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1.
Richard se probudil a s uleknutím zjistil, že je v posteli sám. Podíval se na hodinky.
Kde sakra je, snad jí není špatně, polekal se. V rychlosti blesku byl na nohou a vydal
se ji hledat. Našel ji v kuchyni u sporáku v noční košilce a vypadala neuvěřitelně
sexy. Dlouhé nohy, vlasy stočené do uzlu. A ten její vroucí úsměv, kterým ho
obdařila, když se obrátila a spatřila ho ve dveřích.
„Proboha, Lucie, co to tady vyvádíš v šest hodin ráno“, nevěřícně kroutil hlavou.
„Ahoj, probudil mě strašný hlad“, odpověděla a přitom ho sjela pohledem. Uznale
zamrkala, když si všimla, že na sobě nic nemá. Okamžitě pochopil ten její pohled.
„Snad jsem tě nevyvedl z míry. Není to nic, co bys neznala“, tiše se zasmál.
Přistoupil blíže k ní a objal ji kolem pasu.
„To je hodně neobvyklé, najít tě v kuchyni tak brzy ráno“, zabroukal jí do vlasů,
nadzvedl a políbil na šíji.
„Doufala jsem, že tě vzbudím, až to bude hotové“.
Nakoukl jí přes rameno a spatřil v míse jemně vyšlehané těsto a dvě pánve, ve
kterých bylo rozehřáté máslo.
„Co to bude dobrého?“, zeptal se.
„Palačinky“, odpověděla.
„Páni, ty jsem jedl naposledy…“, zapátral v paměti. „Už si vlastně ani nepamatuju,
snad jako kluk“, přiznával s úsměvem.
„No vidíš, aspoň ti osvěžím připomínku na tvoje dětství“, zasmála se a tvář se jí
vyjasnila nadšením. Uchopila obě pánve a bleskovým pohybem přehodila palačinku
z jedné do druhé. Se zájmem sledoval tento manévr.
„Přiznám se, že jsem nikdy neviděl dělat palačinky na dvou pánvích“, pronesl a
uznale pokýval hlavou.
„Ani nemohl, je to totiž můj soukromý vynález“, významně na něho pohlédla. „Je to
příliš tenká vrstva, lopatičkou bych ji nepodebrala, aniž by se neroztrhla. No a
nadhodit a převrátit, jak to umí profesionál, to zatím ještě neumím“, jednoduše
vysvětlovala a pokračovala ve své práci.
„Jsi velmi nápaditá, kotě. To se ti musí nechat“, řekl s pobaveným úsměvem.
„Doufám, že taky jednu dostanu“.
„Určitě, a ne jednu, jenom se posaď a nemotej se mi tu“, odstrčila ho svým bokem.
Zanedlouho postavila na stůl talíř hotových palačinek a oba se vrhli na tu dobrotu, a
že to dobrota opravdu byla.
„Já vím, proč se chci s tebou oženit“, prohlásil Richard a nešetřil chválou. V jeho
hlase zaznělo zvláštní zabarvení, což ji přimělo se na něho podívat.
Po chvilce, co si ho prohlížela a řekla. „Tak je to tedy, pro kus žvance, že se
nestydíš“ a vzpurně se ušklíbla.
„Znáš to přísloví, láska prochází žaludkem“, zamrkal na ni významně a potlačoval
smích.
„Tss…, to je ale ubohé a otřepané“, otřásla se.
„Jo, ale pravdivé. Vy na mě syčíte, slečno Franková“, pozvedl obočí.
„Správně, pane Gregore, vám ale nic neujde“, popíchla ho.
„To je jedna z mých předností“ a postavil se. „Teď mám v žaludku jako v pokojíčku“
broukl jí do vlasů. „Teď bychom mohli uspokojit i další potřeby. Co na to říkáš,
krásko“ a zvedl jí bradu, aby jí viděl do tváře.
„Nevím, o jakých potřebách to mluvíš“, snažila se vypadat naštvaně, ale její tělo ji
opět zradilo.
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„Ty to nevíš?“, zeptal se s podivem. „Pojď, vrátíme se zpátky do postele a já ti to
vysvětlím názorně“. Začal ji hladit tak pomalu, jako kdyby se seznamoval s každou
křivkou jejího těla. Jemně ji líbal a zuby stiskl lalůček jejího ucha. Jeho ruce byly
najednou všude, na všech partiích intimních částí. Postupně zvyšoval její vzrušení.
„Vypadáš nádherně v té košilce“ a uznale pokyvoval hlavou. Sledovala jeho tvář,
když se mu oči zabarvovaly a nabíraly svou typickou barvu podpořenou touhou.
Dlaněmi přejel po jejím zadečku, stiskl a zasténal.
„Ale raději ji sundáme“ a jedním pohybem jí košilku stáhl, odhodil stranou a položil ji
na postel. Poklekl vedle a bříškem palce ji pohladil po krku a posouval se níže. Když
jí šeptem prozradil scénář, co s ní bude dělat, zalapala po dechu a tělem jí projela
prudká touha. Uchopil obě její zápěstí do jedné ruky, zvedl a přiložil jí je za hlavu.
Druhou rukou hnětl střídavě obě ňadra, sklonil hlavu a začal sát bradavky.
Posadil se obkročmo, stále přidržoval její ruce, nemohla se vůbec pohnout. Znovu se
přisál ústy na její ňadra. Bradavky vtahoval mezi rty tak silně, až vykřikla.
„Líbí se ti to Lucie?“, zeptal se a pozvedl hlavu.
„Ach, ach ano“.
„To je dobře. Půjdeme na to hezky pozvolna“. Pustil její zápěstí, které stále přidržoval
nad hlavou.
„Nechej ruce tak, jak jsou“, přikázal. Jemně přitiskl svá ústa na její a přiměl ji, aby je
otevřela a vpustila dovnitř jeho horký jazyk. Líbal ji s takovou horlivostí, hladově plenil
její ústa a přitom ji hladil po celém těle. Svíjela se pod jeho doteky a tiše sténala do
jeho úst, byla jako v ohni. Pokrčil její nohy v kolenou a široce roztáhl. Klekl si mezi její
stehna a ponořil prsty do jejího zvlhlého pohlaví. Vzepjala se svými boky proti jeho
ruce.
„Bože, Richarde, chci tě mít v sobě“, zaprosila.
Vytáhl prsty ven a podíval se na ni. Byla otevřená a připravená ho do sebe přijmout.
Zachvátila ho poživačná potřeba a vášeň. Uchopil svůj penis do své ruky a několikrát
si po něm projížděl. Sledovala omámeně jeho počínání a vydechla nedočkavostí.
Samovolně natáhla ruku, aby se ho mohla dotknout.
„Ne Lucie, ruce nahoru“, zavrčel. Málem se kousla do rtu, aby potlačila zklamaný
povzdech. Nakonec ho poslechla a nechala ruce natažené nad hlavou. Vzepjal se
nad ní a znovu se přisál na její ústa. Jazykem klouzal hodně hluboko. Zároveň
žaludem dráždil její pohlaví, aniž by vnikl dovnitř. Prohnula se v zádech a doslova ho
prosila svým tělem. Prudce zasténala, když do ní vnikl. Podepřel se rukama podél její
hlavy a pomalu se v ní pohyboval. Ráda by si ho přitáhla za zadek a vtáhla si ho více
do sebe. Vycítil její naléhavost a zadíval se na ni.
„Lucie, podívej se na mě. Nebudeme spěchat. Uvolni se, budu ti to dělat pomalu a
bude se ti to líbit. Rád se na tebe dívám, jak se mi plně odevzdáváš. Nemysli na nic,
jen na to, jak tě pomalu šukám. Víš sama, že jsem to já, kdo ovládá tvoje tělo. Chci,
abys pokorně přijímala všechno, co ti budu dělat. Budeš vnímat pouze slast, kterou ti
budu poskytovat. Ano, Lucie?“
Tiše povzdechla se zavřenýma očima.
„Odpověz mi“, přikazoval.
„Ano Richarde, odevzdám se ti, jak to chceš“, špitla.
„Dobře, hodná holka, postarám se o tebe“.
Prsty ji zatahal za bradavky a olizoval je. Pomalu se v ní pohyboval a sledoval ji
očima, jak tiše sténala.
„Jsi nádherná, jak se mi podvolíš“ a opět ji začal líbat. Jazykem zaútočil hodně
hluboko v jejich ústech. Oddaně přijímala jeho polibky a sténala mu v ústech.
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Její tělo se zcela uvolnilo a vnímala dráždivé pomalé pohyby ve svém pohlaví. Byla
to nepředstavitelná slast, jak se hýbal dovnitř a ven. Vždy ovládal její tělo a ona se
mu nakonec podrobila. Tak to vždy chtěl, tak ji potřeboval mít. Uvědomovala si, jako
pokaždé, že právě tohle ji plně uspokojuje. Každým pohybem se dostával hlouběji.
Prstem nahmatal klitoris a dráždivě ho třel.
„Ach Richarde“, vzlykla, jak se utápěla v té neskutečné slasti.
„To je ono, miláčku. Chci tě vidět, jak se uděláš. Musím vidět, až tě přivedu na hranu
orgasmu. Tak pojď“, drsně ji vyzval. Přirážel prudce a cítil, jak se svaly jejího pohlaví
křečovitě stáhly. Měl co dělat, aby se nepřidal, což ještě neměl v úmyslu, chtěl
pokračovat.
Lucie sebou zmítala a zatínala nehty do svých dlaní.
„Ach bože“, vykřikla, když jejím tělem projela divoká vlna orgasmu. Ležela vysíleně
na posteli. Díval se na ni celou dobu, než opět široce rozevřela oči. V jeho tváři viděla
výraz čirého smyslného uspokojení. Usmál se na ni a pohladil ji po celé délce paže.
„Ještě jsem s tebou neskončil, krásko“.
Přetočil ji na břicho a jemně ji líbal od krku po páteři tak dlouho, až se zachvěla opět
touhou. Nadzvedl ji, aby si klekla.
„Natáhni ruce před sebe“, znovu přikázal. Roztáhl jí nohy od sebe a přitáhl si ji
zadečkem k sobě. Dlouze dlaněmi hnětl obě její půlky. Prstem zajel mezi ně a mírně
roztáhl.
„Richarde“, trhla sebou.
„Neboj se kotě“, uklidňoval ji, když pochopil její obavy. „Někdy to zkusíme, ale na to
budeš muset být připravená“, pošeptal jí do ucha.
Na oblinách zadku cítila jeho ruce, jak masírovaly její pokožku. Rozevřel ji, otřel se
penisem o bránu jejího ženství a pomalu pronikal dovnitř. Dával jí čas, aby se
přizpůsobila. Prudce se nadechla a opájela se pocitem průniku a žáru. Byla jím
dokonale plná. Opět přirazil a sklouzl rukama k pasu. Nohy měla doširoka roztažené
a paže natažené nad hlavou. Jeho prsty se jí zabořily do pasu, potom spočinuly na
jejích bocích a sevřely ji v okamžiku, kdy pronikl hluboko do jejího těla. Nejprve
přirážel pomalu, ustupoval jenom natolik, aby do ní opět vnikl.
Byla opět natolik vlhká a otevřená, průnik už nebyl tak těsný. Nabíral tempo, přirážel
prudčeji. Celá se otřásala mohutností jeho výpadům.
„Lucie, já už budu. Potřebuju se udělat s tebou“, zavrčel. Narážel svými boky do
jejího zadku. Při každém přírazu přejel přes to místečko, jež jí vysílalo do těla vlny
rozkoše, které ji unášely stále blíže k vrcholu. Viděla rozmazaně a uvnitř ní orgasmus
rostl, až se její tělo chvělo a toužilo po uvolnění. Cítila, že se udělá. Nemohla dýchat,
nemohla myslet, necítila nic, pouze to mučivé napětí. Pevně zavřela oči, ruce zatnula
v pěst, kolena jí ztuhla a prohnula se v zádech. Stále přirážel, tvrdě a divoce. Cítila,
že to přijde, nic už její tělo nepřijme. Pak se přes ni orgasmus přehnal jako drtivá
vlna, mocná a spalující. Zhroutila se hrudníkem na posteli, tvář přitisknutou do
matrace. Zavřela oči a celá ochablá ležela, zatím on stále přirážel, až se místností
ozval jeho výkřik uvolnění. Potom už vnímala, jak hluboko uvnitř znehybněl, jak mu
pulzoval penis, dokud z něj nevyšla poslední kapka. Sklonil se a přitiskl se na ni.
Políbil ji přesně mezi lopatky a dlaněmi klouzal po jejich bocích vzhůru k žebrům a
zase zpátky na boky.
„Jsi tak úžasná, Lucie“, zašeptal. „Počkej chvíli, přinesu žínku“ a zvedl se. Ležela na
břiše, vyčerpaná a uspokojená. Její tělo se chvělo posledními dozvuky rozkoše.
Byla totálně zničená. Nacházela se mezi bděním a bezvědomím, když ji omýval
žínkou. Potom oba usnuli vyčerpáním.
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2.
„Ahoj všichni, kde jste, jsme tady“, zahřměl Richard, když spolu s Lucií dorazili na
domluvený oběd. Jana je přiběhla přivítat.
„Ahoj, pojďte dále“ a vedla je přes prostornou halu do pokoje.
„Jste tu první. Ale Pavel s Veronikou už jsou na cestě“.
Jiří je pozdravil z kuchyně, protože se rozhodl, že nedělní oběd uvaří sám. Když
uviděl Richard svého švagra, jak kmitá u sporáku, rozesmál se.
„Ale že ti to sekne. Vypadáš jako správná hospodyňka“, utahoval si z Jiřího. Lucie ho
dloubla do ramene. „Nechovej se jako pitomec, Richarde, nebo budeš bez oběda“,
sjela ho příkře.
„To víš, na českou klasiku mám odborníka, sama bych to tak nesvedla“, smála se
Jana objímajíc svého manžela.
Lucie s požitkem nasávala příjemnou atmosféru, cítila se velmi dobře v bytě této
rodiny. Byl prosycen teplem a skutečnou rodinnou atmosférou.
„Kde máte Aničku“, zeptal se Richard a rozhlédl se. Všichni tři zaznamenali, že z jeho
otázky vyzněla obava. „Doufám, že dorazila v pořádku domů“.
„Samozřejmě“, odpověděla hbitě Jana. „Je u sebe v pokoji. Před chvíli se teprve
vyhrabala z postele“, dodala s velkým pobavením.
Richard mlčky přikývl a evidentně se mu ulevilo, což nikomu neušlo.
„Půjdu se za ní podívat“, navrhla Lucie.
„To je dobrý nápad“, řekla Jana a navedla ji směrem do zadního pokoje.
Lucie nesměle zaklepala na dveře a pomalu je otevřela. Nakoukla dovnitř a uviděla
Aničku sedět se zkříženýma nohama na široké posteli s notebookem na klíně.
„Ahoj Aničko, neruším?“, opatrně se zeptala.
„Ne, vůbec ne. Pojď dál, Lucko“, vyzvala ji mile Anička a naznačila, aby se k ní
posadila.
„Co tady provádíš?“, zeptala se.
„Zrovna jsem si psala s Maxem“, usmála se a ve tváři se jí objevily dolíčky.
„Aha, z toho usuzuju, že jste si padli do oka“, řekla pobaveně Lucie.
„Jo, zajímavý postřeh“ a po očku pokukovala po Lucii. „Něco ti prozradím, ale nikomu
to neříkej. Strávila jsem s ním zbytek noci“, přiznala se Anička. V jejím hlase zaznělo
vzrušení.
„No a dále, pokračuj“, pobízela ji Lucie.
„Bože, bylo to úžasné“, odpovídala Anička se zasněným výrazem ve tváři. Potom
nejistě pokrčila rameny a v očích se jí mihnul strach, spíše obava. „Ale, aby jsi tomu
rozuměla, nechodím s ním“.
„Tak, co tedy“, zakřenila se Lucie.
„No, zatím tomu tak není“, zavrtěla hlavou. „Ale doufám, že to tak bude. Víš, on je
jiný, má zvláštní představy o vztahu. Nedá se říct, že by se mnou chtěl chodit tak, jak
to je mezi dvěma normální. Ale vzájemně jsme se natolik sblížili, že se nějakou dobu
budeme vídat. Řekl mi o sobě docela hodně a chtěl, abych popřemýšlela o nás dvou.
No a já teď mám plnou hlavu toho, jak to bude mezi námi fungovat“.
Lucie se na Aničku povzbudivě usmívala, aby pokračovala. Teď si už byla jistá, že
Richard odhadl Maxe zcela přesně. Ale zmýlil se v Aničce, když si myslel, že se
nikdy neztotožní s jeho potřebami. Bohužel se nic dalšího nedozvěděla, už si
nestačily nic dopovědět, když se Jana objevila ve dveřích.
Jakmile se všichni posadili ke stolu, Jana je obskakovala jako kvočna. Neustále se
ujišťovala, že mají všechno, co potřebují.
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„Určitě nechcete někdo přidat?“, obcházela stůl. Všichni kroutili hlavami, protože se
najedli do sytosti. Nedělní oběd byl vynikající.
„O čem jste si vy dvě povídaly tak dlouho?“, zeptal se Richard a prolomil tak ticho,
když se servírovala káva. Jana vzhlédla, ale snažila se předstírat nezájem, i když ve
skutečnosti umírala zvědavostí.
Lucie malinko zbledla, ale vzápětí se začervenala. A kruci, pomyslela si a hodila
okem na Aničku, která rychle zareagovala.
„Zkus hádat, Richarde“, provokativně se na něj usmívala.
„Hádanky zrovna nemusím, Aničko“, zavrčel. „Tak, co to bylo“ a dloubl Lucii loktem.
„Jen tak různě, o všem možném“, pronesla Lucie s naprostým klidem, načež se
Pavel uchechtl.
„Předpokládám, že to nebylo jenom tak o ničem“ a věnoval oběma škádlivý úsměv.
„Vynikající dedukce, Pavle“, poznamenal Jiří a napil se kávy.
Lucie s Aničkou sklopily hlavu a potichu se pro sebe usmály. Richard upřel na svého
bratra bezvýrazný pohled. „Teď zrovna přemýšlím, Pavle, jak bych vymyslel
snesitelnou frázi pro: Jdi do h-a-j-z-l-u“.
„Já ti pomůžu, co takhle: Jdi do háje, je to jednoduché, když se člověk umí vyjádřit“,
napomohla mu Lucie.
Richard zalapal po dechu a nevěřícně zakroutil hlavou.
„Správně, Lucko, to byla pohotová odpověď, vedeš jedna nula“ a pozvedl
prostředníček směrem ke svému bratrovi.
V tom zasáhl Jiří ve snaze oba bratry usměrnit. „O čem si asi tak mohly povídat.
Všichni jsme včera večer viděli, jak Aničku zaujal ten kamarád Theodora, a to víc,
než bylo zdrávo“. Mrkl na Aničku, zvedl se a následoval svou ženu do kuchyně.
Pavel se rozesmál a jeho nálada zafungovala jako katalyzátor. Potom se všichni
uvolnili a vedli mezi sebou samostatné rozhovory. Lucie, Anička a Veronika si
sesedly pospolu a rozebíraly včerejší večírek, kterému vévodil, sám Max. Jana si
později přisedla k nim, ale nestačila zachytit, co si právě špitaly a chichotaly se.
„Hej dámy, taky bych ráda slyšela, co vás tak pobavilo“, načež všechny tři vybuchly
smíchem.
„Kdybys tady neustále nepobíhala, sestřičko, tak bys to slyšela“, smála se Anička a
láskyplně objímala svou sestru.
„Zrovna jsem dávala Aničce za pravdu, že ten Max je sexy týpek“, prohlásila Lucie.
„Cože, sexy týpek?“, Richard zavětřil a odvrátil se od rozhovoru, který právě vedl
společně s Pavlem a švagrem.
„Není to nic, než spojení přídavného jména s podstatným, Richarde“, obrátila svoje
oči na vrch hlavy.
„O čem je řeč“, ptal se Pavel a zvědavě sledoval situaci.
„Ježíši, co jste vy chlapi najednou tak zvědaví. Zrovna jsem mluvila o Maxovi, že
je…“, nedopověděla Lucie, když viděla Richarda, jak svraštil čelo a v očích mu
nebezpečně zablýsklo. Pohledem ji vybízel No, pokračuj.
„Tedy vlastně jsem chtěla říct“, koktala. „Mám na mysli muže, který byl natolik
přitažlivý, že zkrátka zaujal. No sice to nevím tak jistě, protože jsem si zas tak moc
nevšímala nikoho, kromě mého úžasného, pohledného snoubence, který mě zcela
…“ a začala se ve svých slovech ztrácet.
„Fajn, to by stačilo, Lucie. Není nutné to rozebírat do podrobností, zpražil ji svým
pohledem. „Moc dobře vím, jak se snažíš z toho vykroutit“.
Ona jako nevinnost sama zakoulela očima a přivinula se k němu.
Dnes večer to budeš mít hodně těžké, kotě“, pošeptal jí a vítězně se na ni usmál.
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3.
Následující ráno se probudila ještě před zvoněním budíku, který pro jistotu nastavil
Richard. Obtočený kolem ní, jednu ruku kolem jejího pasu a jednu nohu vklíněnou
mezi jejíma nohama. Pohladila ho po tváři, zavrtěl se a očima ospale zamrkal, než se
úplně probudil.
„Dobré ráno, kotě“, usmál se tak, jak to uměl jenom on. Ten jeho úsměv milovala.
Přitulil se a vydal ze sebe spokojený zvuk. Ruku přesunul z jejího pasu níž a klouzal
po saténové košilce.
„Jsi pro mě lákavá a mám co dělat, abych odolal“, utrousil s povzdechem. „Musím
vstávat“, podíval se na hodiny. Protáhl se a pomalu stahoval svou ruku. Zvedl se
hbitě z postele a ona si vychutnávala pohled jeho dokonalého těla. Otočil hlavou a
posměšně pozvedl obočí.
„Máte moc pěkný zadek, pane Gregore, ale to jistě sám víte“.
„Neříkejte, slečno Franková, vy jste si toho všimla?“
„Pitomče“, prohodila a hodila po něm polštářem.
Vrátil se, natáhl se a strhnul z ní deku. Kolenem se zapřel o postel a prudce si ji
přitáhl k sobě. Překvapením vykřikla, ale to už jeho ústa putovala po stehně až …
Štefan ji odvezl do redakce, neboť Richard musel odjet dlouho před ní. Celý den byla
naplno zabraná do své práce s výjimkou polední přestávky, kdy společně
s Veronikou poseděly u oběda. Byly zhruba dvě hodiny odpoledne, když jí na stole
zazvonil telefon. Volal detektiv, zda by se mohla dostavit na policii k upřesnění
výpovědi.
Co mi tak asi chtějí, že by se už vědělo, kdo byl ten násilník, zamyslela se. Snažila
se potlačit všechny ty ponuré myšlenky na události, které předcházely tomu, proč
musí komunikovat s policií. Dobrých pět minut jen tak zírala na telefon před sebou,
než se odhodlala zavolat Richardovi. K její smůle se po třech zazvoněních ozvala
hlasová schránka. Zvažovala, zda mu zavolat později, ale nakonec mu zanechala
vzkaz.
Richarde, ozvali se z policie. Mám se dostavit dnes v pět hodin, doprovodíš
mě?
Čekala další hodinu na odpověď, ale marně. Zřejmě obchodní jednání, na které se
ráno připravoval, ještě neskončilo. Opřela se ve své židli a přemítala, o jaké
upřesnění výpovědi vlastně půjde. Vždyť už řekla úplně všechno, a to hned
několikrát. Tak co po ní ještě chtějí. Znovu ji přepadl strach, když věděla, že se znovu
bude muset vracet k nechutné záležitosti, kterou by nejraději pohřbila hluboko pod
zem. Ruce se jí roztřásly a rozbolela ji hlava. Dokola si opakovala, že už je to pryč,
tak proč má tak divný pocit. Musí s tím něco udělat a sebrat se. Nedokázala se už
soustředit na práci, proto se rozhodla, že pro dnešek to zabalí. Zhluboka si
povzdechla, zvedla se od stolu, aby se protáhla, když se ozval dlouho očekávaný
telefon.
„Richarde, konečně“, vyhrkla úlevou místo pozdravu. Sama postřehla, jak
vyděšeně zněl její hlas.
„Ahoj Lucie, zrovna jsem se vrátil k sobě a poslechl si tvůj vzkaz. Lucie,
miláčku, nedělej si starosti“, zašuměl jeho hlas v telefonu.
Mimochodem, bylo načase, že se taky ozvali. Jsem zvědav, na co přišli. Za
hodinku tě vyzvednu. Pa, lásko a buď v klidu, ano“
Přecházela po místnosti, pomalu se zklidňovala a znovu získávala nad sebou
kontrolu.
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Přesně v pět hodin stáli oba před dveřmi na policejním oddělení. Lucie zvedla hlavu
a zahleděla se na jmenovku – JUDr. Otakar Černý. Se zaváháním se podívala na
Richarda. Ten ji stiskl kolem ramen, povzbudivě se na ni usmál a rázně zaklepal na
dveře.
„Vstupte“, ozvalo se. Uvnitř strohé místnosti seděl za stolem jeden z mužů, kterého
poznávala, když ji navštívil v nemocnici a ještě jednou doma. Vypadal, že není
zrovna dobře naladěn, ale snažil se to zamaskovat.
„Slečno Franková, dobrý den“, svižně vyskočil ze židle a podával jí ruku.
„Dobrý den, detektive“, pozdravil ho Richard.
„Zdravím vás, pane Gregore. Chtěl jsem mluvit tady se slečnou“, adresoval detektiv.
„Jak jistě víte, jsem její snoubenec. Rozhodně chci být u toho“, směroval své
rozhodnutí Richard věcně a chladně.
„Jste si jistá, slečno, aby tady zůstal?“, obrátil se policista na Lucii.
„Samozřejmě, proto je tady se mnou“, zamračila se. „Nemám co skrývat“, dodávala
podrážděně.
„Dobře, slečno“, odevzdaně zamručel detektiv. „Prosím, posaďte se“ a ukázal na dvě
židle u jeho stolu. Sám se posadil naproti a hloubavě se zadíval na oba a odkašlal si.
„Věci se mají asi tak, že stále nemáme nic konkrétního. Ale to neznamená, že na tom
nepracujeme“.
Richard si neodpustil odfrknutí. „Takže proto jste si zavolal moji snoubenku, abyste jí
tohle sdělil?“
„Ne“, odsekl detektiv velmi ostře. „Vyslýchali jsme pana Janotu. Tvrdil nám, že jste
ho, slečno, sexuálně obtěžovala. Když se s vámi konečně vyspal, promiňte mi ten
výraz, pouze cituji jeho slova. Ukončila jste s ním bez vysvětlení jakékoli styky,
protože vás zaujal tady pan Gregor. A to se mu samozřejmě nelíbilo, proto se vůči
vám tak nevhodně choval“.
„Cože?“, hlesla Lucie a vyděšeně se podívala na policistu. Měla pocit, že to neustojí,
ale nakonec se zmátořila natolik, aby na poslední chvíli zadržela Richarda, který
málem vyletěl ze židle.
„To je absurdní“, vyprsknul Richard. Lucie mu konejšivě položila ruku na stehno, aby
se uklidnil. Potom se nadechla, zpříma pohlédla na detektiva a vyrovnaným hlasem
řekla. „To, co tvrdil pan Janota, není vůbec pravda, bylo to přesně naopak“. Potom
s naprostým klidem mu vylíčila, jak to všechno ve skutečnosti bylo, a o co se Janota
sám pokoušel.
„Detektive, aby bylo jasno, nemohla mít s tím grázlem poměr. To vím naprosto jistě,
jestli mi rozumíte, jak to myslím“, doplnil Richard výpověď.
Ten pouze němě přikývl. „Navíc pan Janota dále vypověděl, že ho chcete znemožnit,
protože usilujete o jeho postavení v redakci“, pokračoval detektiv.
Lucie nevěřícně kroutila hlavou.
„Tak tohle nemusíš poslouchat, Lucie“, ozval se Richard. „Je to snůška lží“, řekl
znechuceně.
Detektiv upřel svůj znepokojivý pohled na Gregora. „Potřebuji, aby se k tomu sama
vyjádřila“, vysvětloval tiše, avšak s patřičným důrazem. Lucie znovu zopakovala, že
tvrzení Janoty je nesmyslné a naprosto nepravdivé. Náhle se odmlčela, aby se
zamyslela, když ji napadla myšlenka a doplnila svou výpověď.
„S odstupem času jsem si uvědomila jednu zajímavou věc“.
Policista zpozorněl a mlčky ji vybízel, aby pokračovala.
„Ten, co mě napadl, musel být moc dobře obeznámen se situací v redakci“.
„Teď vám, slečno, moc nerozumím“, ozval se detektiv.
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„Kdybyste mě nechal domluvit, tak byste rozuměl, aspoň doufám“, odsekla Lucie
dost naštvaně. Richard se mírně pousmál a očima ji povzbudil. Zato detektiv se
zatvářil všelijak, ale neřekl nic a pokynul, ať pokračuje.
„Přece musel vědět, kdo osudného dne byl v redakci, že jsme tam byly pouze my
dvě, já a Veronika Krausová. Jinak by přece riskoval, že na toalety by mohla každou
chvíli vejít jedna z dalších kolegyň, které byly celý den mimo redakci. A jelikož jsme
tam byly jenom my dvě a moje kolegyně odešla na oběd, měl volné působiště. To je
všechno, detektive“, řekla Lucie.
Richard v duchu obdivoval Lucii za poznatek, což měla být práce policie a přiznal jí
bod. Detektiv překvapením pozvedl obočí.
„To je zajímavý postřeh, slečno, samozřejmě to prověříme. Taky mimo jiné jsme
možná, zdůraznil to slovo možná, na něco narazili v souvislosti s panem Janotou. Ale
zatím nebudu se o tom zmiňovat. Rád bych vás chtěl ujistit, že nadále budeme
pokračovat ve vyšetřování, abychom dopadli viníka. Pana Janotu budeme nadále
sledovat. To je zatím všechno, slečno. Děkuji vám za váš čas“, zvedl se a podával
Lucii ruku.
„Detektive“, pokynul Richard. „Taky si toho lotra prověřím“, zahučel podrážděně.
„A, to proč, pane Gregore, snad abyste to nechal na policii“, podivoval se detektiv.
„Protože neustále ohrožuje mou snoubenku. To je dostatečný důvod, nemyslíte?“
„Chápu vás. Doufám, že víte, co děláte“, snažil se ho upozornit a vypadal dost
zamyšleně.
„Samozřejmě, že to vím, jsem právník a navíc mám dostatek prostředků“, utrousil
Richard více méně sám pro sebe.
Nato se poněkud strnule rozloučili a detektiv je se zasmušilým výrazem sledoval, jak
odcházeli.
Cestou k autu se Richard otřásl odporem. „Nemůžu uvěřit, co si ten, dojebanec,
Janota, myslí, že dělá“, vypěnil. „Co to tady na nás zkouší“, procedil se zatnutými
zuby.
„To netuším, zřejmě je opravdu šílený“, odpověděla Lucie.
„No, konečně jsi prozřela, co je to za zmrda“, překvapeně se podíval na ni.
Zavřela oči a doufala, že tak zaplaší vidiny, které se jí honily v hlavě, a na které by už
konečně ráda zapomněla.
„Tak pojď, lásko, pojedeme domů“, jeho ruka jí stiskla rameno a tak ji vytrhla
z myšlenek. Vzal ji za ruku a pomohl jí nastoupit do auta. Domů jeli mlčky, každý
pohroužen do svých myšlenek. Motor tiše vrněl a Lucii ukolébával do lehkého
spánku. Za chvíli dojeli na místo a hned nato se otevřela dvířka auta na její straně.
Richardovy paže ji pevně objaly a přitiskly k širokému hrudníku. Na rtech se jí objevil
úsměv, ale ten brzy zmizel a vystřídal ho lítostný výraz, který byl důsledkem pocitů,
které po zbytek večera převládaly. Richardův hlas zněl konejšivě. Pohladil ji po
vlasech a spáncích, aby se cítila bezpečně. Přitiskla se k němu do náruče a
podvědomě cítila, jak ji odváděl od auta směrem domů.
Něžně jí pomohl svléknout šaty, pomohl do postele a přikryl dekou. Cítila, jak ji jeho
pevná ruka svírala kolem pasu. Potom se schoulila do klubíčka a usnula.
Po téměř dvou hodinách osvobozujícího spánku otevřela jedno oko a zašilhala po
místnosti. Pomalu zaostřovala. Richard se na ni díval a jeho pozoruhodný úšklebek
mu zvedal koutky úst a kolem očí skládal pokožku do jemných vrásek.
„Co se děje? Zřejmě jsem usnula“, zamumlala a zavrtala se znovu do přikrývky.
Uvědomila si, že má na sobě pouze spodní prádlo. Richard ji musel svléknout a uložit
do postele.
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„Byla jsi unavená a rozrušená, potřebovala sis odpočinout“, naklonil se, aby se mohl
dotknout rty jejich úst. Pohladil ji po tvářích.
Ani se nepohnula a přijímala jeho hřejivé doteky. Chtěla víc, toužila po jeho těle,
kterým se lehce otíral o její prsa. Položila mu paže kolem ramen a přitahovala si ho
blíž k sobě, aby si vychutnávala jeho tělo. Zajela mu prsty do vlasů. Oba vnímali
těsné objetí a blízkost svých těl.
„Hlaď mě, Lucie“, šeptal. „dotýkej se mě a řekni, co cítíš“.
Její ruce mu klouzaly na záda a vychutnávala si tak jeho pevné tělo, vnímala každý
jeho sval. Lehounce přejížděl rty po jejím krku, tváři a nakonec si pohrávaly
s lalůčkem jejího ucha.
„Hezky voníš po mýdle a chutnáš po kávě“. Jazykem sjela po krku a ucítila jeho
zrychlený puls.
„Kdybys mi slíbila, že to uděláš ještě jednou, natřel bych se čokoládou“, šeptal
rozechvěle. Poslechla ho a znovu jazykem hladila jeho krk. Byla v zajetí jeho
objímajících paží stejně jako v zajetí jeho slov. Bylo jí tak hezky lehce a v uších jí
šumělo. „Ještě“, šeptal vzrušeně a jeho dech se zrychloval stejně jako ten její. Pořád
si pohrával s ušním lalůčkem a její ruce se posunuly dolů, až nahmataly kožený
pásek od kalhot a přezku. Věděla, co by ucítila, kdyby šla níž.
„Udělej to, Lucie“, překvapivě ji povzbuzoval. „Svlékni mě“, dále ji vybízel. S radostí
poslechla. Chtěla se ho dotýkat a její touha se stupňovala vzrušením. Pásek se
rozepnul téměř sám, následoval knoflík a potom zip. Richard se na malý okamžik
odtáhl, aby shodil ze sebe oblečení. Vzápětí už byl vedle ní zpátky na posteli. Lucie
cítila na sobě váhu jeho těla a hladící ruce, které jí nedávaly jinou možnost, než se
s ním vydat do výšin rozkoše.
Dotýkal se rty jejich ňader a cítil hebkost jejich stehen, když jí stahoval kalhotky a
roztahoval nohy od sebe. Dráždilo ho její pohupování boků a cítil, že už musí do ní
vstoupit Pospíchala na něj, tichounkým hlasem ho prosila, aby si ji vzal. Jeho ruce se
znovu vydaly na pouť po jejím vzepjatém těle, které tak prudce reagovalo. Stiskl do
zubů jemně jednu bradavku a rukou sklouzl do jejího horkého klína. Vlhkost a
hebkost jejího pohlaví, rty pohybující se v tiché prosbě, to všechno v něm vyvolalo
náhle prudkou netrpělivost. Přijal její pozvání a vstoupil do ní. Vnořil se hluboko a
ona se mu otevřela, aby mohl dokončit to, po čem oba tak horečně toužili. Když jejich
vášeň vybuchla jako ohňostroj, zazníval jí v uších jeho hlas.
„Jsi tak nádherně sladká, celou tě cítím“, ale ona to sotva vnímala, když ji vlny vášně
vynášely na samotný vrchol. Pomalu, nerada se vracela na zem do jeho objímajících
paží. Leželi v objetí a Lucie se nechtěla vzdát jeho blízkosti. Toužila dál ho mít u
sebe a tiskla ho k sobě stále pevněji.
„Neboj se, nikam nejdu“, uklidňoval ji a přejížděl rty po jejím těle. Rukou hladil její
boky. Lucie toto jejich milování vnímala jako něco nového, uklidňujícího a zároveň
oživujícího.
„Bylo to tak jiné a zvláštní, víš to?“
„Jak zvláštní?“, hlas se mu zachvěl. „Oba jsme dávali sobě stejně, jako brali“.
Opřel se o paži a zahleděl se na ni zúženýma očima. „To bylo na tom to nejhezčí,
děkuju ti“.
Jeho slova na ni zapůsobila, protože nemohl říct nic tak prostého a pravdivého.
„Richarde, já děkuju tobě“ a po tváři se jí rozléval úsměv. Přitáhl si ji těsněji k sobě a
zlehounka jí oždiboval bradu.
„Máš hlad?“, zeptal se a v jeho hlase zazněla něha, i když se zároveň pousmál a
svůdně ji zatahal za spodní ret. Překvapeně se podívala a pohodila hlavou.
„Mám i nemám. Já vlastně ani nevím“, zasmála se.

10

„Co tím myslíš, Lucie?“, opáčil. „Lucie?“, vypadal zmateně.
Po tom všem, co jsme spolu dělali, myslíš na jídlo?“, potřásala hlavou.
„No, něco bych si dal“, pousmál se. Svůdně prstem přejel po její tváři.
„Tak dobře“, vzdechla. „Odsuň se, obleču se a něco připravím“. Richard zatřásl
nesouhlasně hlavou, když řekl. „Ne, zůstaň“, jeho ruka se posunula nahoru a sevřela
její ňadro. Palcem a ukazováčkem ji lehce pohladil bradavku. Ten pohyb vyslal němá
sdělení do jejího těla.
„Myslela jsem, že máš hlad“, řekla zmateně a snažila se ovládnout. Ale nedokázala
to, ten pouhý dotek s ní dělal neuvěřitelné věci.
„To mám“, smál se. „Tak nemyslíš, že by ses měl přece jenom odtáhnout, abych
mohla vstát a udělat ti nějaké to jídlo?“
„Ne“. „Ne?“, její hlas zazněl téměř neslyšně. „Tenhle banket, co se mi tady a teď
nabízí, pro mě ještě neskončil“. Líně sledoval svoji ruku, co dělá a pohledem sjel na
její boky a štíhlé nohy. „Pro tebe, ano?“
„Hm, myslím, že bych si dala říct“, přiznávala. Usmál se tak opravdově, až jí z toho
roztálo srdce.
„No, alespoň na tom se shodneme. To je pro začátek dobré znamení“ a líbnul ji na
tvář.
„Richarde, říkáš to tak, jako bych ti dříve kladla odpor“, zamračila se, ale koutky úst jí
zacukaly smíchem.
„Někdy se umíš docela krásně vzpouzet, krásko“, poznamenal a tvářil se vážně,
zatímco se jeho oči smály.
„To není pravda“, bránila se. Ale dále se nedostala, protože jeho rty se dostaly až na
to nejcitlivější místo a zažehly prudký oheň v jejím těle. Jazykem ji přiváděl do
extáze. Prohnula se do oblouku. Ta vášeň byla tak nesnesitelná, že se snažila svým
klínem pohnout, což jeho ruce nedovolovaly. Pevně ji držel a jeho jazyk dál konal dílo
zkázy. Hrdlo měla sevřené, nemohla ze sebe vydat ani hlásku. Rukama sevřela jeho
ramena a tahem naznačovala, po čem touží. Pak se to stalo. Byl v ní, aby naplnil
jejich vzájemnou touhu. Jejich výkřiky splynuly v jeden. Bylo to jako vichřice, která je
rvala z kořenů, aby mohli splynout v jedno tělo.
„Bože, Lucie“, mumlal Richard se svými rty přitisknutými k jejímu rameni. Líbal ji
něžně a pak zase náruživě. Usmívala se a hladila ho po zádech. Cítila váhu jeho
těla, ale nevadilo jí to. Byl tu s ní, dotýkal se jí a to bylo uklidňující, což potřebovala.
Byl to balzám, který jí dával zapomenout na staré bolesti, které dnes opět vyplouvaly
na povrch. Nedokázala by slovy vyjádřit, co pociťuje. Přitiskla se k němu těsněji. Ale
potom musela svoje sevření uvolnit, protože byla příliš vyčerpaná tím, co právě
prožila. S pocitem naprostého klidu a bezpečí, jenom zhluboka vzdychla a upadla do
hlubokého spánku.
4.
Richard seděl u sebe v kanceláři, ale nic se mu nedařilo. Uvědomoval si, že by měl
pracovat, ale nedokázal se přinutit. V myšlenkách byl u Lucie, jak byla po návštěvě
na policii zranitelná, a jak by to mohl zastavit. Zíral do zdi a přitom si hrál
s kancelářskými sponkami. Roztahoval jednu po druhé, zatímco spisy na jeho stole
zůstávaly nedotčené. Náhle se postavil, jako by se právě k něčemu rozhodl. Zavolal
si k sobě svou asistentku, která se okamžitě objevila ve dveřích.
„Co si přejete, pane řediteli“, zeptala se. Byl zamyšlený a mračil se, než promluvil.
„Paní Marie, jak jsem dnes na tom? Nedalo by se něco z mých schůzek pro dnešek
odložit?“
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Asistentka překvapeně vzhlédla, vrátila se pro svůj záznamník. Se zakloněnou
hlavou na stranu spěšně projela jeho dnešní rozvrh. „Dnes a zítra máte relativně
volno. Pouze ve čtvrtek máte schůzku s panem Kolerem. Všechno ostatní se dá
posunout“, zavřela diář a sledovala očima, jak přecházel po místnosti.
„Dobře, dobře, to se mi hodí. Dnes budu mimo, musím něco naléhavě zařídit. Ještě
mi, prosím, zavolejte Lukáše, děkuji“, posadil se za svůj pracovní stůl a začal sbírat
poničené sponky na hromádku.
„Jistě, pane řediteli, hned to zařídím“ a spěšně opustila jeho kancelář. Netrvalo ani
pět minut, když se ve dveřích objevil Lukáš.
„Zdravím, Richarde, jsem zde“ a zamířil dovnitř.
„Ahoj Lukáši, posaď se“, vybídl ho Richard. „Mám pro tebe práci. Potřebuju, aby ses
naboural na hlavní server v redakci, která, jak víš, se stala naší další společností.
Projedeš soukromé složky Viktora Janoty včetně archivovaných a smazaných v řádu
jednoho měsíce zpátky. Všechny e-maily, zvládneš to? Je to hodně důležité, dej se
hned do práce“.
Lukáš přikyvoval a ujistil ho, že to nebude problém. „Děkuji Lukáši a dej mi vědět, až
budeš hotov“.
„Samozřejmě, Richarde, spolehni se a jdu na to“, odešel k sobě, aby se dal do práce.
Potom si Richard k sobě zavolal Štefana, aby spolu podrobně probrali situaci
ohledně Janoty. „Je to pěkný parchant“, zaklel Štefan, když si poslechl téměř celý
příběh. Projednali společně strategii, jak získat informace o jeho životě profesním i
soukromém. Štefan měl rozsáhlé zdroje schopných lidí, které hodlal do této akce
nasadit.
5.
Ve čtyři hodiny Lucii zazvonil telefon, neznámé číslo. Na okamžik zaváhala, zda
vůbec hovor přijme. Nebuď srab, napomínala se. „Prosím“, ozvala se.
„Ahoj Lucko, jak se máš?“, ozvala se rozverně Anička. Její hlas zazněl tak vesele,
jako by samým vzrušením nadskakovala.
„Aničko, to je ale překvapení, ráda tě slyším“, vyhrkla Lucie s úlevou.
„No, ještě, abys nebyla“, zasmála se do telefonu. „Co teď zrovna děláš?“
„Jako teď? Zrovna se mám dost pracovně. A ty?“
„Já na rozdíl od všech pracujících se pekelně nudím. Je tady se mnou Pavel.
Připravila jsem takové malé setkání, tedy vlastě pořádnou pařbu. Jak jistě víš,
zanedlouho opustím Prahu a vracím se zpátky do Londýna. Tak všeho nechej, jde se
za zábavou. Čekáme tě dole u recepce. Veronika už to taky balí, tak si pospěš“.
„No, to je milé, ještě zavolám Richardovi“., zvesela souhlasila.
„To uděláš později. Už mu volal Pavel, je nedostupný“.
„Aha, dobře, zavolám mu později. Budu za minutku dole, tak zatím“, a ve spěchu se
začala balit. Veronika už postávala ve dveřích a nedočkavě přešlapovala na místě.
Anička vypadala úžasně ve svých bílých riflích a růžové halence a čile se bavila na
recepci s jedním chlápkem z ochranky.
„Lucko“, vykřikla, vrhla se k ní, objímala ji a držela nekonečně dlouho. „Tak
připravená? Dnes to pořádně roztočíme, Praha bude naše“, zasmála se. Lucie jenom
zakoulela očima a pozdravila se s Pavlem, který taky oplýval nadšením.
„Tak, kam tedy půjdeme?“, zeptala se nakažena jejich nadšením.
„Tady za rohem je malý bar, začneme tam a dáme si první zahřívací koktejl“,
navrhovala Anička a táhla Lucii vpřed. Pavel s Veronikou se táhli za nimi v závěsu.
V baru bylo útulně a nebyla to jenom jedna sklenička.
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Anička nezůstala ani na vteřinu zticha a bavila celou společnost. Lucie se cítila moc
dobře, uvolněně. Bylo to tak pro ni osvobozující být venku a užívala si příjemnou
zábavu. Úplně zapomněla napsat zprávu Richardovi. Pavel najednou uprostřed
debaty se zvedl a odešel v rozjařené náladě ven z baru, aby mohl nerušeně přijmout
hovor, když mu krátce zazvonil mobil. Netrvalo dlouho, když se vrátil zpátky a jeho
nálada, jako by se někam vytratila. Otočil se směrem k Lucii a jeho strnulý pohled jí
napověděl.
„Volal Richard“, posadil se na barovou stoličku. „Dáme si ještě jeden drink“, kývnul na
barmana.
„A, do prdele, zapomněla jsem mu napsat zprávu“, pozvedla ruku Lucie k puse. „Co
říkal?“, a chvatně tahala telefon z kabelky. „Bože, to je průšvih“, měla čtyři zmeškané
hovory a jednu zprávu ve znění: Kde, sakra jsi…. Zbledla a zalapala po dechu.
Roztřesenými prsty zmáčkla předvolbu, aby mu zavolala. Do hajzlu, Richarde, zvedni
to a tělem se jí rozlévala lítost, ale zároveň i hněv. Nebral jí telefon. „Kruci Richarde“,
zaklela a mrskla telefonem do kabelky.
„On se ozve, neboj se, Lucko. Řekl jsem mu, že nás najde v baru u Honzy“, chlácholil
ji Pavel, i když moc dobře věděl, jak může jeho bratr vyvádět. Zanedlouho vyměnili
působiště a přesunuli se k Honzovi, kde měli připravený stůl.
„Ahoj“, vítal je Honza. „Kde máte Richarda?“, zeptal se s podivem. Lucie se na
moment zarazila. „Jo, to bych taky ráda věděla. Jak vidíš, ten tady není, ale jsme tu
my“, doslova vyštěkla na nebohého Honzu, který vypadal zaraženě. Pavel na něj
kývnul, aby mu naznačil, aby se dále neptal a držel jazyk za zuby. Veronika se
podívala překvapeně na Lucii, jako by nemohla uvěřit vlastním uším.
„Fajn, zřejmě jsem více asertivní“, řekla podrážděně Lucie. Přitom se snažila
vyhrabat svůj mobil z kabelky, který se právě ozýval příchozí zprávou.
Lucie, zřejmě se bavíš dobře. Já jsem se mohl pominout, když jsem pro tebe
přijel. A ty jsi, do prdele, byla, nevím, kde. Nebrala jsi mi telefon. Máš vůbec
představu, jak moc nasraný jsem?
Lucie zrudla až po kořínky vlasů a s omluvou se vytratila. Kurva, byla vážně v háji.
Vlastně, co mohla čekat, když nějakým nedopatřením, lépe řečeno svou hloupostí,
pozapomněla mu napsat zprávu. Nervózně přecházela venku před lokálem.
Přemýšlela usilovně, zda mu má zavolat nebo napsat. Nakonec se rozhodla pro tu
druhou možnost.
Richarde, moc se omlouvám, nezlob se na mě, prosím. Několikrát jsem ti
volala, ale byl jsi nedostupný. Chtěla jsem ti napsat později, ale v tom zmatku
jsem to odložila a pak už bylo pozdě, protože si zavolal Pavlovi. Chybíš mi,
přijď za námi, prosím“, a roztřesenými prsty dala zprávu odeslat.
Vrátila se zpátky k ostatním. Chvíli jen tak tiše seděla a očima hypnotizovala mobil.
Doufala, že odpoví hned, ale nic takového se nestalo.
„Všechno v pořádku?“, zeptal se Pavel, když ji ustaraně pozoroval.
„Zdá se, že nic není v pořádku“, odsekla. „Když ti Richard volal, proč si mi ho
nepředal, abych s ním promluvila?“, vyčetla mu.
„Lucko, chtěl jsem, ale on si to nepřál“, odpověděl smutně.
„Aha, no jasně“, tiše přikývla, že rozumí. „Je hodně vytočený a musím přiznat, že se
mu ani nedivím. Zase jsem to pěkně podělala“, povzdechla si.
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„To se vysvětlí“, snažil se Pavel, aby ji utěšil. „Určitě přijde, dej mu čas, až se
vyvzteká, uvidíš“, rychle ze sebe chrlil slova útěchy.
Anička zmateně poslouchala a vůbec nechápala, co se to děje. „Proč tak vyšiluje,
pan magnát, vždyť je Lucka s námi. Je to takový zločin, že mu nestačila napsat
podělanou zprávu“, nevěřícně kroutila hlavou.
„Aničko, vůbec nevíš, o co tady jde“, mírně ji napomenul Pavel.
„Jo, a o co tady jde?“, dále odporovala.
„Prostě se o ni bál, to je všechno. A my dokonce všichni víme, proč“.
„Tak, vysvětlí mi to někdo?“, domáhala se odpovědi.
„Ježíši, Aničko, sklapni už“, naštval se Pavel.
„Děláš si srandu? Jak to, že všichni všechno víte a já nevím, vůbec nic“, prskala
Anička a sjela zhnuseným pohledem svého bratra.
Pavlovi nezbylo nic jiného, než aby svou sestru vzal stranou a v kostce jí vysvětlil
problém, protože její otázky už mu začínaly lézt na nervy.
Anička vytřeštila oči, když se dozvěděla pravý důvod. „Bože můj, to jsem vůbec
netušila, chudák Lucka. Teď už chápu, o co tady jde. Co budeme dělat, měli bychom
to nějak napravit“, navrhovala Anička a upírala svoje oči na Pavla. Ten jenom
zakroutil hlavou.
„Pevně věřím, že Richard se uklidní a nakonec za námi přijde. Ještě počkáme“.
Vrátili se zpátky k ostatním ke stolu. Lucie s Veronikou spolu s hlavami u sebe o
něčem rozmlouvaly a popíjely kávu, kterou si mezitím objednaly.
„Myslím, že bychom si měli dát něco k jídlu“, navrhla Anička, když se posadila.
„Ne, měli bychom si dát něco k pití“, zasmála se Lucie na svou budoucí švagrovou.
„Tak je to správně, moje řeč, napijeme se“ a pozvedla svoji skleničku.
„Lucko, Pavel mi všechno řekl. Doufám, že ti to nevadí. Vůbec jsem netušila, že…“
„To nic, Aničko. Přece si nebudeme kazit tak skvělý večer. Jsem ráda, že jste mě
sem vytáhli“, usmála se Lucie.
„Richard bude v pohodě, uvidíš nakonec“ a chytila Lucii za ruku.
„V to doufám“, zamumlala Lucie. „Připadám si jako pitomec a málem jsem pokazila
všem dobrou náladu“. Anička se rozesmála. „Čemu se směješ?“
„Ale nic. Je to až k nevíře, jak je můj bratr někdy až moc kontrolující, nemyslíš?“,
zvesela na ni mrkla.
„Jo, tak toho jsem si už stačila všimnout za tu dobu, co jsme spolu“, zašklebila se na
oplátku Lucie.
Bylo něco po deváté hodině večer, když se ve dveřích objevil Richard. Chvíli mu
trvalo, než je očima vyhledal. Jako první ho zaregistroval Pavel a zamával na něho.
Lucie pocítila neuvěřitelné horko a nevěděla, zda je toho příčinou alkohol nebo
příchod svého skoro manžela, snad obojí.
„Ahoj všichni“, pozdravil je a posadil se. Zdálo se, že byl v celkem rozjařené náladě.
Avšak Lucii nevěnoval jediný nepatrný pohled.
„Nějak jste všichni zmlkli, nebo se mi to jenom zdá? Snad neruším“, a povytáhl obočí.
„Ne, vůbec ne. Jsme rádi, že jsi přišel“, vzpamatovala se Anička.
„Richarde, nezlob se na Lucku. Je to všechno moje vina, ona za nic nemůže“, kála se
Anička. Pozvedl údivem obočí a pohlédl na svou sestru.
„Víš, všechno bylo tak nějak spontánní a všechno se seběhlo moc rychle“,
pokračovala ve vysvětlování se snahou to napravit.
„Aničko, o čem to mluvíš. Je hezké, že si se chtěla rozloučit. Dokonce i mě
samotného to dnes ráno napadlo.
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Chtěl jsem ti zavolat, abychom něco podnikli, ale předběhla si mě“. Přitom konečně
vyhledal očima Lucii, ale jeho bezvýrazný pohled nenapověděl vůbec nic. Po chvíli
jen tak prohodil.
„Doufám, že si se bavila dobře, Lucie“, ucedil suše.
„To ano“, odpověděla šeptem. „Tak už jsi konečně tady, Richarde“.
„Ano, už to tak vypadá. Zřejmě bylo hodně těžké mi napsat zprávu, kde zrovna jsi.
Musím říct, že jsem se vůbec nenudil, když jsem ti několikrát volal a byl strachy bez
sebe“, probodával ji naštvaným pohledem.
„Vidím, že jsi pořád naštvaný“, stěží vyslovila tyto slova.
„Naštvaný? Ne Lucie, jsem mnohem, mnohem více než naštvaný. To mi můžeš
věřit“.
Do háje, to vůbec neznělo dobře, uvědomovala si Lucie. „Není vůbec jednoduché
vysvětlit, že jsem zapomněla. Zkrátka, tů, tů, ERROR“ a přitiskla si prsty na spánky.
Pár vteřin na ni hleděl, netečně a neodpovídal. Ticho s napětím si podávaly ruce a
táhlo se nekonečně dlouho. Jindy za jiných okolností by se tomu všichni zasmáli.
Lucie se natáhla pro vodu a napila se. Snažila se tempo svého srdce dostat pod
kontrolu.
„Tak ERROR, říkáš, zajímavé“ a pozvedl obočí překvapením. Bokem zachytil těkavé
pohledy všech přítomných a začal si uvědomovat, že rozhovor, který vedli s Lucií,
nebyl zrovna vhodný.
„Omlouvám se, tahle debata je hodně nešťastná a dnes večer se sem určitě nehodí.
Ještě jednou se omlouvám“. Povolil si kravatu, rozepnul horní knoflíček košile a
odhalil tak kousek snědé pokožky. „Co to vlastně pijete dobrého“, zeptal se už
veselejším hlasem Aničky. Potom se zvedl a zamířil k baru, aby si objednal něco
k pití. Zahlédl tam zrovna Honzu, který se bavil s nějakým starším mužem. Když
spatřil Richarda, zamával na něho.
„A, tady ho máme. Ahoj Richarde, právě o tobě mluvíme“.
Lucie seděla jako přimrazená. Náhle její pozornost připoutal smích a otočila se za
jeho zvukem. Všimla si skupinky mladých holek, které seděly nedaleko baru a
chichotaly se, když si něco mezi sebou špitaly. Jejich obdivné pohledy napovídaly
naprosto přesně, co je natolik zaujalo, tedy spíše, kdo je zaujal. Podívala se znovu
směrem k baru a viděla Richarda zabraného do hovoru s oním neznámým mužem a
Honzou. Ulevilo se jí, že si nevšímal obdivných pohledů slečen, které pokukovaly
jeho směrem. Samou úlevou vydechla. Samozřejmě, že se jim nemohla divit. Ona na
jejich místě by si dokázala zlomit vaz, jak by se snažila získat lepší výhled.
Náhle ji přepadla vzpomínka na ten den, kdy ho uviděla poprvé. Sama sobě si
musela pogratulovat, že musela něco říct nebo udělat, co zaujalo jeho pozornost a
díky bohu si ji udržela. Sama tomu dodnes nerozuměla, že je to právě ona, že ji
potkalo takové štěstí. Jak tam tak seděla, její myšlenky se promítaly na plátno nad
její hlavou, protože zrovna v tom okamžiku se Richard rozhodl otočit a vyhledal ji
očima. Jeho pohled, světe div se byl jemný a hřejivý. V hrudi se jí rozvířil pocit
vlastnictví. Rozloučil se s panem u baru a se skleničkou v ruce vykročil k jejich stolu.
V tu chvíli si byla jistá, že musel si všimnout žhavých pohledů oněch dívek, které ho
doprovázely. Pobaveně zakroutil hlavou a pro sebe se pousmál. Posadil se vedle
Lucie, natáhl ruku a palcem ji pohladil přes spodní ret, jak to často dělával.
„Tak jsi zpátky, tady se mnou“, poznamenala tiše.
„To jsem, to sis všimla až teď?“, usmál se na ni.
„Ne, vlastně ano, když o tom tak přemýšlím ….“, blekotala. „To znamená, že náš
problém je zažehnán?“, zeptala se roztřeseným hlasem.
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Pokrčil rameny a jednoduše klidně, jako vždycky, řekl. „Budu přesnější, tvůj problém,
Lucie, ale ten vyřešíme spolu, až budeme sami“. Jeho opět strohá odpověď ji
zarazila. Ale na druhou stranu byla vděčná, že je tady s ní a konečně navázal s ní
aspoň nějakou přijatelnou komunikaci. Po celý zbytek večera již probíhala bezchybná
zábava, hodně se nasmáli. Anička opět byla ve svém živlu, když byla středem
pozornosti. Bylo velmi jednoduché se připojit k její dobré náladě.
„Aničko, už je pozdě, asi půjdeme domů. Definitivně cítím ten alkohol, dnes jsme
toho vypili víc než dost“, naklonila se Lucie k ní.
„Taky si myslím, ale bylo to fajn. Moc ráda jsem tě viděla, Lucko. Zdá se, že Richard
už je v pohodě“, naznačila očima směrem k bratrovi.
„To ano“, zašeptala dojetím. „Jsem šťastná, že ho mám. Navzdory jeho povaze
posedlé kontrolou, jsem potkala muže svých snů“ a z očí se jí tlačila nezvladatelně
slza. Rychle změnila téma, jinak by se určitě rozbrečela.
„Opravdu jsem si dnešní večer užila ve tvé společnosti. Děkuji, že jsi mě dnes
vytáhla ven, Aničko“ a objala ji.
„Budeš mi chybět, Lucko“, popotáhla Anička. „Uvidíme se brzy na tvé svatbě“, řekla
veselejším tónem a usmála se na ni.
„To jistě ano, pokud ovšem nějaká bude. Doufám, že si to Richard po dnešku
nerozmyslel“, řekla tak tiše, aby to neslyšel, když postával vedle a obě sledoval.
„A měl bych“, prohodil tázavě, avšak s velkým důrazem, načež se Lucie překvapením
otočila.
„Opovaž se, Richarde. Jinak s tebou do konce života nepromluvím“, zasyčela Anička
na bratra.
„Ach ouvej, tak to je vážné. Zapeklitá situace“, mračil se. „Jak to jenom vyřešit“,
nakrčil čelo a rozesmál se.
„To vůbec není k smíchu, Richarde. Já moc dobře vím, že Lucka je pro tebe to
nejlepší. Vždyť ona tě zachránila“, zahrozila mu prstem.
Richard si majetnicky přitáhl Lucii k sobě a se smíchem prohodil. „Jak to víš?“, smál
se.
„Protože tě znám, přece jsi můj bratr, ne?“, přidala se smíchem a zatahala ho za
klopy saka.
„Měj se hezky, Aničko a budeme se těšit na tebe na naší svatbě“, objal Richard svou
malou sestru a políbil ji na obě tváře.
6.
Taxi zastavilo před domem v Mostecké ulici. Richard vystoupil a otevřel dveře na její
straně, aby pomohl Lucii vystoupit z auta. Vešli do domu a v tichosti vyšli nahoru
k bytu.
„Tak, jsme doma“, řekl mile, vzal ji za loket a vtáhl dovnitř. Nesměle postávala
v předsíni, nohy se jí změnily v rosol. Otočil se a viděl, jak tam stála a krčila se u
dveří. „Lucie, jsi v pořádku, proč nejdeš dále. Je ti dobře?“
„Je, jenom jsem unavená“, odpověděla a popošla dva kroky vpřed.
„To vidím, jedla jsi vůbec něco?“ To byla ta správná otázka, kterou nechtěla slyšet, a
která jí rozproudila krev neuvěřitelně rychle v těle. Pouze zakroutila hlavou.
„Že se vůbec ptám, že?, poznamenal suše.
„Zřejmě si potřebuju dát sprchu“, špitla a vykročila do koupelny.
„To udělej“, jemně ji vzal za ramena, aby ji doprovodil. „Zvládneš to sama?“, zeptal
se. „Určitě“, hbitě odpověděla a zavřela dveře za sebou. Mezitím, co si dopřávala
dlouhou sprchu, Richard přecházel před dveřmi, jako by se obával, že to nezvládne.
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Neušlo mu, že toho poměrně dost vypila. Když vyšla ven, vypadala docela svěže,
což se mu ulevilo. Odvedl ji do kuchyně a posadil na židli.
Zřejmě nastala ta správná chvíle, aby si promluvili, pomyslela si. Nevěděla, co by
měla ještě říct, aby se vymotala z problému, jak to jenom nazval, problém máš ty,
vzpomněla si. Adrenalin jí běhal tělem a srdce měla až v krku.
Otočil se a podával ji sklenici vody a tabletu. „Sněz to a pořádně zapij vodou“, vybídl
ji tiše. Mlčky přikývla a udělala, co po ní chtěl. Sledoval ji upřeným pohledem, neříkal
nic, jen se díval.
„Richarde, nevím, jak začít…, chtěla jsem ti říct … Mávl rukou a rázně ji přerušil.
„Teď ne. Lucie, na to budeme mít spoustu času zítra. Měla bys jít spát, je pozdě,
ráno musíš vstávat. Pojď“ a odvedl ji do postele. Vděčně přikývla, že se vyhnula
nepříjemnému rozhovoru.
„Můžu ještě pro tebe něco udělat?“, zeptal se.
„Ne, děkuji, Richarde. Jsem unavená, víc než unavená, raději budu spát“, špitla a
snažila se udržet slzy, které se jí málem draly z očí.
„Dobře“, natáhl přes ni deku a políbil lehce na čelo.
„Ty si nepůjdeš lehnout?“
„Ne, ještě musím něco udělat“, zvedl se a odešel.
„Richarde“, zavolala. Otočil se ve dveřích. „Copak je?“
„Jsi na mě pořád naštvaný?“
„Ano, to tedy jsem, ale teď už spi, dobrou noc“ a definitivně odešel.
Vůbec se jí nelíbila jeho strohá slova, ale protože byla hodně unavená, zavřela oči a
propadala se do světa snů.
Ráno ji probudilo sucho v krku a v puse měla nepříjemnou pachuť. Než se stačila
probrat úplně a otevřela oči, uviděla Richarda, jak stál u postele.
„Tady máš pomerančový džus“, Pohled na orosenou sklenici ovocné šťávy byl přímo
blahodárný. „Jdu si dát sprchu, vypij to“, zamumlal a zmizel v koupelně.
Zamračila se, když zjistila, jak byl odměřený. Stále byl na ni dost naštvaný, což ji opět
znepokojilo. Posadila se na posteli, natáhla se po džusu a vypila ho téměř najednou.
Byl výborně vychlazený a v jejich ústech se rozlil příjemný pocit vlhkosti. Vylezla
z postele, svlékla si spací triko, které si včera v noci spěšně natáhla. Podívala se na
hodiny, které ukazovaly půl šestou ranní. Odšourala se do koupelny, zrovna
vystupoval ze sprchy a utíral se.
Ovinula ruce kolem jeho pasu a přitiskla se. Cítila, že sebou trhnul, ale ignorovala
jeho reakci. Pohnul se dopředu a pokračoval v utírání svého těla. To už ztuhla zase
ona, protože zaznamenala, že se tak nikdy nechoval odtažitě. Hlavou jí probleskly
vzpomínky, jak ji tady šukal, miloval se s ní. Zamračila se a znovu se ho pokusila
obejmout v pase a roztřesenými prsty hladila jeho pevné břicho. Opět se znovu
napjalo jeho tělo a celé ztuhlo.
„Lucie, nedělej to“, napomenul ji tiše. Uchopil obě její ruce, aby ji zastavil a přitom
odmítavě zakroutil hlavou. Ztuhla jako kámen, její myšlenky a sebevědomí padaly
volným pádem. Bože, stalo se to někdy, ptala se sama sebe. Vlastně ano, jednou,
vzpomínala, naposledy, když …Zasáhlo ji to, jak ji kategoricky odmítl, jako by jí vlepil
facku. Zalapala po dechu z bolesti, která se odrazila v její hrudi.
Otočil se k ní a jeho pohled nebyl až tak netečný, jak si představovala. Vzal její tvář
do dlaní a zadíval se jí do očí.
„Jsem na tebe ještě kurevsky naštvaný“, řekl drsně tichým hlasem. Sklonil se a otřel
se o její čelo. Pohladila ho po tváři. „Nebuď na mě naštvaný, prosím, povzdechla si.
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„Myslím, že to přeháníš“, zašeptala. Stáhl se a prudce od ní odstoupil. Její ruce
samovolně poklesly.
„Cože, přeháním?“, zavrčel na ni. „Dokážeš si představit, jak mi bylo, když jsem o
tobě nic nevěděl a nakonec zjistil, že jsi odešla ve čtyři hodiny neznámo kam? Navíc,
když postupně zjišťuju, jak nebezpečný je ten kurevský blázen Janota?“, hrozba
v jeho hlase nabrala vysoký stupeň rozčilení.
„O čem to mluvíš?“, zmateně se ptala. Co ten s tím má společného. Copak je to moje
vina, co jsi o něm zjistil? Já přece s tím nemám nic společného, křikla na něho.
„Já vím, to ti přece nevyčítám“, řekl. „Ale ty nejsi schopná stále pochopit jednu
jedinou věc, dát o sobě vědět. I když jsem tě několikrát prosil, abys byla opatrná a já
mohl být v klidu. To je tak těžké pochopit, Lucie, že se o tebe jednoduše bojím. Ty
budeš stále zpochybňovat moje obavy?“, téměř vychrlil ze sebe na jeden zátah,
prudce se otočil a v momentě byl pryč.
Stála tam zmatená a zničená. Kruci, copak se toho tolik stalo, ptala se sama sebe.
Vešla zničeně do sprchy a pustila na sebe proud vody. Stála opřená zády o stěnu a
dala volný průchod slzám, které se jí nezadržitelně řinuly z očí. Ten včerejší, tak
nevinně vypadající večer se jí kurevsky vyplatil, rozbrečela se. Nakonec se
vzpamatovala a přestala se litovat. Rychle se umyla, vysušila si vlasy a stáhla do
uzlu. S nadějí vstoupila do ložnice, že ho tam zastihne. Bohužel byl rychlý a nebyl
tam. Oblékla se a vrátila do koupelny, aby si nanesla řasenku. V zrcadle zachytila
svůj bledý obličej. Bože, já teda vypadám, řekla sama k sobě a znechuceně se na
sebe zadívala. Dává mi to pěkně sežrat, povzdechla si a vydala se do kuchyně.
Nebyl tam, dokonce ho nenašla ani v pokoji. Zahlédla ho po chvíli mezi pootevřenými
dveřmi v pracovně, zrovna telefonoval. Měl na sobě černou košili a světlé kalhoty.
Vypadal uvolněně, ale jeho vzhled dokázal hodně skrývat. Opatrně vstoupila dovnitř
a setkala se s jeho pohledem. Zvedl ruku, čímž dával najevo, že chce být sám.
Vycouvala a odešla zpátky do kuchyně.
„Čím dál lépe, Richarde, jak myslíš“ pronesla nahlas. Vítala trvající nepřítomnost paní
Mixové, která si prodloužila pobyt u své sestry. Aspoň nebude svědkem této trapné
situace. Uvařila kávu a připravila snídani. Zrovna dojídala poslední sousto, když se
Richard uráčil vyhrabat ze své pracovny. Zastavil se ve dveřích a byl očividně
překvapený, že má na stole připravenou svoji oblíbenou vaječnou omeletu.
Mlčky se zvedla, aby opláchla svůj talířek. „Vidím, že jsi už posnídala“, sedal si na
židli a prohrábl si vlasy.
„Vidíš dobře, Richarde, dobrou chuť“, odsekla trochu prudčeji. „Děkuji“, zamumlal si
ještě něco pro sebe a nabral si první sousto do pusy. Odešla do koupelny, aby si
vyčistila zuby. Vrátila se zpátky do kuchyně a našla ho ještě u stolu. Zvedl oči od jídla
a pozorně se na ni podíval.
„Richarde, ty dnes nejdeš do práce?“, zeptala se udiveně, když viděla, jak tam seděl
v naprosté pohodě.
„Ale jistěže, ale půjdu později“, odpověděl a dolil si kávu.
„Aha“, řekla a podívala se na hodinky. „Tak, to abych šla, nerada bych přišla pozdě“
a otočila se k odchodu. Vykročila a v polovině cesty se zastavila, když uslyšela jeho
hlas. „Kam jdeš, neštvi mě, Lucie“, zahřměl. „Okamžitě se vrať, posaď se. Neboj se,
Štefan tě odveze, už je na cestě, dej si ještě kávu“, řekl již smířlivěji a posunul hrnek
směrem k ní.
„Dobře“, souhlasila a posadila se. „Richarde, vím, že musíme spolu hromadu věcí
probrat. Pokud se uklidníš, vrátíme se k tomu večer, abychom si to vyjasnili“. Zíral na
ni s údivem a jeho ústa se samovolně rozevírala.
„Cos to řekla, až se já uklidním?“, zasyčel na ni, až se vyděsila.
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„Víš sám, jak jsem to myslela“, zčervenala zlostně.
„Ne, Lucie, opravdu nevím, co si myslíš“, vyštěkl na ni a postavil se.
„Podívej, Richarde, nechci se hádat. Vím, že jsi stále naštvaný. Nepřeju si nic jiného,
než abys mě přestal trestat“, vyhrkla na něho docela naštvaně.
„Tak to vůbec není, Lucie“, chytil ji za ruku a nemilosrdně se jí vpíjel do očí.
„Ne, a jak to tedy je. Neustále se ode mě odtahuješ, mluvíš se mnou jednoslabičně“,
rozhodila zoufale rukama.
Nestačil zareagovat, neboť se objevil Štefan. „Dobré ráno, slečno, auto je
připravené“.
„Štefane, zdravím vás“, usmála se s úlevou a snažila se nabýt vyrovnanosti.
„Měj se, Richarde, jak chceš“, líbla ho ve spěchu na tvář a zmizela mu z dohledu.
7.
Cestou do práce stihla přijmout zprávu od Veroniky. Oznamovala, že se dnes nebude
konat, protože se vzpamatovává z pořádné kocoviny. Přijala to s povděkem, protože
si ani trochu nepřála, že by spolu měly probírat včerejší večer. Měla dost problémů
sama se sebou. Potřebovala si v klidu promyslet a uspořádat svoje vlastní myšlenky.
Sotva se stačila posadit za svůj stůl a rozjela počítač, už tam na ni čekala zpráva od
Richarda. No ne, ten opravdu nezahálel, kroutila hlavou.
Lucie, moc bych si přál, kdyby ses dnes vyvarovala jakýmkoliv potížím. Budu ti
neskonale vděčný.
Neváhala ani vteřinu a odepsala.
Sice nevím, jaké potíže máš na mysli, ale pro tvůj klid se vynasnažím.
Byla jedna hodina odpoledne, když se protáhla, aby si dala pauzu. Celé dopoledne
byla pohroužena do práce. Zrovna se chtěla zvednout, že si uvaří kávu, když na
monitoru blikla nová zpráva.
Lucie, ve tři hodiny mám schůzku mimo Prahu. Jelikož nemám tušení, kdy se
vrátím, přijede pro tebe Štefan.
Fajn, to se dalo čekat, pomyslela si hořce. Chvíli netečně sledovala monitor a
zvažovala přijatelnou odpověď. Nakonec zvolila jednoduchou, stručnou a odepsala.
Dobře. Vzápětí přišla odezva.
Jsem překvapen, jak si dokážeš vystačit s jedním slovem. Odkdy jsi tak skoupá
na slovo, u novinářky mě to překvapuje. Proč to? Ale přesto ti děkuji za
odpověď.
Protože. Však ty víš, Richarde.
Potom už se neozval. Čekala téměř dvacet minut, mezitím vypila kávu a vyřídila dva
telefony. Stále žádná odpověď. No, nevadí, Richarde. Když máš pocit, že jsem
skoupá na slovo, tak já ti to pěkně natřu a začala psát a každé slovo ji přinášelo
dlouho očekávané zadostiučinění.
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Změnila jsem názor, Richarde. Především bych ti chtěla připomenout, že jsem
to nebyla já, kdo tě tak rozlítil, ale svoji blbou náladu sis přivodil ty sám. Já
jsem se nedopustila něčeho tak hrozného, abys mě tak trestal. Jsem dospělá a
šla jsem s tvou sestrou, bratrem a kamarádkou na drink. Ani ve snu by mě
nenapadlo, jaké to bude mít následky. Když to zpětně všechno dnes s čistou
hlavou a hlavně v klidu shrnu, došla jsem k názoru, že to s tou starostí o mě
přeháníš, i když vím, proč.
Dokonce chápu, že to mělo co dělat s informacemi, které jsi údajně posbíral o
V. J., ale to bych musela vědět.
Nevím, co bych ještě měla udělat, aby ses uráčil mi konečně odpustit. I když
vlastně si vůbec nejsem jistá, co bys mi měl odpouštět. Několikrát jsem se ti
pokoušela volat, byl jsi nedostupný, chtěla jsem ti napsat zprávu. Nemůžu za
to, že jsi byl rychlejší. Za, co mě vlastně trestáš, Richarde.
Jednáš se mnou jako s děckem, které zapomnělo domácí úkol. Nejsi totiž
jediný, kdo je tady naštvaný. Nemám už na to sílu, se neustále ospravedlňovat
za něco, když ani pořádně nevím, za co.
Zhluboka se nadechla a odeslala zprávu. Konečně se už necítila, že by se dopustila
něčeho, za co by měla pykat.
No páni, zajímavé pojetí. Jako vždy umíte, slečno Franková, překvapit. Tak
otevřená a provokativní. Probereme to večer doma. Mimo jiné, jsem taky stále
naštvaný.
Lucie se mračila na monitor tak usilovně a doslova se dopracovala k zuřivosti.
Zjišťovala, že to nikam nevede a už se neobtěžovala odepsat.
Taky jste mě pobavil, Gregore. Pořád dokola jako na kolovrátku. Bla, bla, bla, řekla si
pro sebe a vyplázla jazyk na monitor. Vzala si do ruky materiály, které si vytiskla a
začala číst. Cítila, jak na ni padá únava. Nebyla schopná udržet oči a přestávala
vnímat, co vlastně čte. Rozhodla se, že to pro dnešek zabalí a ve tři hodiny zavolala
Štefanovi, že by ráda odešla domů.
„Jste samé překvapení, slečno. Nečekal jsem, že zavoláte tak brzy“, řekl Štefan, když
ji usazoval do auta.
„Ale copak, snad jsem vám nenarušila váš program“, odpověděla jízlivě a věnovala
mu samolibý úsměv.
„To určitě ne“, odvětil pohotově a mile se na ni usmál. Všimla si, že s profesionální
dovedností lehce přešel její aroganci.
Cestou udělali malou zajížďku, aby mohla něco nakoupit. Samozřejmě měla svého
ochránce v zádech na každém kroku. Když konečně přijeli do Mostecké ulice,
doprovodil ji až ke dveřím bytu. Obdivovala jeho naprostý klid. Choval se mile,
vstřícně a profesionálně. Zastyděla se, že nebyla zrovna k němu dostatečně zdvořilá.
Snažila se to napravit a mile mu poděkovala za odvoz a trpělivost.
„Hezký večer, slečno. Kdyby něco, zavolejte“, naznačil telefon u ucha.
Vykročila do prázdného bytu s taškou plnou potravin, zamířila rovnou do kuchyně.
Všechno vybalila a pečlivě vyrovnala na odkládací pult.
S hlavou plnou myšlenek připravovala studenou večeři, protože neměla zdání, kdy se
Richard vrátí. Zvažovala, jestli se sama navečeřet, nakonec to zavrhla, neměla vůbec
hlad. Jakmile vstoupila do ložnice, probleskly jí hlavou vzpomínky. Natáhla se na
jeho stranu postele a položila hlavu na jeho polštář.
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Se zavřenýma očima nasávala jeho vůni, kterou zachytila, i když tady nebyl. Jak tak
ležela, přemohla ji únava a zdřímla si. O hodinu později se vykoupala a bloumala po
prázdném bytě. Chvíli si četla, chvíli sledovala televizi. Nakonec se uvelebila na
pohovce v pokoji, obložená polštářky a usnula.
8.
V polospánku ucítila, jak ji objaly silné paže, jak ji obklopila jeho vůně, kterou tak
milovala. Nemusela se úplně probudit, když ve tmě zahlédla stín. Věděla, že je to
Richard.
„Už si se vrátil“, zamumlala.
„Ano, už jsem doma“, lehce ji políbil. „usnula jsi, Lucie“, zašeptal.
„Jsem hodně unavená“, stěží udržela víčka.
„Pojď, odnesu tě do postele“. Nestačila se rozkoukat, zvedl ji a pevně sevřel v náručí.
Odnesl ji do ložnice a uložil do postele. Jemně se otíral rty o její tvář. Cítila, jak ji
lechtaly a zároveň škrábaly jeho rašící vousy.
„Jsi hodně unavená, že?“
Přikývla, něco zamumlala a opět se propadla do spánku. Jemně ji hladil ve vlasech a
usmál se. „Spi sladce, Lucie“. Dlouho se na ni díval. Ležela tváří k němu, její hlava
spočívala pod rukou a byla otočena dolů. Spokojeně pozoroval, jak uvolněně
dýchala. Toužil se jí dotýkat, ale nechal ji spát, protože to tolik potřebovala. I on sám
postrádal nedostatek spánku. Poslední dny byly hodně náročné. Zamyslel se. Ještě
před pár měsíci si nedovedl představit, že se zamiluje do této ženy. Děsilo ho
pomyšlení, že by ji měl ztratit, že by se jí něco mohlo stát. Tato žena ho navždy
změnila a on je za to nesmírně šťastný. Zhluboka se nadechl a zadržel dech.
Z prostěradel ucítil její svěží vůni, voněla tak příjemně. Nerad ji opouštěl, ale přesto
opatrně vstal, aby ji nevzbudil.
Zamířil chodbou do pokoje a pokračoval do své pracovny. Ze všeho nejdřív si
potřeboval zapálit. Nahlas si povzdechl, když si utřiďoval veškeré informace, které se
mu zatím podařilo získat. Bylo to příliš hodně špatností, které se pojily s Janotou.
Nevěřil mu, byl přesvědčen, že ten zkurvysyn je ve hře, že stojí za tím, co se jí
přihodilo. Ale on ho bude mít pod kontrolou. Zavřel oči a silně potáhl z cigarety, aby
zahnal vize, které se mu honily hlavou.
Seděl u svého laptopu, udělal si pár poznámek, odpověděl na dva maily, potom
zaklapnul notebook a zhasnul lampičku. Nakoukl do ložnice a neslyšel nic, než ticho.
Přál si, aby se dobře vyspala. Posadil se znovu na terasu a zapálil si druhou cigaretu.
Kouřil a nechal bloudit svou mysl a přemýšlel, jak se jeho život změnil, jak jsou si
s Lucií propojeni. Zahasil cigaretu, osprchoval se a šel si lehnout.
Ráno se Lucie probudila tak klidná a odpočatá. Bylo to příjemné probuzení, když
jeho paže ji objímaly.
„Dobré ráno“, zamumlala do jeho rtů. „Tak už jsi vzhůru, doufám, že si se vyspala
dobře“, zašeptal. „Miluji se probouzet vedle tebe, Lucie“. Přitom vytahoval její triko,
aby jí mohl polaskat bradavky svými rty. Zabořila mu ruce do vlasů a vychutnávala si,
když přejížděl po jejich prsou a laskal je ve svých dlaních.
„Lucie, ty jsi to jediné, po čem toužím. Chci cítit tvou vůni, jak chutnáš“.
Roztáhl jí nohy a sehnul se k jejímu klínu. Jazykem se posouval do místa její touhy,
laskal a líbal ji na vnitřní straně stehen.
„Ach bože, Richarde“, sténala. Zatoužila po divokém sexu a nedokázala být v klidu.
Orgasmus přišel tak rychle a náhle, samotnou ji to překvapilo.
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Přirazila se k jeho jazyku a ucítila, jak uvnitř se stáhla návalem vášně. Richard
zavrčel a odtáhl se. Zvedl jí nohy na ramena a prostě si ji vzal. Svou váhou ji tiskl
pevně k posteli. Ještě se nestačila vzpamatovat, když veškerou iniciativu převzal.
Zanedlouho ji opět přivedl k vrcholu téměř bolestivými přírazy. Ale slast v jediném
okamžiku, která se jí zmocnila, vše vynahradila. Oba vyvrcholili společně. Potom jí
sundal nohy z ramen, podepřel se na pažích. Hladil ji po tváři a upíral svůj zrak na ni.
Stále se vznášela v té slasti, kterou jí způsobil svým talentovaným tělem.
„Lucie, jsi moje“, zašeptal.
„Já vím“, vydechla a jejich těla byla stále propojena.
Mezitím, co okupovala koupelnu, připravil snídani. Vlastně tak docela to nebyla
pravda, protože vytáhl z lednice studenou večeři, kterou udělala včera a vůbec na ni
nedošlo. Podával ji opatrně kávu, aby mohla uchopit ouško hrníčku. Napila se té
absolutně dokonalé tekutiny a mlaskla.
„Myslím, že se ti dnes výjimečně povedla. Kdyby náhodou tvoje firma zkrachovala,
docela slušně by ses dokázal uživit“, zavtipkovala a zasmála se.
„Co?“, kroutil hlavou. „To byla velká troufalost mě povýšit na obsluhu kávovaru“.
„Ale no tak, jenom jsem se ujistila, že tu správnou přípravu zvládneš. Já to poznám,
mám svoje standarty“.
„No, to je mi pocta“, naklonil se a políbil ji do koutku úst.
„Vážně?“, zapomněla se napít, když odpověděl. „Ano“. Jeho hlas byl tak tichý a sexy.
Vyschlo jí v krku a myslela si, že jí srdce vystřelí z těla. Usmál se, ale jeho oči
zůstávaly naprosto vážné. Snažila se rozpoznat jeho náladu a netušila, co to
znamená. Do hajzlu, pomyslela si, je pořád naštvaný a znervózněla. Postavil se před
ni a mlčky se na ni díval. Jeho doširoka otevřené oči, nic neříkající ji spalovaly svou
intenzitou. Naprázdno dvakrát polkla, než promluvila.
„Richarde, to budeš donekonečna tak chladný?“
„Cože?“, jeho obočí vyletělo nahoru. „Lucie, volíš nesprávné slovo. Vůbec nevíš, jak
jsem se včera a předevčírem cítil. Ještě dnes mě popadá amok“, mávnul rukou do
prostoru. „Ach Lucie“, zašeptal a sevřel ji ve svém objetí. Tiskl ji tak pevně, až
nemohla dýchat.
„Byl jsem bez sebe, kdyby se ti tak něco stalo“, řekl tiše a jeho tvář se stáhla bolestí.
„Ale nestalo“, vyhrkla ze sebe.
„Tak jsem to neviděl, neustále to zlehčuješ. Byl jsem strašně naštvaný, už si ani
nepamatuju, kdy jsem tak byl …“, jeho ruce zamířily na její zátylek a zvrátil jí hlavu
dozadu. „Nevěděl jsem a dosud nevím, jak se s tím vypořádat“ a jeho oči
posmutněly. „Včera jsem tě chtěl potrestat“, zašeptal. „Byl jsem tak kurevsky
nasraný, málem jsem chtěl z tebe vymlátit duši“, přiznával a pevně zavřel oči.
Och, na to vůbec nepomyslela a zachvěla se. Uvědomila si náhle, že byl hodně
blízko, to udělat. Možná to udělat měl, aby to ze sebe dostal. Taky rozpoznala jeho
strach z toho, co chtěl udělat.
„Vím, že bys to neudělal“ a vzala jeho ruce do svých.
„Víš?“, zeptal se skepticky.
„Ano, to vím naprosto jistě. Chápu, že si to tak cítil, ale to byla zbytečná hrozba“.
„Ale já jsem to chtěl udělat, Lucie“.
„Ne, nechtěl. Jenom sis to myslel“, zamumlala.
„Doufám, že máš pravdu. Protože jinak jsem se sám sebe zhrozil“, silně ji objal.
„Lucie, Lucie, víš, že pokoušíš moji svatou trpělivost?“
„Tak o tom nic nevím. Počkat …“, zarazila se. „Je hodně přívlastků, kterými bych tě
označila, ale slovo „svatý“ mezi ně určitě nepatří“.
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Konečně se uvolnil natolik, že se od plic pořádně rozesmál.
„Vy mě vždycky dostanete, slečno Franková“, políbil ji na čelo.
„No vidíš, Richarde, tak na tohle jsem čekala zbytek jednoho zpropadeného večera,
celou noc, celý den a znovu noc“, smála se s ním.
„Ještě to spolu později probereme“, pohladil ji bříšky palců po tváři.
„O čem ještě“, povzdechla si. „Myslím si, že je nejvyšší čas, abychom se začali
věnovat své práci“, dodala a naježila se.
9.
Téhož dne odpoledne si Richard pročítal všechny maily, které mu předal Lukáš ráno.
Konečně byl volný a měl dostatek času, aby v klidu prověřil jeden za druhým.
Zajímavé, zdá se, že pan Janota vynáší informace, řekl si pro sebe. Zrovna narazil
na jeden a málem vyletěl ze židle, když četl.
Já bych tu zasranou děvku více vyřídil a navíc bych jí vyšoustal mozek z hlavy …..
„Janoto, ty bastarde, co to kurva je“, zasyčel nahlas a vzteky viděl rudě. Okamžitě
vytočil číslo Janečka a dlouze s ním hovořil. „Postarejte se, aby nikam neodešel“,
byla jeho poslední slova. Potom zavolal Lucii. Chvíli čekal, než to zvedla.
„Ahoj, to jsem já, kde zrovna jsi?“, zeptal se.
„Co, co je to za otázku. Kde bych tak asi byla. Samozřejmě u sebe, v práci“,
odpověděla nasupeně.
„To je dobře, nikam nechoď. Sedám do auta a jedu k vám do redakce, abych toho
zmrda vyhodil“, vyštěkl. Než stačila cokoli říct, zavěsil.
Lucie omámeně seděla za svým stolem, aby strávila to, co slyšela. Co to mělo
znamenat, vůbec tomu nerozuměla. Vlastně, proč by taky měla. Opět není ta, která
by měla být v obraze, pomyslela si znechuceně. Nezbývalo jí nic jiného, než čekat,
co se bude dít.
Po nekonečných zhruba dvaceti minutách zaslechla za zavřenými dveřmi na chodbě
podezřelý rozruch. Byla si celkem jistá, že Richard dorazil. Potom už zanedlouho
seděla v kanceláři Janečka a střídavě těkala očima z Richarda na Viktora. V uších jí
zněly útržky slov, které Richard pročítal nahlas z nějakých papírů.
„Tak, pane Janoto, doufám, že jste pochopil, proč jsme se tady tak sešli. Nechal jsem
totiž prověřit vaši soukromou poštu. Musím říct, že to bylo hodně odvážné, že jste si
korespondenci tak dlouho pěstoval v archívu svých složek, opravdu zajímavé čtení.
No, vlastně i smazanou poštu by nebyl problém obnovit. Rovněž vaše telefonní
hovory byly přesvědčivé, podával jste informace, co se v redakci dělo. To nebylo
profesionální, ale sprostá sabotáž. Jistě znáte ten způsob, když se dovoláte do
nějaké firmy, že váš hovor může být nahráván. A právě takovou jednu nahrávku tady
máme. Tak, abychom to shrnuli a udělali závěr. Na recepci odevzdáte průkazku,
budou zabaleny vaše osobní věci a později předány. Do své kanceláře se už
nevrátíte. Tím jste, Janoto, tady v redakci definitivně skončil“.
„Co, to přece nejde“, zvolal Viktor a očima vyhledal Janečka, který však k jeho
překvapení zarytě mlčel a uhnul očima.
„Ale ano, zřejmě neznáte svoji novou smlouvu“, oponoval Richard neúprosně.
„Okamžitě opustíte tuto místnost a přilehlé prostory. V opačném případě zavolám
ochranku, aby vás vyvedla“.
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Viktor se rozzuřil. „Jste pěkný hajzl“, vyštěkl. Potom se podíval na Lucii. „A ty jsi
chamtivá šlapka, však my se ještě uvidíme“, zařval na ni. Luciina tvář zbledla, měla
pocit, že snad omdlí.
„Janoto, varuju vás, dávejte pozor na to, co říkáte“, napřímil se Richard ve své židli.
„Seru na to. Víte co jste, Gregore, jste blázen“.
„Vážně, to si vůbec nemyslím“, opáčil Richard s ledovým klidem.
„A to všechno kvůli ní“ a zlomyslně ukázal prstem na Lucii. „Tahle pitomá holka.
Snaží se tady prosazovat ty svoje debilní nápady, jak oživit časopis a vy jste jí
doslova posedlý. Zřejmě je dobrá v posteli, že Gregore“, prskal Viktor kolem sebe.
„Janoto, to by stačilo“, zařval Richard a uhodil pěstí do stolu tak silně, až všechno, co
na něm bylo, poskočilo.
„Děláte všichni velkou chybu, ale já se jen tak nevzdám“, dále ječel rozzuřený Viktor.
Se zarudlýma očima a brunátným výrazem ve tváři se znovu obrátil na Lucii. „Ty ale
musíš být pořádná šukna. Kolik si účtuješ, taky bych si rád vrznul“.
Richard vyskočil ze židle, dvěma kroky obešel stůl a popadl Viktora za límec. Napřáhl
paži a udeřil ho nelítostně na solar. Ten vytřeštil oči a snažil se popadnout dech.
„Vzmužte se, Janoto, vstaňte a opusťte tuto místnost, a to hned“, sykl. Potom klidně,
jako by se nic nestalo, se posadil zpět a povolal ochranku.
Viktor se sebral, zvedl se a než sáhl po klice, stačil všechny přítomné varovat. „Ještě
o mně uslyšíte“, ale to už se otevřely dveře z druhé strany a v nich stanul člen
ochranky.
„V to pevně doufám, Janoto. Jeden z vašich mailů předám na policii“, odpověděl
Richard. „Vyveďte pana Janotu ven. Nemusíte se ho dotýkat, půjde sám. Pouze
dohlédněte na to, aby se cestou nezatoulal“, vyzval člena ochranky.
Popošel k Lucii, která vyděšeně sledovala situaci.
„Jsi v pohodě?“, zeptal se s obavou v očích. Přikývla, neschopna slova, načež se
Richardova tvář vyjasnila úlevou. „Dobře, to jsem rád, promiň, ale muselo to být. Já si
tady ještě promluvím s panem Janečkem. Bude to jenom chvilka, potom se pro tebe
zastavím v kanceláři“.
„Dobře“, hlesla potichu. Zvedla se a odcházela k sobě.
10.
Lucie se doma ponořila do vany plné horké vody. Richard se zavřel ve své pracovně
se Štefanem, kterého povolal k sobě za jízdy v autě, když směřovali domů. Neptala
se na nic a on to taky nijak nezdůvodňoval. Pouze se ujistil, zda omluví jeho
nepřítomnost.
„Je na čase se o toho parchanta postarat“, rozohnil se Štefan. „Zaměřím se na něho
a věř mi, že ho budu mít pořádně na hledáčku. Díky kontaktům znám pár lidí. Stačí
říct a oni se o něho postarají“.
Richard se zhluboka nadechl, když pochopil význam Štefanových slov. „Nepřeju si
nic jiného. Nejraději bych ho s chutí vyřídil sám“.
„Ne Richarde, Zatím nechci, aby ses do toho pletl“., zdůraznil Štefan.
„Dobře, spoléhám na tebe. No, raději se nebudu ptát“, dodal Richard.
„Jo, tak to bude lepší, to mi věř“, přitakával Štefan. „Tito lidé nejsou zrovna těmi,
které bys chtěl pozvat na večeři“, zasmál se.
„To je mi naprosto jasné“, opětoval Štefanovi úsměv.
„Raději si pohlídej svou snoubenku“, pronesl významně Štefan.
„Jo, máš pravdu. Někdy mám pocit, že nic jiného nedělám“, vzdychl frustrovaně
Richard. „Je to s ní hodně komplikované, jestli mi rozumíš“, postěžoval si Richard.
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„To si dokážu, představit. Někdy mám pocit, že by potřebovala přivázat na vodítko“,
smál se Štefan.
„To máš pravdu, vystihl jsi to naprosto přesně“, povzdechl si Richard a vyprovodil
Štefana ke dveřím.
Lucie zafoukala do pěny, která se nebezpečně blížila k jejím ústům. Užívala si to.
Vlasy měla stažené do uzlu vysoko na hlavě a tenké prameny jí spadaly podél tváře.
Na hladině pluly obláčky pěny. Sledovala plápolající svíčku na straně vany. Cítila se
báječně a užívala si tu klidnou pohodu. Zalévala ji horká voda a ukolébávala ji. Opět
nabrala do dlaní obláčky mydlinek a rozfoukávala je po hladině. Usmívala se, když
vzlétly a pomalu se snášely na vodu jako spadlé listí na podzim.
„Je na tebe nádherný pohled, až se mi z toho svírá srdce. Ahoj, krásko“.
Zalapala po dechu a ponořila se více do vody. Ohlédla se ke dveřím, kde postával
Richard a upíral na ni zrak. Ruce měl v kapsách kalhot a pohledem klouzal po jejím
těle ve vaně plné vody.
„Porada už skončila?“, zeptala se překvapeně. „Čekala jsem, že to bude na dlouho“.
Usmál se a odstrčil se od dveří. Vešel do koupelny a vydal se směrem k ní.
„Takže, kdybys věděla, že to nebude na dlouho, nedala by sis tuhle koupel?“
„No, asi ne“, zakoktala se.
„Škoda“, poznamenal. „Vidět tě tak pokaždé, na to bych si mohl zvyknout“. Posadil se
na okraj vany a zvedl ruku směrem k její tváři, aby ji pohladil po líci a čelisti.
„Všechno v pořádku? Vyřídil si, co jsi chtěl?“
Trochu se zamračil a potom přikývl. „Ano, všechno šlo, jak by mělo“, ujistil ji.
„Tak jo“ a opět se ponořila do vody. Richard se s pobavením uchechtl.
„Lucie, jestli se ponoříš ještě hlouběji, utopíš se“. Zajel rukou pod vodu. Prudce se
nadechla, když dlaní podebral její ňadro a palcem přejel po bradavce. Okamžitě
reagovala tím, že ztuhla, celá se sevřela a vlna slasti se jí rozlila mezi stehna. Klitoris
jí zapulzoval touhou.
„Bylo by v té vaně místo i pro mě?“, zeptal se a svůdně na ni zamrkal. Olízla si rty a
podívala se na něho.
„Lucie, je to tak těžká otázka?“, když neodpovídala. Zrůžověla, zavrtěla hlavou a
konečně odpověděla. „Je tu místa víc než dost“. Usmál se prostopášně a znovu
palcem podráždil její bradavky.
„Zeptám se jinak, chceš mě tady?“ „A, ano“, vyhrkla ze sebe.
„Přesně tohle jsem chtěl slyšet“, zatvářil se spokojeně. Postavil se a začal se svlékat.
Opět si nemohla pomoct, aby si důkladně prohlédla jeho nahé tělo. Odložil oblečení
na umyvadlo a přistoupil směrem k ní. Sálala z něj čirá dominance. V hnědých očích
se vířila touha s autoritou. I když v jeho tváři spatřovala něhu, nesnažil se skrývat, že
je člověk, který se nespokojí s málem. Zastavil se u vany, pevně sevřel její okraj
v rukou, vzhlédl a usmál se.
„Líbí se ti, co vidíš, Lucie?“
„Ano, rozhodně je se na co dívat“, odpověděla se zvednutým koutkem rtů. Najednou
se jí zdálo, jako by se snad zastyděl. Připadlo jí to moc roztomilé, vidět
sebevědomého, vyrovnaného muže, jak malinko znejistěl. Přehodil nohu přes okraj
vany, pak se k ní natočil, vnořil se do vody a svoje nohy položil podél jejich stehen.
Natáhl ruce, nadzvedl její nohy a položil si je na svoje.
„Tak je to lepší“, poznamenal. Všiml si, že její výraz se náhle změnil na zadumaný.
„Hej, co se děje?“, zašeptal. Naklonil se k ní, až voda zavířila.
„Ale nic, jenom dnešní den nebyl zrovna příjemný“.
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„Nemysli na to, muselo to být. Byla to jenom otázka času. Teď to bude mnohem
lepší“. Usmála se tentokráte vřeleji. Navrátilo se jí sebevědomí a zaplavilo všechnu
nejistotu, která se v ní usazovala. Přitáhl si ji k sobě. Zvedla se na kolena a voda jí
stékala po těle. Ňadra jí vykukovala z vrstvy nahromaděné pěny. Objal ji oběma
pažemi, sevřel kolem pasu a přitáhl na svou hruď. Tváří se otřel o její ňadro a ústy se
přiblížil k bradavce. Vzal ji mezi zuby a zatahal. Zasténala. Zatahal tvrději, což ji
přivádělo k šílenství, až se mu zavrtěla v náručí. Byla kluzká, ale držel ji pevně a
nedovolil, aby se odtáhla. Jednou rukou sklouzl po její noze až k místu, kde se jeho
penis dotýkal jejího pohlaví. Špičkami prstů polaskal citlivou pokožku a zlehounka
podráždil klitoris. Potom zamířil dál, aby se dostal do vstupu jejího těla a začal si s ní
pohrávat. Klouzal kolem, laskal a prstem zajížděl dovnitř. Sevřela mu ramena a
zabořila prsty do svalů na zádech. Prudce si povzdechla, když se jí žilami rozproudila
rozkoš. Vklouzl dvěma prsty hodně hluboko a laskal záhyny uvnitř jejího těla. Stehna
se jí zachvěla a opřela se o jeho čelo.
„Přemýšlím, jak rychle tě dokážu přivést k vrcholu“, řekl tiše. „Skvěle na moje doteky
reaguješ“. Právě ty jeho slova ji vzrušily ještě více a on se sebevědomě usmál.
Palcem laskal klitoris, zesiloval tlak, zatímco prsty klouzal uvnitř jejího těla. Zuby
svíral bradavku a tvrdě sál.
„Richarde“, zašeptala vzrušením, více však ze sebe nedostala.
„Ano Lucie, to je ono, udělej se“, pobízel ji zhrublým hlasem. Prudce se blížila
k vrcholu. Tak rychle, až se jí nedostávalo dechu. Tělo měla napjaté bolestnou
touhou. Vyklenula se, jak se její tělo dožadovalo uspokojení. Pak se zhroutila a
rozpadala se na malé kousky. Jeho ústa, ruce ji zahlcovaly do hříšných pocitů, byl
všude. Nepřestával ji laskat palcem na klitorisu a prsty dále pronikal hluboko a zase
ven. Zatajila dech, ztuhla a z hrdla se jí vydral výkřik.
„Ano“, pobízel ji a jeho slova už se nepodobala něze. Byla autoritativní a vyžadovala
bezpodmínečně uposlechnutí.
„Lucie, teď“, přikázal ostře. Uposlechla a její mysl se zalila a pronikala napětím, které
v ní vzrůstalo. Zasáhl ji výbuch hluboko uvnitř a roztřásl. Sklouzla po jeho těle,
zachytil ji a držel, aby nespadla do vody. Dlouho ji tak držel v náručí, hladil ji po
zádech, zatímco ona se vzpamatovávala. Sklonil hlavu, aby ji políbil na rameno, což
vyslalo další impulz rozkoše.
„Měli bychom tě dostat z vody ven a osušit, jinak bys mohla nastydnout“.
„Dobře“, zamumlala. Odtáhl ji od sebe a opřel o stěnu vany. Potom vstal, načež
slastně vydechla, a to proto, když se zvedl ve své nahotě s mohutnou erekcí, tvrdý a
pevný. Sledovala ho po celou dobu, ani si nevšimla, dokud nevzhlédla, že se na ni
upřeně dívá.
„Proboha Lucie“, zašeptal chraplavě. „Copak“, zamrkala a podívala se nevinně.
„Dráždíš mě svými pohledy, to se děje“, hrdelně zavrčel. Jenom se culila. Vystoupil
z vany a natáhl se ke skřínce, aby vytáhl ručník. Obtočil si ho kolem pasu a nabídl jí
ruku. V druhé ruce držel další ručník, postavil ji na nohy, pomohl z vany a zabalil do
hebké látky. Rychle ji vysušil, zabalil do osušky, aby zůstala v teple, než ji dostane do
ložnice. Udiveně sledovala, když začal vytahovat její spodní prádlo, potom džínsy a
triko. „Oblečeme tě a půjdeme se někam najíst. Vždyť jsi vůbec nic nejedla“.
Tak, to jsem si zrovna nemyslela, že půjdeme ven“, řekla zklamaně. Přísně se na ni
podíval, ale nevypadal, že by její připomínku zaznamenal.
„Nejdříve večeře a potom ostatní“, usmál se a přitáhl si ji k sobě. „Jen se obléknu a
můžeme vyrazit, kotě“.
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Později večer, když po milování leželi v posteli, a užívali si naprostého uvolnění, se
na ni vážně zadíval. Vycítila ten jeho pohled a znepokojeně se zeptala. „Děje se
něco?“ a nadzvedla se, aby na něho viděla.
„Vůbec nic“, odpověděl rychle. „Jenom přece mám nedobrý pocit z toho, co se
přihodilo během dnešního odpoledne“, mračil se.
Lucie se pomalu zvedla, aby se posadila a přitom nespouštěla z jeho tváře oči.
„O čem to mluvíš, Richarde“.
Zíral do stropu naprosto bezvýrazně a nic neříkal. Pohltilo je neúprosné ticho.
„Richarde, mluvíš o Viktorovi? Vždyť si ho vyhodil, vzpomínáš?“
„Já vím a vůbec toho nelituju“, přisvědčil ledově.
„No, jasně, že to víš. Hodláš se mnou mluvit tak úsporně ještě dlouho?“
Mírně povytáhl obočí, což naznačovalo, že takovou otázku nečekal.
„Jo, asi jo“, řekl nakonec.
„Tak fajn. V čem je tedy problém. Udělal jsi přesně to, cos už dávno udělat chtěl. Tak,
o co tady jde“, tentokrát zavrčela.
„Protože teď zřejmě nastanou potíže. Bojím se, že to ještě zdaleka nekončí“, ztěžka
si povzdechl.
„Skutečně, a co jako hodláš udělat“, odsekla zlostně.
„Lucie, uklidni se, ano“ a znovu vyklenul přísně obočí.
„Promiň, nechtěla jsem tě naštvat“ a přitulila se k němu. Sevřel ji ve svých pažích a
zabořil nos do jejich vlasů.
„Já nevím, jak ti to mám povědět“, řekl smutně. „Asi ti to bude připadat zbytečné, ale
musíš být ve střehu. Janota se jenom tak nevzdá a já prostě nehodlám tolerovat nic
nebezpečného. To znamená, že budeš stále pod dohledem“.
„Aha, a v čem to bude spočívat“, zeptala se s mírným sarkasmem v hlase.
„Lucie, já tě prosím, nezlehčuj to“, zašeptal a jeho obličej se stáhl do bolestné
grimasy.
„Richarde, oč prosíš?“, dívala se do jeho planoucích očí.
„Prosím tě, abys mi to udělala k vůli a držela se stranou ode všeho nebezpečí. Já
sám se vynasnažím, abych tě ochránil, ale ocenil bych tvou pomoc, rozumíš mi, co ti
říkám, Lucie?“ a mávl rukou do prostoru.
„Zapracuju na tom“, zamumlala trochu naštvaně.
„Něco mi říká, že to nebereš vážně“ a znepokojeně jí pozvedl bradu. Přitiskla rty na
jeho krk.
„Máš vůbec představu, jak jsi pro mě důležitá?“
„Vím, jak moc miluju já tebe“, zavrněla mu do krku.
„Lucie, srovnáváš jeden strom s celým lesem“.
Zakroutila očima, ale naštěstí to neviděl. „To sotva“, řekla.
„Zkrátka žádné neuváženosti, rozumíš“, políbil ji na temeno hlavy a vzdychl.
„A s tím se mám smířit?“, váhavě se zeptala.
„To bys tedy měla, Lucie. Jiná alternativa v současné době není. V opačném případě
mě donutíš k tomu, abych tě o tom přesvědčil, a to by se ti určitě nelíbilo“, řekl
jednoznačně. Z jeho tónu hlasu bylo zřejmé, že nepochybuje o tom, že by se mu to
nepodařilo. Navíc ona sama o tom vůbec nepochybovala.
„Ovšem, rozumím. V tom případě budu už spát“.
„Dobrý nápad, v tom se oba shodneme. Spi sladce, Lucie“, přetáhl přes ni deku a
líbnul ji na čelo.
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11.
V sobotu ráno se chystali na oslavu narozenin do Brna. Richard měl dobrou náladu,
když v Audi uháněli po dálnici. Lucie naopak v takové pohodě zase nebyla. Byla
hodně zamlklá, neboť se obávala reakce rodičů, když je zanedlouho postaví před
hotovou věc, bude se vdávat. Uvědomovala si, že jim nedala žádný prostor a už
vůbec, že to bude tak brzy.
„Lucie, jsi nějak přepadlá, děje se něco? Měla bys být veselá, vždyť jedeš navštívit
rodiče a oslavit matčiny narozeniny“, střelil po ní dalším úsměvem.
Otočila tvář od okénka auta, kterým předtím mlčky sledovala míjející krajinu kolem.
„Najednou mi došlo, že rodiče vůbec netuší, co my dva na ně chystáme“, vyhrkla
nešťastně ze sebe.
„Nechápu tvoje obavy“, odfrknul si a jeho úsměv se lehce vytrácel. „To jim nehodláš
říct, nebo sis to rozmyslela?“, šlehl po ní pohledem, až ji zamrazilo.
„Ne, tak to není, promiň, nechtěla jsem tě rozhodit“. Zřejmě mu pokazila tu jeho
dobrou náladu. „Zkrátka, nedokážu být tak klidná jako ty. Nabývám čím dále více
dojmu, že jsem je měla předem připravit“, blekotala, jak se snažila vysvětlit svoje
rozpoložení.
„To zvládneme, neboj se“ a rukou pohladil její koleno. „Mimochodem tuhle záležitost
mám na hrbu hlavně já sám. Já budu žádat o tvou ruku. To znamená, že to budu já,
kdo bude promlouvat k tvým rodičům“, ujišťoval ji a v jeho hlase opět zaznělo veselí.
„Já vím“, pousmála se a nálada se jí postupně začala zvedat. Cestou udělali malou
přestávku na kávu a něco malého k zakousnutí. Když se přiblížili k domku jejich
rodičů, Lucii vyschlo v krku. Zadívala se na svůj zásnubní prsten s takovou
nejistotou, nejraději by ho někam schovala, tedy zatím.
„Uklidni se, Lucie“, pevně sevřel její ruku. „Panikaříš, jako by ses měla přiznat ke
zločinu a ne k tomu, že se budeš vdávat“, usmíval se na ni.
„Tobě se to řekne. Nemám vůbec sebemenší představu, jak budou reagovat“,
povzdechla si.
„Nech to na mně, to bude dobré, uvidíš“.
„Vidím, že jsi připraven čelit mým rodičům“, pokývala hlavou.
„Samozřejmě“, zakřenil se a vystoupil z auta. Vzal ji za ruku a společně vyrazili ke
vchodovým dveřím.
Ještě dříve, než stihla zazvonit, otevřely se dveře dokořán a v nich rozzářená paní
Franková.
„Ahoj Lucinko“, strhla svou dceru ve svém objetí. Potom objala i Richarda, čímž ho
trochu vyvedla z míry.
„Je milé vás znovu vidět, pane Gregore“, přivítala ho vřelým úsměvem.
„Ehm, děkuju, taky vás rád vidím“, utrousil zmateně.
„Pojďte prosím dále“, načež ji oba následovali do domu. Těsně předtím, než vkročili
do obývacího pokoje, objevil se pan Franek a tvářil se mnohem vstřícněji, než tomu
bylo minule.
„Lucko, vítej doma“ a pevně sevřel svou dceru v náručí. „Vítejte u nás doma, pane
Gregore“, podával vstřícně svou ruku Richardovi.
„Děkuji“, řekl Richard a potřásl jeho pravicí.
„Všechno nejlepší k narozeninám, maminko“, popřála jí Lucie a rozechvěle ji
objímala. S gratulací se vzápětí připojil i Richard.
„Děkuji vám oběma, udělali jste mi velkou radost“, téměř vzlykla dojetím paní
Franková.
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Konečně vstoupili do obývacího pokoje a Lucie překvapením vypískla, když spatřila
tetu Terezu, která se zvedala z křesla, aby se mohla pozdravit s příchozími.
„No, to mě podrž. Teto, jak ráda tě vidím“ a vrhla se přímo do její nastavené náruče.
„Lucinko, drahoušku, ty jsi nám ale vyrostla“ a políbila svou neteř na obě tváře.
Richard nervozitou přešlápl na místě a společně s jejími rodiči přihlížel tomuto
vřelému setkání. Věděl moc dobře, co ta žena znamenala pro jeho snoubenku.
„A, kdo je ten hezký muž, Lucinko“, mírně se odtáhla a zvědavě si Richarda
prohlédla. Lucie se rozpaky zastyděla, že málem od samé radosti zapomněla na
Richarda. Vzala ho za ruku a přivinula si ho k pasu.
„Teto, to je Richard Gregor, muž mého života“, představovala ho a přitom jí
zčervenaly tváře.
„Je mi velkým potěšením, že vás konečně poznávám. Lucie mi o vás hodně
vyprávěla“ a vstřícně natáhl ruku.
Lucie se usmívala a vyslala k Richardovi šťastný pohled.
„Taky vás ráda poznávám, pane Gregore“, vřele se usmála na Richarda. Jsem
šťastná, že jsem tady a poznávám muže, který zaujal mou milovanou neteř, Víte,
pane Gregore, Lucii nevídám tak často, jak bych chtěla. A teď, když ji doprovází tak
hezký muž, takový bonus jsem vůbec nečekala“ a laškovně na Richarda zamrkala.
Ten se celý doslova rozzářil. Věděl, že je vdova a musel uznat, že svou přívětivou a
krásnou tváří musí přitahovat pozornost mnoha mužů. Obdivoval její olivově tmavší
pleť, vlasy v měděném odstínu vypadala mladistvě a přitažlivě, stejně jako její sestra,
matka Lucie.
Když se všichni posadili, Richard si neodpustil vyznání, když nahlas pronesl.
„Dámy, musím konstatovat, že ženská linie v této rodině je přímo okouzlující“ a
významně pokynul směrem k panu Frankovi. Ten mu s úsměvem přitakával a objal
svou ženu.
„Jste pěkný lichotník, pane Gregore, hezky se to poslouchá“, rozesmála se paní
Mollenová.
Později si Luciina matka prohlédla dárky a překvapeně pohlížela hlavně na koláž
malých fotografií své dcery. Byl to jeden z dárků, který jí vyrobil Theodor. Se
zalíbením si připnula náramek ze série šperků značky Swarowski a zvedla ruku.
S nemalými rozpaky přijala od Richarda víkendový poukaz do Paříže. Se slzami
v očích děkovala Lucii a Richardovi, když oba znovu objala. V tom si povšimla
prstýnku na ruce, úžasem vzhlédla ke své dceři a nezakrývala svůj tázavý pohled.
Lucie sebou cukla, jako by se bála, že dostane ránu elektrickým proudem.
A je to tady, pomyslela si a zoufale pohlédla na Richarda, který se tvářil naprosto
nenuceně.
„Je tady ještě něco, co bychom vám rádi oznámili“, začal Richard vážně. „Máme pro
vás dobrou zprávu“.
Pan Franek zpozorněl a jeho výraz dříve přátelský se měnil na temně podezíravý.
„Jakou zprávu máte na mysli, pane Gregore“, zavrčel trochu více, než chtěl a
ostražitě se podíval na svou dceru. Lucie uhnula před uhrančivým pohledem svého
otce a schoulila se blíže k Richardovi.
Následovala delší odmlka. Uvědomila si, že její rodiče napjatě čekají, zda ona, jejich
dcera něco konečně řekne. Zpanikařila a znovu se podívala na Richarda, jako by
svýma očima říkala. Vidíš, co jsem celou cestu myslela. Nemohla ze sebe dostat ani
hlásku. On se na ni povzbudivě usmál, napřímil se v ramenou a zpříma pohlédl do
očí Luciiných rodičů.
„No, vidím, že jsem nezvolil správný postup.
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Podle tradic jsem se měl nejdříve zeptat vás. Tím jsem vás nechtěl urazit, ale protože
Lucie souhlasila a já nechci snižovat její podíl na tomto rozhodnutí. Proto vás
nežádám o její ruku, ale žádám vás, jako rodiče, o požehnání. Zkrátka jsme se
rozhodli, že se budeme brát“, otočil se na Lucii, přitáhl si ji k sobě a políbil.
„Miluji vaši dceru více než všechno na světě, víc, než vlastní život. Musím přiznat, že
nějakým zázrakem se stalo, že ona mě miluje taky. Doufám, že nám dáte svoje
požehnání“.
Mluvil tak sebejistě, tak klidně, sebedůvěra v jeho hlase Lucii napověděla, že tohle
oznámení bylo rozumné a samozřejmé. Zachytila, jak pohledy přítomných rodičů a
tetin, směřoval na její ruku, na které zářil zásnubní prsten.
„Páni, to je romantické“, zvolala nadšeně teta. „Už teď se mi líbíte čím dál víc, mladý
muži“, zašveholila.
Pan Franek se nevěřícně otočil na svou švagrovou a nadále zadumaně přemýšlel.
Lucie ani nedýchala, jak čekala na jejich reakci.
„Lucinko, mám z toho velikou radost. I když jsem to tak nějak trochu očekávala“,
probrala se z překvapení paní Franková.
„Jak to myslíš, mami“, zeptala se Lucie s nepředstíraným úžasem.
„No, už při prvním setkání jsem poznala, že je ruka v rukávě. Vůbec nebylo těžké vás
prokouknout. Taky vím, že pokud si něco usmyslíš, dovedeš ustát svému rozhodnutí.
Lucinko, jsem ráda tomu, že jsi k sobě našla právě takového muže, jako je Richard.
Mám z vás velikou radost, děti“, objala Lucii a potom taky Richarda.
„No, Petře, ty nic neřekneš?“, podívala se na svého muže, který stále zarytě mlčel.
„Jsi těhotná?“, konečně promluvil. I když jeho otázka směřovala na Lucii, zabodl svůj
pohled do Richarda.
„Bože ne, tati, jasně že nejsem. Co tě to pro všechno na světě napadlo. Miluji
Richarda, proto se chci za něho provdat. Je to tak těžké pochopit?“, zamračila se.
„Aha, tak to promiň, že jsem se zeptal. Většinou to tak bývá“, řekl a jeho pohled
malinko zjihnul.
„Omluva se přijímá“, odvětila Lucie a zahleděla se na otce.
„Věděl jsem, že to jednou přijde“, pokračoval. Najednou se přestal mračit, uvolnil se a
začal se usmívat.
„Tati, je ti dobře?“, zeptala se a s obavou v očích ho sledovala.
„Tak tedy dobře, budete se brát. Ale nechápu, proč ten spěch. Pokud je mi známo,
neznáte se dlouho. Nebojím se říct, sotva dva měsíce. To jste si tak jistí?“, vyslovil
pochybnosti pan Franek, čímž si vysloužil káravý pohled své manželky.
„Pane Franku, vím, na co narážíte“, ozval se Richard. „Zřejmě máte utkvělou
představu, že když se dva lidé berou, musí se znát delší dobu. Ale tak to není, je to
pouhý mýtus. Pokud jde o mě, jsem si jistý jako nikdy předtím“, prohlásil Richard
jasně, srozumitelně bez mrknutí oka.
„Dobře, dobře, považuji vás za férového muže, který ví, co chce, pane Gregore.
Nezbývá mi nic jiného, než vám věřit“, řekl rezignovaně. Potom k překvapení všech
přítomných, se znovu naplno rozesmál a poznamenal. „To, abych si pořídil
přinejmenším smoking“ a rozverně zamrkal na svou ženu.
Pomalým krokem přistoupil k Lucii, roztáhl paže a s úsměvem na rtech ji silně objal.
„Holčičko moje, nepřeju si nic jiného, než abys byla šťastná“, pronesl tiše a jeho hlas
se zachvěl dojetím.
„Ach tati, to já jsem a budu“, odpovídala překotně a dojetím se málem rozplakala.
„Tak to je moc dobře“, poplácal ji jemně po zádech.
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Potom se odtáhl a přistoupil k Richardovi s napřaženou pravicí. „Bude to znít možná
divně, že vám přeju k zasnoubení, protože si berete mou dceru, ale je to tak. Protože
ona je jedinečná“, řekl s naprostou pýchou.
„Tati, nepřeháněj“, kárala ho Lucie, ale její oči vyzařovaly pocity štěstí.
„To já vím, pane Franku, proto jsem si ji vybral“, zakřenil se Richard.
„Dobře. Tak ještě než půjdeme slavit narozeniny mé ženy, musíme si všichni připít na
naše snoubence“, prohlásil slavnostně. „Půjdu vybrat to nejlepší víno, co tady máme“
a s rozjařeným úsměvem opouštěl pokoj.
„Jak to vypadá s klinikou, mami“, zeptala se Lucie, když byli všichni usazeni a popíjeli
dobré víno. Paní Franková se zachmuřila nad tou otázkou. „No, zatím ještě nevím“,
odpověděla s povzdechem. „Napsala jsem panu majiteli dopis, ve kterém jsem
vyjádřila svůj nesouhlas k jeho požadavkům. Dosud mi neodpověděl“.
„Obávám se, tedy zcela jistě, už vám ani neodpoví“, zapojil se nečekaně Richard do
hovoru, čímž na sebe upoutal pozornost všech, včetně Lucie.
„Promiňte, ale říkáte to tak jistě, jako byste to věděl“, řekla paní Franková a
překvapeně se na něho podívala.
„Taky, že to vím“, usmál se Richard. „Málem bych zapomněl, něco pro vás mám“,
zvedl se. „Omluvte mě, nechal jsem to v autě“ a odešel z pokoje.
Zanedlouho byl zpátky. „Snad vás to uklidní“ a podával jí složku.
Nechápavě si ji vzala a otevřela. „Páni, ale to je přece kupní smlouva, tomu
nerozumím“ a udiveně se dívala na Richarda.
Lucie okamžitě zpozorněla a začalo jí postupně docházet, co v té složce je. Paní
Franková podávala smlouvu svému manželovi a zmateně vrtěla hlavou. „Stále tomu
nemůžu uvěřit“, pronesla nadšeně.
„Jak se vám to povedlo, pane Gregore“, zeptal se pan Franek. „Vlastně, to asi byla
hloupá otázka“, rychle dodával.
„Nakupovat nemovitosti je moje práce“, pronesl Richard a posadil se. „Trochu jsem
zapátral a jak vidíte, štěstí bylo na mé straně“, řekl na vysvětlení. „Takže už se
nemusíte ničeho obávat, paní Franková. Nechám vypracovat novou nájemní smlouvu
za velice výhodných podmínek přijatelných pro svou, skoro tchyni“, rozverně se
usmál a povzbudivě pokýval hlavou.
Potom už oslava probíhala ve velmi dobré pohodě všech zúčastněných. Ačkoli
svatba měla být malá, co do počtu hostů, odhadované náklady se zdály dostatečně
vysoké podle představ Richarda. K mrzutosti Luciiných rodičů byl více než ochotný
všechny výlohy uhradit.
„Jsem dost starý na to, abych si svoji svatbu dokázal zafinancovat sám“, trval na
svém Richard.
Lucie se snažila tento konflikt urovnat a poukázala na to, že pořád zbývají věci, které
mohou rodiče zaplatit, jako jsou svatební šaty, boty a květiny.
„A kam se chystáte na svatební cestu?“, zvídala teta.
„O tom jsme ještě nemluvili“, odpovídala zaskočená Lucie.
„To byla dobrá otázka“, poznamenal Richard a svůdně pozvedl obočí. „Je nějaké
místo, kam bys ráda jela?“, objal Lucii a políbil na tvář.
„Všude to bude nádherné, pokud budu s tebou“, usmála se a malinko se zarděla
studem.
„To znamená, že naše líbánky necháš na mně?“ a znovu ji políbil. „V tom případě ti
děkuji za důvěru. Pak to tedy naplánuju jako překvapení“.
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Najednou Richarda upoutal pohyb, vzhlédl právě ve chvíli, když u stolu postával
jeden z obsluhujících.
„Promiňte, mám tady něco pro paní Frankovou“ a postavil na stůl kbelík s lahví sektu
a mísu čerstvých jahod.
„Proboha, co to je?“, zeptala se paní Franková a překvapením nakrčila čelo.
„To je pozornost podniku, madam“, odpověděl a mírně se uklonil.
„Ale, to přece, rozumíte tomu?“, zmateně se podívala na ostatní.
„Abych byl přesný, madam, poslal mě sám majitel“, dodal usměvavý číšník a už se
otáčel k odchodu.
Lucie se s Richardem na sebe udiveně podívali. Potom se oba otočili směrem k baru,
ale nezahlédli nic, co by jim napovědělo více.
„Pavel?“, zeptala se Lucie Richarda.
„Zřejmě ano, zmiňoval jsem se, že tady budeme“.
Paní Franková sledovala svou dceru, jak se dorozumívá s Richardem neschopná
skrýt šok a zároveň údiv.
„O kom to mluvíte, kdo je to Pavel, Lucinko“, vyzvídala teta stejně nemálo
překvapená. Lucie se rozhlédla kolem sebe, ale nikde ho neviděla.
„Cože?“, zmateně se otočila na tetu, když konečně zaregistrovala její otázku. „Pavel
je majitelem této restaurace a je bratrem Richarda“, překotně zadrmolila.
Richard zrovna vstával, aby zjistil od personálu něco bližšího, ale dále nedošel.
„Co se děje, Richarde, vypadáš, jako bys spatřil ducha“:
„Ducha ne, ale Pavla ano“.
To už se všichni se zájmem otáčeli a uviděli Pavla, jak se pomalým krokem
přibližoval k jejich stolu.
„Dobrý večer, doufám, že neruším. Přišel jsem pozdravit paní Frankovou a popřát jí
k narozeninám“, usmíval se.
„Ahoj Pavle“, vyskočila Lucie a objala ho. „Nevěděla jsem, že tady budeš“. Potom se
obrátila na Richarda. „Ty jsi to věděl?“, zeptala se. Ten jenom zavrtěl hlavou,
očividně neméně překvapený.
„Maminko, to je Pavel Gregor“, rychle se ujala představování.
„Rád vás poznávám, paní Franková a všechno nejlepší k narozeninám“, podával jí
kytici růží.
„Děkuji vám, pane Gregore. Prosím, posaďte se k nám“, vybídla ho zdvořile.
„Co tady proboha děláš?“, počastoval ho Richard káravým pohledem. „Ty, ale umíš
překvapit, bratře“, pozvedl koutky úst.
„Pokud vím, jsem ve svém podniku. Musel jsem se přesvědčit, zda je všechno tak,
jak má být“, věnoval Richardovi svůj neodolatelný úsměv.
„Tak už se konečně k nám posaďte“, vyzývala ho již podruhé matka Lucie.
„Děkuji za pozvání, paní Franková“, odpovídal a postupně si potřásl rukou s ostatními
členy rodiny. Potom sáhl po volné židli a posadil se.
„Podle debaty si troufnu usoudit, že je už svatba na spadnutí“, utrousil směle Pavel a
významně střelil pohledem po Richardovi.
„Tak to máte pravdu. Na to, že jsme se to dověděli před pár hodinami, se celý večer
o ničem nemluví“, přidal se pan Franek. „Kdo by si pomyslel, že se naše dcera bude
vdávat a navíc si bude brát tak známou osobu. Tady ve městě se o Richardovi hodně
mluví a nazývají ho realitním magnátem“, prozradil pan Franek.
„No, tak to sedí naprosto přesně“, přidal se Pavel. „Můj bratr má totiž neuvěřitelný
talent na lovení svých potencionálních klientů“.
Richard protočil oči a v tom mu zavibroval mobil v kapse. Nenápadně mrknul na
displej, aby zjistil, kdo mu volá.
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Paní „Neodbytná“, manželka jednoho klienta. Co ta po něm chce, podivil se.
Nakonec se v něm probudila zvědavost. „Promiňte, měl bych to vzít“, omluvil se a
spěchal ven.
„Gregor“, ohlásil se a neskrýval rozmrzelost.
„Musíte se s námi sejít, máme několik požadavků“, oznamovala stroze. „Je to
důležité, hned zítra dopoledne“.
„O co se jedná“?
„Přijďte a dozvíte se to. Je to vrcholně důležité, pane Gregore“.
„Obávám se, madam, že to nepůjde. Momentálně jsem mimo město. Zavolám
vašemu choti zítra večer, až se vrátím do města“, připustil Richard. „Hezký večer“ a
ukončil tento hovor. Cestou zpátky si uvědomoval a litoval svého klienta, jak je
přehnaně pod vlivem vrtochů své ženy. Jedna věc se jí nedala upřít. Neustále
nespokojená, bláznivá ženská, pomyslel si ponuře. Zalitoval, že vůbec do toho
obchodu šel. S jejím manželem se několikrát dohodli, ale ona stále vymýšlela další
nesmyslné požadavky. Se zachmuřeným výrazem ve tváři se vracel zpět.
„Je všechno v pořádku?“, zeptala se Lucie, když uviděla jeho ustaraný výraz.
„Jistěže, jenom jsem se zamyslel“ a posadil se. „Ještě jednou se omlouvám. Byl to
pracovní hovor“, ospravedlňoval se Richard.
„To moc dobře znám“, souhlasil pan Franek. „Vedení realitního impéria je určitě
náročné na čas i mozek“.
„Zcela určitě, ale je to podnikání jako každé jiné. Je to úděl každého podnikatele.
Neustále se objevují věci, jež je třeba okamžitě vyřídit. I když, bych nemusel všechno
vyřizovat osobně, přesto, mám rád všechno pod kontrolou“, přiznával Richard.
„Svatá pravda“, neopomněl si přisadit Pavel.
„Pokusím se vám nastínit jeho pracovní den. Jakmile jde o firmu, můj bratr je hotový
šílenec. Den co den vstával brzy ráno. Vedle své kanceláře má svoji posilovnu, kde
pravidelně cvičil. Pak pročetl noviny, aby zkontroloval situaci na trhu a vyřídil moře
telefonátů a mailů. V osm hodin ráno už seděl za svým stolem čilý a připravený
zvládnout všechno, co den přinese“. S humorem popisoval Pavel rozvrh svého
bratra, čímž rozesmál celou společnost.
Richard nevěřícně kroutil hlavou, ale nekomentoval to, raději.
„Nevěděla jsem, že máš svoji posilovnu“, přitulila se Lucie k Richardovi. „To ovšem
všechno vysvětluje, jak vypadá tvoje úžasně vypracované tělo. Možná bych se ráda
k tobě přidala“, dodávala šeptem a významně na něho pohlédla.
„To zní zajímavě, určitě to udělej“, povzbudil ji a zakřenil se.
12.
O týden později se všichni sešli v klubu v Celetné ulici, aby je Richard seznámil
s podrobnostmi připravované svatby.
„Lucko, měly bychom naplánovat dámskou jízdu, něco jako rozlučku se svobodou“,
navrhovala Eva. Honza jenom zaúpěl, když si to představil, tři krásné ženy, jak se
odvážou. „To je dobrý nápad, Tak co kdybyste si holky povyrazily tady v klubu“,
zakřenil se Pavel.
„Správně, to uděláme“, přitakávala Veronika. „To zní slibně. Vezmeme si sexy šaty,
vysoké boty a pořádně to roztočíme“.
Richard se zatvářil trochu zmateně.
„To znamená, že se opijete, a když se vrátíte domů, tak nás nebohé muže
znásilníte?“, uchechtnul se Honza, jako by věděl, o čem mluví.
„Ještě řekni, že by se ti to nelíbilo“, odfrkla si Eva.
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„Nic takového netvrdím, lásko“, bránil se Honza a jeho výraz mluvil za vše.
Lucie se váhavě podívala na Richarda. Ten ji objal kolem ramen a přisunul se blíž.
„Pokud mi dopřeješ, co na mě bude čekat doma, jak naznačoval Honza, rozhodně
souhlasím. Jednoduše, jdi do toho. Moc rád ti pro tu příležitost koupím sexy šaty a
boty k tomu“.
„Opravdu budu potřebovat nové šaty a boty, abych tě mohla svádět?“, rozesmála se
Lucie.
„Rozhodně ano“ a oči se mu zaleskly, když se na ni díval.
Chvíli se bavili o všem možném a o ničem. Hlavním tématem byla především
budoucí svatba. Ze všeho nejvíce zajímalo Evu s Veronikou, jaké budou líbánky, tedy
kde budou probíhat.
„Tak to nemohu sloužit, neboť to i pro mě bude překvapení“, smála se Lucie.
„Přesně tak“, přidal se Richard a oči se mu zasvítily šibalstvím.
Když dojedli večeři, objednali si ještě dezert s kávou. Lucie se s omluvou zvedla a
Veronika s Evou se k ní přidaly, aby všechny tři zamířily na toaletu. Lucie byla hotová
jako první a čekala venku. Za sebou uslyšela, jak se otevřely dveře. Otočila se, aby
zjistila, že to jsou kamarádky, ale překvapením otevřela ústa, když z pánských toalet,
které byly vedle, vyšel Viktor. Vypadal dost příšerně. Na krátký okamžik na sebe
pohlédli. Potom Viktor odvrátil svoje oči a s rozvahou vykročil vpřed. Potom už
omráčeně sledovala, jak honem spěchal pryč. Na tváři neměl centimetr, který by
nebyl pokrytý modřinami. Natržený ret, jedno oko nateklé. Přísahala by, že když ji
míjel, zlostně mu blýsklo v očích. Celá se nevědomky otřásla.
„Lucko?“, zaslechla. Otočila se a spatřila obě přítelkyně, jak se na ni podezíravě
zahleděly a obě vypadaly ustaraně. „Je všechno v pořádku?“
„A, ano, všechno je v pohodě“, vzpamatovala se. „Pojďme, vrátíme se ke stolu“ a
vykročila vpřed. Obě se na ni zvědavě zadívaly. Celou cestu přemítala, co se mohlo
stát. Pořád ho před sebou viděla, jak zbědovaně vypadal. Jak se málem přerazil,
když se rychle snažil zmizet. Byla si celkem jistá, aby byl od ní co nejdál, jako by měl
strach. Když se vrátila ke stolu, Richard zbystřil a neuniklo mu, že se něco děje.
„Stalo se něco?“, zeptal se. „Jsi bledá, tak co se děje?“
„Tady ne“, zašeptala.
Bez dalšího se zvedl a nabídl jí ruku. Přijala ji a pak už ji táhl ven. Přivinul si ji k sobě,
vzal její obličej do dlaní a zadíval se na ni.
„Pověz mi konečně, co se děje“, žádal pevně.
„Viděla jsem Viktora“, vyhrkla.
Richardova tvář potemněla zuřivostí. „Cože, řekl ti něco? To nás ten bastard
sledoval? Proč jsi za mnou hned nepřišla, Lucie“, zahřměl.
Zvedla ruku, aby zastavila příval jeho otázek. Richard zaklel. Lucie polkla a vzhlédla
k němu.
„Vypadal strašně, Richarde. Jako by se někdo pokusil z něho vymlátit duši“.
„Neříkej, a to tě tak sebralo“, posměšně odsekl.
„Pověz mi, máš něco společného s tím, že jeho obličej vypadal, jako by si ho někdo
spletl s boxovacím pytlem?“ Moc dobře si vzpomínala, jak nedávno to byl právě
Richard, který prohlásil, že se postará o to, aby jednou provždy přestal jakýmkoli
způsobem ji ohrožovat. Tehdy si myslela, že ji chce jenom utěšit, že to řekl prostě
z rozčilení.
Richard zamrkal a oplácel jí upřený pohled. „Nebudu ti lhát, Lucie. Tak si dávej
pozor, na co se ptáš“.
„Bože“, zašeptala. „Tak to byla tvoje práce. Jak si jenom mohl a proč?“
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„Musíš se ptát, proč?“, zavrčel. „Sakra, Lucie, vždyť ti neustále vyhrožoval a to
nemluvím o tom, že právě on měl prsty v tom, jak tě někdo hrubě napadl. Naposledy
to dokazoval svojí lživou výpovědí na policii a později slovní napadení v redakci.
Nemyslíš si, že je to dostatečný důvod, proč se nepostarat, aby dostal pořádnou
lekci, a aby to konečně skončilo?“
Zbledla a zavrávorala, nohy jí vypověděly službu. Znovu zaklel a natáhl ruku, aby ji
zachytil. Pohladil ji po tváři a poopravil jí pramen vlasů za ucho.
„Slíbil jsem, že se o tebe postarám a to přesně dělám. Něco takového neberu na
lehkou váhu. Když mi dáváš důvěru, dala jsi mi tím taky právo postarat se o cokoli,
co by ti ubližovalo. S tím se musíš vyrovnat a přijmout, protože tak to bude. A pokud
ti někdo bude vyhrožovat, tak to udělám znovu“.
„Ježíši, Richarde, něco takového nemůžeš dělat. Co když to nahlásí, proboha to
chceš, aby tě zavřeli?“
„To se nestane, kotě“, pousmál se. „A, jak to můžeš vědět?“, zeptala se.
„Postaral jsem se o to. Nic víc vědět nepotřebuješ, zapomeň na to“.
„Jak mám zapomenout na to, když jsem viděla, jak vypadal. Snad nechceš, aby nám
na dveře zabušila policie. Richarde, vždyť svým jednáním si zničíš život, za to ti to
přece nestojí“.
„V tom se hluboce mýlíš“, namítl. „Už jenom to, že se ten grázl k tobě nepřiblíží, stojí
za všechno. O tom se s tebou nebudu dohadovat. Tak to prostě je, tak to bude po
mém. Pravidla se nezmění jen proto, že se ti nelíbí způsob …“.
Přerušila ho. „Ne, ale ty jsi řekl …“.
„Co jsem řekl, kotě?“
Dlouze si povzdechla. „Řekl jsi, že neuděláš nic, co nebudu chtít“.
Trpělivě se na ni podíval. „Lucie, nehodlám se omlouvat za to, že jsem to s tebou
nejprve neprobral. Bylo to moje rozhodnutí. Jasně jsem řekl, že tě ochráním. Udělám,
co bude třeba, abych ti zajistil bezpečnost a postaral se o tebe“.
„Dozvěděla bych se o tom, kdybych na něho nenarazila?“, zeptala se tiše.
Richard okamžitě zavrtěl hlavou, rozhodně a vyrovnaně. „Ne, nechtěl jsem, abys na
to musela, byť jen na okamžik, pomyslet. Štve mě, že jsi ho viděla“.
Zavřela oči a zavrtěla hlavou. Bylo to bláznivé, jak riskoval. Nechtěla, aby
podstupoval takové riziko. Jak si jenom mohl být tak jistý, že se mu to nevymstí.
Vždyť jediné, co ho mrzelo, bylo to, že na Viktora narazila. Jak sám přiznal, nikdy jí o
tom nechtěl říct. Netušila, co si má o tom myslet.
„Richarde, někde jsem slyšela, že neznalost je sladká. V tomto případě to platí
dvojnásob“.
„Lucie, nepřemýšlej o tom“, vybídl ji tiše. „Nijak si tím nepomůžeš. Vždy jsem byl
k tobě upřímný. Vždy jsem jednal na rovinu. Nikdy jsem se nesnažil být někým, kým
nejsem. Jsi moje a já tě budu chránit a můžu tě ujistit, že tebe se nic z toho, co jsem
provedl, nedotkne. Nechci, abys na to myslela a nezapomněla se tím trápit. Uděláš to
pro mě?“
Zhluboka se nadechla a on ji pozorně sledoval. Čekal na odpověď. Tohle bylo vážné.
V podstatě ji žádal, aby na to zapomněla a šla dál. Aby se nebála, aby mu věřila.
Chtěl toho hodně. Věděla, že je podnikatel, bohatý a mocný byznysmen. Nikdy ji ani
na vteřinu nenapadlo, že by byl schopen násilí vůči komukoli, kdo by ubližoval tomu,
co považuje za své. Nemělo by ji to překvapovat, ale právě s tím zápolila. Zalekla se
vědomí, že ji to nezaskočilo tak, jak by nejspíš mělo. Uvědomila si, že najednou
nepociťuje žádnou naštvanou reakci. Nic takového necítila, přestože by měla.
„Lucie“, ozval se Richard tiše. „Potřebuji znát tvoji odpověď, lásko“.
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„Ano“, vzpamatovala se ze svých myšlenek. „Nebudu na to myslet“, řekla konečně.
Objal ji a políbil na čelo.
„Děsí mě to, ale ne tak, jak si myslíš. Bojím se, že bych tě mohla ztratit, to bych
nechtěla“.
Usmál se a znovu ji políbil. „Postaral jsem se o to. Snad sis nemyslela, že jsem za
ním šel, abych z něho vymlátil duši. I když bych to hrozně rád udělal, to mi věř. A
neříkám to proto, abych tě vyděsil, ale proto, aby ses nemusela bát“.
Opřela se čelem o jeho hrudník a její vlasy se mu otřely o bradu.
„Dobře“, zašeptala. „Nebudu se bát a už o tom nebudeme mluvit“.
„Děkuju, lásko, to jsem potřeboval slyšet“, sevřel ji ve svých pažích. „Děkuji za to, že
mi věříš, nezklamu tě. A teď se vrátíme dovnitř k ostatním. Musíš ještě domluvit tu
plánovanou dámskou jízdu“, usmál se na ni.
13.
Ráno Lucii probudilo šimrání. Pootevřela oči a spatřila Richarda nad sebou. Klečel
nad ní, jeho rty klouzaly po oblouku jejího ucha až podél krku. Pomalu se posouval
podél klíční kosti a sunul se jazykem níže. Zasténala slastí, když do ruky uchopil
ňadro a něžně se přisál k bradavce. Otevřela oči a zjistila, že je od pasu nahá.
Během spánku nezahálel. „Pryč s tím“, zavrčel a vytáhl jí košilku nahoru. Zabořila mu
ruce do vlasů.
„Nehýbej se, Lucie. Chci tě ochutnat“ a sklonil se k jejímu klínu. Byla znehybnělá pod
jeho tělem. Mohl si s ní dělat, co chtěl. Touhou se roztřásla. Pomalu zasouval jazyk
dovnitř jejího pohlaví, laskal její hebkou kůži. Doteky ji málem vynesly nahoru.
„Ach bože“, zasténala.
„Pšš, ještě ne, Lucie. Uvolni se“. Líbal ji na vnitřní straně stehen a znovu se jazykem
věnoval místu její touhy. Málem vykřikla slastí. Musela se ovládat, aby ho
nezastavila. Byla hodně blízko k osudné hranici. Sevřela víčka a kousala se do ruky,
když jazykem kroužil po poštěváčku něžnými dráždivými pohyby. Sténala rozkoší,
nemohla se pohnout. Jeho ruce pevně svíraly její boky. Měla pocit, že to už dál
nemůže vydržet. Ten sladký dekadentní tlak v jejím těle pomalu překračoval
snesitelnost. Nebyla schopna to zvládnout a přidušeně vykřikla. Tělo se jí roztřáslo a
explodovalo. Richard uvnitř jejího klína zavrčel. Odtáhl se a zadíval se na její
rozevřené pohlaví. Neptal se a jedním pohybem si ji vzal. Zvedl jí nohy a položil si je
na ramena. S každým přírazem zasténal. Pevně ji tiskl k posteli. Ještě se pořádně
nestačila vzpamatovat od prvního orgasmu, pouze ležela a on veškerou iniciativu
převzal a koordinoval. Opět ji přivedl k vrcholu slasti. Dosáhl orgasmu zároveň s ní a
přitom sledoval její rozevřené oči. Potom přidušeně vykřikl její jméno a svalil se na
její hruď. Po chvilce jí sundal nohy z ramen a položil se na postel. Lehl si k ní na bok,
přitáhl k sobě a něžně hladil po tváři.
„Dobré ráno, krásko, bylo to nádherné“, zašeptal.
„Ach Richarde, ty se umíš postarat o skvělé probuzení“, zamumlala.
„Miluju tě, Lucie a chci tě tak probouzet stále“, broukl a políbil ji. „Ještě si zdřímneme,
kotě“. „Hm, to je dobrý nápad, budík ještě nezvonil“ a protáhla se. Zavadila pohledem
na hodiny, bylo skoro osm hodin.
„Do háje, já přijdu pozdě, sakra, sakra“, vyskočila z postele a rozeběhla se do
koupelny, kde se osprchovala během několika minut a vrátila se zpátky do ložnice.
Richard seděl na posteli a špatně skrýval svoje pobavení. Sledoval každý její pohyb,
jak se zbavovala osušky a oblékala si spodní prádlo.
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„Tak rychle si se ještě nikdy z postele nevyhrabala, pokud mi paměť dobře slouží“,
uculoval se. „Vypadáš dobře“ a vyslal k ní vzdušný polibek.
„Ty nebudeš vstávat?“, hodila po něm káravým pohledem.
„Moc se mi nechce. Co kdybys zavolala do práce, že nepřijdeš“, navrhoval ledabyle.
„Jo, a co bych asi tak řekla. To mi radí ten pravý“, ucedila a věnovala se své skříni,
aby si vybrala šaty.
„Třeba, že jsi nemocná. Mohli bychom si ještě pospat a užít si“, obdařil ji tím svým
stomegawattovým úsměvem. Otočila se a pár vteřin na něho zírala v němém úžasu,
aby zpracovala to, co slyšela.
„Ne, Richarde, to bych tedy nemohla. Nejsem ředitelem a zároveň majitelem firmy,
abych mohla udělat, co bych chtěla“.
„Škoda, já zase rád udělám něco, když chci“, pronesl s úšklebkem a nasadil
megalomanský úsměv.
„Richarde, přestaň“, okřikla ho. „Schovej si ten svůj svádivý úsměv v HD rozlišení a
odlož na večer a koukej vstávat“, houkla na něho a hodila po něm osuškou.
„Říkáš úsměv a ten si mám nechat na jindy, jo?“, rozchechtal se, když zachytil
osušku.
„Jo, přesně tak. Sám moc dobře víš, jaký máš na mě vliv“, nedala se.
„Opravdu, neříkej. A mám?“, nevinně se zatvářil. „To je dobré vědět“.
„Ano, máš a ty to moc dobře víš. Taky víš, jak umíš zapůsobit na ostatní ženské
pokolení. Je někdy fakt otrava sledovat, jak všechny omdlévají z tvého pohledu. To
mi můžeš věřit, protože to zažívám dnes a denně“.
„No ne, že jsem to vůbec nezaznamenal“, fascinovaně zvedl jedno obočí a tvářil se
hodně pobaveně.
„Nehrajte si na neviňátko, pane Gregore“, přistoupila o krok blíže. Využil příležitosti a
natáhl se. Popadl ji a strhl zpátky na postel. Překvapením vypískla.
„Jak tě mám přemluvit, abys tu zůstala se mnou“, zapředl.
Lucii z jeho počinu málem vynechalo srdce. „Nijak“, zabručela, když se vzpamatovala
a snažila se vstát.
„No tak počkej přece“, strhl ji nazpátek. „Dej mi pusu, neboj se, já tě odvezu do práce
včas, uvidíš“.
„To sotva, podívej se na hodiny“, bránila se.
„Ty hodiny jsem schválně posunul dopředu“, přiznal se.
„Cože jsi udělal?“, zhrozila se. Ale to už ležela na zádech. Rozepnul jí sponu ve
vlasech a ty se rozprostřely po polštáři.
„Tak to bude dobré“, zašeptal a přisál se na její ústa, aby ji umlčel. Dlouze ji líbal a
ona se zapomněla vzpouzet.
„Jste hezky uvolněná a poddajná, slečno Franková“, zapředl svůdně. „Jsem
v pokušení vás ještě jednou ošukat“, přitom jí obratně stahoval kalhotky. To už se
oba věnovali sami sobě a veškeré škádlení se vytratilo.
Později uháněli v autě tak rychle, jak to jenom bylo možné. „Richarde, zpomal.
Jedeš, jako by nám hořelo za patami“, napomínala ho.
„Musím tě přece dopravit do práce včas. Tak sis to přála, nebo ne?“ a hodil okem do
strany.
„Jo, vzpomínám si, ale nehodlám se zabít. Kdybys nebyl tak nenasytný a posedlý
sexem po ránu, nemuseli bychom tak spěchat“, durdila se.
„Ale copak, slečna si stěžuje? Neříkej, že se ti to nelíbilo“ a to už zastavoval před
redakcí.
„Líbilo, pane, moc se mi to líbilo. Ale teď už musím běžet“ a sahala po klice.
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„Počkat, a co se tak rozloučit s někým, kdo se o tebe tak pěkně postaral“, zavolal
dotčeně.
„Promiň“, zasmála se a dala mu rychlou pusu. Jenom zakroutil hlavou a stačil
zavolat. „Hezký den. Lucie“. Ach ty ženy, někdy je nadlidský výkon je pochopit,
zasmál se pro sebe a rozjel se.
Celé dopoledne se pilně věnovala práci a připravila si několik námětů, kterými chtěla
přispět do nového čísla časopisu. Po obědě si uvařila kávu a s hrnkem v ruce
sledovala dění venku. Vzpomínala na dnešní ráno a usmívala se. Byl to naprosto
živočišný sex, ale přesto jí to připadalo tak krásné. Zamyslela se nad tím, že mnozí
by to považovali za téměř pornografické. Ale ona to vnímala jako nádherný akt
spojení dvou lidí. Intimita v jejich vztahu ji neuvěřitelně uspokojovala. Byla tak
intenzivní jako droga.
Ach Richarde, povzdechla si a rozhodla se, že mu napíše. Posadila se k monitoru a
prsty se rozeběhly po klávesnici.
Ještě jsem na tebe naštvaná, jak jsi mě ráno doběhl. Jsi blázen, víš to. Ale jinak
si nestěžuju, bylo to krásné.
Nečekala dlouho a přišla odpověď. Jsem blázen, ale do tebe, velmi slabě řečeno.
Chybíš mi, krásko. Když si představím, jak ses mi odevzdala, kalhoty se mi
v jednom místě napínají.
Zajímavé, pane Gregore. Stává se vám to často, svěřte se mi …, a se škodolibým
úsměvem dala příkaz odeslat.
Tak to je pěkné, já tě hýčkám a ty jsi tak ošklivá na mě. Za ten koment si
zasluhuješ potrestat.
Definuj přesně slovo potrestat
Tak moc toužím ti naplácat na tu tvoji pěknou prdelku a potom políbit a
pomilovat.
Ach, to zní lákavě, ale má to jednu chybu.
A jakou, krásko. Jen mi to pověz.
Že jsi tak daleko a já jsem už teď tak vzrušená. Ale stejně jsem na tebe
naštvaná
To se dá snadno napravit, kotě.
Opravdu? Tak přemýšlej o tom, jak to uděláš. Aspoň se něčím zabavíš. Ale teď
už mě nezdržuj od práce. Pa, večer se uvidíme. Jsem zvědavá, co jsi vymyslel.
Potom strávila další hodinu tím, že si pročítala svoje poznámky k tématům, které si
připravovala po celý den. Zrovna se rozhodla, že rozpracuje ještě jednu pasáž, když
ji vyrušilo rázné zaklepání na dveře. Vzhlédla v okamžiku, kdy se vzápětí otevřely
dveře dokořán a v nich stanul Richard.
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„Richarde, ty jsi tady“, překvapeně vyhrkla ze sebe.
„Správný postřeh, slečno Franková. Vám tedy opravdu nic neujde“.
„Co tady děláš?“, nechápavě se zeptala.
„Přijel jsem si pro tebe“, zavřel za sebou dveře a pomalými kroky se přibližoval
k jejímu stolu.
„Aha, to byla srozumitelná odpověď. Jsou teprve tři hodiny …“
„Správně. Dnes už to zabalíš a pojedeš se mnou domů“, rozvalil se spokojeně na
židli naproti a usmíval se.
„A to řekl kdo?“, zeptala se s údivem.
„Já, Lucie“ a jeho oči se zaleskly pobavením.
„Richarde, proboha, jak si to představuješ. Vtrhneš tady jako velká voda a očekáváš,
že všeho nechám“, nevěřícně kroutila hlavou.
„Ale no tak, kotě, máme málo času a musíme toho ještě hodně zvládnout“, položil jí
ruku na tvář a pohladil ji.
„Aha, jasně“, naklonila se, zvrátila hlavu a podívala se mu do očí. „Děláš si srandu?“.
„Ne“, řekl prostě, „vůbec ne“.
„Nějak si moc věříš“.
„Jistě, co sis myslela? Nedohaduj se a zkrátka to udělej“.
„Proč máme málo času a co budeme dělat. Vůbec tomu nerozumím“ a zvedala se od
stolu.
„Později kotě, všechno se dovíš. Ale teď si pospěš“, popoháněl ji. Popošel blíže
k malému akváriu a zadíval se na malou duhově zabarvenou rybičku, která klidně
proplouvala mezi rostlinkami. Připlula ke stěně a mávla ploutvičkou, jako by ho chtěla
pozdravit. Zaťukal prstem na sklo.
„Ahoj krasavice, zajímalo by mě, jak ti říkají“ a nenápadně se otočil na Lucii, která
stála za ním.
„Jmenuje se Sally“.
„Hm, hezké jméno. Jak se máš, Sally“, dále rozmlouval s rybkou.
„Má se dobře. Já ji hýčkám a ona mě toleruje“, tlumočila Lucie. „Myslím, že vy dva
máte hodně společného“. Její poznámka ho přinutila k úsměvu. „Roztomilé“, kroutil
pobaveně hlavou. Narovnal se v celé své výšce. „Tak hotová, můžeme vyrazit?“,
pohlédl na Lucii.
„No ano, když jinak nedáš. Tak tedy, pojďme. Jsem zvědavá, co si vymyslel tak
mimořádného. Ostatně jako vždycky“, dloubla ho do paže a naznačila, že je
připravená k odchodu.
„Jak jsem řekl, všechno ti objasním“ a na rtech se mu objevil sebevědomý úsměv.
Nic už neříkala a nechala se odvést k autu. Zapřela se pohodlně do sedačky a
usmívala se.
Doprava ve městě byla příšerná. Trvalo bezmála půl hodiny, než se dostali do
Mostecké ulice. Richard ovládal vozidlo jemně, nenásilně a zároveň pevně tak, jak
uměl ovládat její tělo. Jednu ruku měl volně položenou na volantu a druhá spočívala
po většinu času na jejím stehně po celou dobu jízdy.
14.
„Tak, jsme doma“, zaklapl dveře bytu. „To vidím, a co teď?“, pokrčila rameny.
Jednoznačně pochopil, co měla na mysli tou otázkou. Poznala to na výrazu jeho
tváře. Náhlý záblesk v očích však zmizel stejně rychle, jak se objevil. Na čele se mu
vyrýsovala šikmá vráska. Potom se sklonil tak, že se otíral tváří o tu její.
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„Měla by ses posadit, Lucie. Třeba si přeju něco, co se ti nebude líbit“, popostrčil ji
směrem do pokoje. Sice slyšela, co řekl, ale v hlavě měla různé představy. Mozek se
soustředil pouze na pocity.
„Ale třeba taky bude“, zašeptala bez dechu.
„Dáš si sklenku vína?“, zeptal se a váhavě se na ni podíval.
„Budu to potřebovat?“, zastavila se uprostřed pokoje a usmívala se.
„To nevím, ale já si dám“ a vrátil se zpět do pokoje se dvěma skleničkami
vychlazeného vína.
„Tak povídej, Richarde“. Posadila se do křesla a pozvedla skleničku. Na okamžik se
zamyslel a pozvedl tu svou na úroveň svých očí a zahleděl se na čirou tekutinu.
„Dnes večer mám schůzku s klientem. Pracovní večeře, nic mimořádného“, prohodil
ledabyle a na chvíli se odmlčel. Lucie vůbec neměla tušení, kam tím směřuje. Už
otevírala pusu, aby se zeptala, když zaslechla jeho tichý hlas.
„Mohla bys mě doprovodit, Lucie? Moc bych si to přál“, zadíval se na ni tím svým
dech beroucím sexy pohledem.
„To, jako já?“, zmateně zamrkala.
„Ano“, řekl prostě. Přišel blíže, klekl na koleno tak, že si vzájemně hleděli do očí.
„Tak co, mohla bys to pro mě udělat?“, zeptal se tiše.
„Pokud ti na tom záleží, tak ano, půjdu s tebou“, zašeptala.
„To jsem moc rád“, vydechl úlevou. „Na to se musíme ještě napít“.
„Myslíš, že je to rozumné? Víš, že dokážu být pěkně hubatá. Nebojíš se, že bych
mohla tvého klienta vyděsit“, schválně nadhodila s úmyslem ho malinko vystrašit a
zasmála se.
Trochu naklonil hlavu a úkosem se podíval. „To si nemyslím. Ale jeho manželku
pořádně vyděsit, to bych opravdu rád viděl. Dokonce bych za to ochotně i zaplatil.
„Tak říkáš, manželku, to mě začíná vážně zajímat. Neprovokuj, na to jsem odborník“.
„Já vím, jsi taková moje malá drzounka“, rozesmál se.
„Pojď“, pobídl ji. Mám ještě jedno přání“.
„Jaké, snažíš se mě svést?“, vtipkovala.
Pozvedl obočí a vrhl na ni pohled, jenž podráždil všechny její erotogenní zóny.
„Určitě to udělám, ale až později“.
Sledovala jeho pružnou atletickou postavu, jak přešel místnost. Znepokojivě mocný
fyzicky, sexuálně, profesionálně. Jeho mužnost připomínala sílu života, připomínal
šukací stroj, který se nikdy nezadrhne. Stačilo si vzpomenout na včerejší noc a
začala vlhnout.
„Mám jeden požadavek“, pronesl a zastavil se těsně před ní.
„Tak to jsme dva. Myslím, že já taky jeden mám“, usmívala se.
Zavrtěl pouze hlavou. „Jde o něco jiného“, řekl zdrženlivě.
„Och, to zní přímo zlověstně“.
„Ale vůbec ne“, oponoval s velice slabým úsměvem. „Je to taková malá výzva“.
Tvář jí zvážněla a znejistěla. „Richarde, pokud se jedná o tu večeři, neudělám ti
ostudu, budu se chovat slušně“, ubezpečila ho.
„To s klienty nemá vůbec nic společného. Sice jsou trochu potížisté, ale s tím si
nemusíš lámat hlavu“. Zdálo se jí, že o nich mluvil trochu pohrdavě, což ji překvapilo.
Ale v duchu se zaradovala, že se neděje nic hrozného.
„Tak povídej, o jaký požadavek jde, poslouchám tě“.
„Slib mi, že nejdříve mě vyslechneš a až potom budeš prskat“, tiše vydechl.
Zaúpěla. „Tak proč kolem toho chodíš, jako kolem horké kaše?“, přimhouřila
nedůvěřivě oči.

40

„Protože tě znám a vím, že se dokážeš rozzuřit kvůli úplné hlouposti“, zakoulel
očima.
„Tvoje a moje pojetí „úplné hlouposti“ se obvykle liší“, namítla a zamračila se. „Tak,
co neškodného to je?“
Chvilku mu trvalo, než odpověděl. To bylo u muže, jako je on nezvyklé. On, který
dokázal s přehledem zdolat protivníka, bylo dost překvapivé.
„Tak za prvé si opravdu přeju, abys to přijala a udělala to pro mě. A za druhé na tom
není vůbec nic zvláštního“.
Pomalu ho sledovala očima, jako by ho chtěla popohnat, aby se konečně vyjádřil.
„Do toho, Richarde, co to je tak nezvláštního, když se neumíš vyjádřit jasně“.
„Dnes jsem pro tebe koupil malou kolekci, několikery večerní šaty včetně spodního
prádla“. Tak a bylo to venku, oddechl si.
„Opravdu?“, znovu zaúpěla. „Bože Richarde, jsi blázen“.
„Definuj přesně, co je blázen“.
„Tohle to oblékání, mám přece už tolik šatů. Zřejmě to není pro tebe dost dobré, že?“
„Je to jenom malý dárek. Návrhářka, kterou jsem oslovil, má velmi vynikající pověst.
Třeba se ti něco zalíbí“.
„O tom vůbec nepochybuju a předpokládám, že půjde o hodně drahý dárek“,
zareptala potichu.
„Pro mě ne“.
„Jasně, pro tebe je to jako koupit žvýkačky“.
„Do značné míry, ano. Tak nějak to bude“, poznamenal trochu dotčeně.
„Tak dobře“, nakonec rezignovala. „Půjdu si je vyzkoušet. Doufám, že mi budou
slušet“.
„O tom já nepochybuju“, přisvědčil s nadšením a usmíval se, jako malý kluk, když
dostane novou hračku. „Richarde, tvůj úsměv má opravdu něco do sebe, probudil by
i mrtvého“, poznamenala.
Bedlivě sledoval, jak si postupně zkoušela šaty, opřený o dveře ložnice. „Nádhera,
věděl jsem, že ti padnou“, spokojeně se usmíval.
„Doopravdy?“, hodila po něm tázavý pohled, ale jeho vědoucí úsměv ji doslova
rozehřál.
„Myslím, že je čas na odměnu“, tvářil se na oko lhostejně.
„To záleží, co to bude, ta odměna“, pronesla táhle.
„Nevyjádřil jsem se přesně. Chci říct, že tě hodlám ošukat“ a vrhl po ní zatvrzelý
úsměv. „Skvělá volba“, povzbudila ho. Odlepil se od dveří a zamířil k ní. Pevně ji vzal
za ruce, strhl je za záda a prudce se k ní přitiskl. „Když máš na sobě tenhle kousek
prádla, koleduješ si přímo o ošukání“.
„Správně. To je ten kousek, který jsi mi vybral sám“, odsekla a zadívala se mu
zpříma do očí.
Usmál se tak, že se jí málem zastavilo srdce.
„Moc mluvíš, Lucie“, řekl nakonec.
„Mám přestat mluvit“, zeptala se.
„Možná radši ano, nezbývá nám moc času“. „Aha“, vydechla a přitiskla se k němu
více. „Vidím, že se ti to líbí“, usmál se vědomě.
„Jenom trochu, jak to děláš?“ a směle se mu zadívala do rozkroku. „Vlastně, to byla
hloupá otázka“, rychle se opravila.
„Tak na mě účinkuješ, lásko. Dnem i nocí, zkrátka pořád“. Přejel prsty po jejím pase,
přes břicho. Uchopil z košíčku podprsenky jedno ňadro, sklonil hlavu a ona rázem
zmlkla. Teplými rty se zlehounka dotýkal bradavky. Pomalu hrdelně zasténala.
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Moc dobře věděl, že tak dává najevo, že se uvnitř rozevírá. Sáhl dozadu, rozepnul
háčky a drahý kus prádla spadl na zem. Zvedl hlavu a popadl ji do náruče. Poháněn
zuřivou potřebou, kopnutím zavřel dveře a zamířil s ní k posteli.
„Tentokrát se udělám jako první“, oznámil přidušeně. Hodil ji na postel a stáhl opět ty
děsně drahé kalhotky, které jako poslední měla na svém těle. Ještě, že je neroztrhal,
pomyslela si. Jediným rychlým pohybem si rozepnul poklopec a nalehl na ní. Opět to
vypadalo, že se přestal ovládat. „Uvidíme, jestli mi stačíš“, zamířil svým údem do
jejího klína. „Nebudeme si hrát“, hlas mu odumřel, protože se soustředil, aby svůj
penis navedl přesně do jejího těla. Po krátké chvilce mu z hrudi proniklo hluboké
zachvění. Vrazil do ní prudce, až pod ním úplně ztuhla. Nedbal na to, protože
v hlavičce jeho údu pohyb vyvolal vibrace. Namáhavě se nadechl a počkal. Strhl
z ramen její zaťaté prsty, přitiskl jí paže k tělu, sevřel jí obě zápěstí a celou znehybnil.
Pokrčil nohy a odtáhl se. Zaťal hýždě a opět přirazil, až se posunula dál, k bodu
odkud nebylo návratu.
Otevřela ústa a vzdechla. Potom nastal žhavý výbuch, který ji celou roztřásl. Zalapala
po dechu, stáhla poševní svaly a nezvladatelně se chvěla v zoufalé touze, jako on
cítil návykovou rozkoš. Pohánělo ho zuřivé nutkání, sobecky se zajímal o své
vyvrcholení, což ho vyděsilo. Nacházel se kousíček od orgasmu a otřásl jím její
vlastní hlasitý výkřik.
Nevěděl, jestli se má naštvat, protože se udělala dřív než on, nebo se má zasmát své
naivitě. Myslel si, že nemůže stačit jeho tempu. Soustředil se na to, aby splynul
s vlnou jejího orgasmu, rychle se sladil s jejím rytmem a vzápětí do jejího těla vypustil
horký příval semene.
„Nádhera“, zašeptal jí do ucha. Usmála se a oči jí halila mlha rozkoše.
„Jak je libo, svlékni se“.
„To má být příkaz?“, zachraptěl hlubokým hlasem a jeho dech ji zahříval na tváři.
„Rozhodně ano“, zapředla.
Podíval se na hodiny a zase se z něho stal muž, který je pánem situace. „Máme
slabou hodinku. Pak se musíme umýt, obléct a vyrazit na bojiště“.
„Očekáváš, že tě zachráním dnes večer?“, zasmála se.
„Považuju to přímo za tvou povinnost“ a opětoval ji úsměv.
„Tak to bys měl něco pro mě udělat“.
„Taky že udělám. O tom vůbec nepochybuj“.
„Hm, ten autoritativní hlas, vzrušuje mě to“.
„Tebe vzrušuje všechno, krásko“, zasmál se.
„Všechno, co se týká tebe“, upřesnila.
„Skvěle“, protáhl.
„Tak už se svlékni, chci tě cítit“.
„Ano, madam“, políbil ji na ústa, která se usmívala, a zašeptal. „Dej mi dvě minuty“,
sklouzl z postele. Sledovala ho beznadějně zamilovaným pohledem. Zul si ponožky,
pak se narovnal, otočil se a poslal jí vzdušný polibek. „Mám to ale štěstí“, usmál se
láskyplně. „Jak, tak ležíš v posteli, vypadáš dokonale. Udělal jsem dobře, že jsem se
rozhodl si tě ponechat“.
„Možná“, broukla.
„Myslím, že se nějak domluvíme“, odpověděl, když si přetahoval košili přes hlavu.
Odhodil ji na zem a rozepnul si pásek.
„Nejdřív mi pověz, co chceš, nebo si vymyslím něco sám“. Na zem spadly jeho
kalhoty, vystoupil z nich a přes štíhlé boky si stáhl spodky.
„Tak, přijímám rozkazy, slečno Franková“, stál nahý u postele.
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„Víš toho víc než já. Překvap mě. Chci tě mít v sobě, fofrem. Přidej to k mé
objednávce“.
„Nikdy jsi neslyšela o předehře, krásko“, pokrčil rameny a odešel do koupelny.
„Pokud to bude tak skvělé jako orgasmus před chvíli, tak mě zajímá“.
„Aha, tak to tě budu muset zaučit“, jeho hlas doléhal z koupelny.
„To zní trochu oplzle“.
„Taky to je, bude se ti to líbit“, znovu se objevil, v ruce ručník a mokrou žínku. Za
okamžik už deka sjela v nohách postele a on ji z klína otíral zbytky semene. Už jí to
nepřipadalo trapné, zvykla si.
„Jako sluha jste moc šikovný, pane Gregore“, zavrněla. Jemné a přitom útočné
omývání ji vzrušovalo.
„Opravdu, to jsem rád“, podíval se na ni a usmál se.
„Ano, je to dokonalé“.
„V tom případě se budu muset snažit, aby můj výkon odpovídal tvým standardům“.
„S tím určitě nebudeš mít problém“, doplnila jeho tvrzení.
„To je ohromné, jak dokáže orgasmus člověka uklidnit, co?“, zašklebil se.
Přikývla a pobaveně zamrkala. „Myslím, že jsem našla přímo vnitřní klid“, zavrtěla se.
„To já taky, kotě. Tak, teď se podíváme, co můžeme pro tebe udělat, aby ses cítila
dobře“. Posunul ji doprostřed postele, roztáhl jí nohy. Sklonil se a jednu její nohu si
položil na rameno, aby měl dostatek místa. Potom si lehl mezi její stehna.
„Nejdříve jednoduchá, ale pořádná předehra. Trochu si s tebou pohraju“, zamumlal.
Zasunul dva prsty do jejího pohlaví a jemně palcem přejel po klitorisu. Pak použil
ústa a pomalu jazykem ji uspokojoval.
Tiše vzdychala a trochu zatnula pánevní svaly. Jemně ji kousl. Věnoval jí pečlivou
pozornost, více se soustředil na klitoris, dokud se jí nezrychlil dech. Potom se
přesunul na jiné místo, aby se mohla uvolnit. Líbal ji na vnitřní straně stehen. Dospěl
až k lýtku, ke kotníku až k patě. Jeho teplé dráždivé rty ji přiváděly k šílenství.
Zavzdychala na znamení, že po něm touží. Klečel a o stehno se mu opírala její noha.
Palcem masíroval její chodidlo. Netušila, že taková masáž na ni bude mít takové
účinky.
„Richarde, nechci už čekat“, zamumlala zuřivě.
„Budeš muset“, podíval se na ni. Tiše, ale zoufale zaúpěla. Zvedl druhou ruku, dlaní
se přitiskl na její stydký pahorek a přinutil ji položit pánev. Jemně se dotýkal místa,
kde se nacházel bod jejího vzrušení. Velmi dlouho si s ní takto krásně pohrával.
Kromě soulože měl rozsáhlý repertoár jiných technik. Konečně ji nechal vyvrcholit, a
to pouze působením masáže. Potom prožila řadu skvělých orgasmů, při nichž sama
sebe slyšela. Oba pociťovali dokonalé potěšení. Richard se svalil vedle ní na postel.
Lucie sotva popadla dech. Natáhl se, políbil ji na koutky úst, na hrdlo a skončil u
očních víček. Ležela se zavřenýma očima a užívala si jeho doteky. Podíval se na
hodiny, tvrdě se ozývala realita.
„Musíme jít, kotě. Později se sem vrátíme a budeme pokračovat“.
„Slibuješ?“, zamumlala. Usínala mu před očima, jako malé dítě. Ale jinak
ztělesňovala svěží okouzlující pokušení. Před takovou ženou muži padají na kolena,
uvědomoval si a chloubou se zatetelil. Nechal ji chvíli odpočívat, než pro ni přijde.
Přikryl svou spící krásku a šel se osprchovat. Ze skříně vybral pro ni šaty a probouzel
ji něžnými polibky.
„Vstávej, kotě, obávám se, že musíme vyrazit“, pošeptal jí do ucha. Lucie se posadila
a pokoušela se probrat, marně. „Dobře, jenom seď, obléknu tě“, řekl Richard. Stáhl
z ní přikrývku, omyl ji pečlivě žínkou. Při pohledu na její nahé tělo se nadechl, aby se
udržel. V její přítomnosti se choval jako nadržený tenager.
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„Natáhni ruce“, řekl jemně. Automaticky ho poslechla. Nejdřív ji strčil jednu ruku do
rukávu a pak druhou. Přetáhl šaty přes prsa. Nazul jí černé kožené lodičky a zvedl ji
z postele. „Nehýbej se“ a uhladil jí šaty přes boky. Pohledem se přesvědčil, že je
připravená.
„Vzbuď se, Lucie“, řekl záměrně energicky. „Když mě poslechneš, za dvě hodiny si to
můžeme zopakovat“. Okamžitě zvedla víčka a usmála se. Jiskřivý žár v jejich
zelených očích ho však připravil o úsměv, jako by dostal pěstí do břicha. Rychle
zvažoval nad možnostmi, jak se vyhnout z této schůzky. Ale všechno bylo
samozřejmě marné, nebylo vyhnutí, musel tam jít.
„Slibuješ“, úplně se probrala. Rozesmál se, když zjistil, že je plně při vědomí.
„Spolehni se, kotě“. „Dobře, půjdu se upravit“. S úsměvem na rtech sledoval, jak
odkráčela do koupelny.
15.
Hned při vstupu se jich ujal majitel a pozdravil Richarda jménem. Pak je odvedl ke
stolečku vzadu, kde na ně čekali muž a žena. Onen muž se okamžitě postavil, když
je viděl přicházet.
„Pane Gregore, rád vás vidím“, srdečně ho pozdravil. Richard k němu natáhl ruku a
popostrčil Lucii vpřed.
„To je slečna Franková“, představil ji.
„Lucie, to jsou paní a pan Trachtovi“.
„Těší mě, slečno“, zazubil se muž a s nemalým zájmem si ji prohlížel.
„Přivedl jste si na nás posilu. Zřejmě vaše asistentka. To je poněkud nezvyklé“,
konstatovala paní Trachtová. Nedalo se přehlédnout znechucení v jejím hlase a
v očích se zračila zřetelná zvědavost.
„Je to moje snoubenka“, odpověděl suše Richard. Přisunul židli, aby se mohla Lucie
posadit a on si sedl vedle.
„Blahopřeju“, rozzářil se pan Trachta. Jeho žena se napřímila, jako by spolkla
pravítko a poněkud škrobeně se usmála.
Začala běžná konverzace ve světě obchodu, zatímco Lucie měla dostatek času se
rozhlédnout kolem sebe a pokradmu sledovala rozhovor.
Restaurace, ve které seděli už téměř hodinu, moc nobl, nějaký fajnový gurmánský
podnik, extrémně luxusní. Pracovní večeře, nic mimořádného. Manželé Trachtovi,
zajímavá dvojice. Muž vypadal, odhadovala na šedesátku. Nelíbilo se jí jeho až příliš
žoviální chování. Měl zarudlý obličej s popraskanými žilkami, které vypovídaly o
nadměrném příjmu alkoholu. Ve svém obleku, šitém na míru, působil trochu odule.
Jeho žena, hezká blondýna v krátkých vyzývavých šatech, přibližně něco kolem
třicítky. Bohužel poněkud omezená, což to zrovna moc neusnadňovalo. Lucie
zaznamenala, že se dokonce pokusila s Richardem flirtovat. On byl bez ohledu na
skutečnost jedním z nejatraktivnějších mužů v restauraci a ona si zvykala, jak působí
na okolí, zvláště na ženy. V duchu obdivovala jeho promyšlené chování, jak jednal
s dotyčnými klienty, panem a paní Trachtovými. Všímala si všeho. Uměl být hrozně
arogantní, ale zároveň kladl důraz na zdvořilé vystupování. Občas věnoval pohled
oné ženě klienta, což ji opravdu nenechávalo v klidu, když zahlédla v hlubinách jeho
očí znechucení. Paní Trachtová pochopila, že Richard zrovna neoplývá nadšením a
obdivem vůči ní samotné. Rychle se napila, aby zamaskovala svoje zklamání.
Lucie zpočátku nechápala, proč se Richard s oběma sešel. Měla to být pracovní
večeře, ale podle toho, o čem mluvili, nešlo zdaleka o typické obchodní jednání.
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Vznášelo se mezi nimi jakési zvláštní napětí. Jak tak přemýšlela nad tím, aby si
dokázala představit fungující spolupráci, začínala postupně chápat. K tomu hodně
napomohla Richardova slova, která zrovna zazněla a upoutala pozornost, ne jenom
tu její.
„Pane Trachto, ve vší úctě k vám, zvažuji, že odstoupím od naší dohody“.
Onen muž se napřímil, mírně se předklonil a nechápavě se zadíval na Richarda,
který nenuceně pokračoval dále.
„Vzhledem k opakovaným, promiňte mi ten výraz, unáhleným a naprosto
nesmyslným požadavkům vaší ženy, pro mě tento obchod začíná být nezajímavým“.
„Do jisté míry vás chápu, pane Gregore, ale to je již minulost. Pokud je mi známo,
všechno jsme si posledně vysvětlili a dohodli jsme se“, oponoval.
„To je pravda, naprosto souhlasím, ale naše úmluva platila pouze do doby, než mi
zavolala vaše žena. Dožadovala se další schůzky a nastínila další požadavky, které
by směřovaly k novým radikálním změnám. Veškeré práce v týmu mých lidí by byly
zmařeny, což nemohu v žádném případě dopustit, jestli mi rozumíte“.
Pan Trachta se zamračil, zjevně podrážděn touto informací. S velkým otazníkem
v očích se obrátil na svou ženu a jeho tvář zrudla vztekem. Ona sklopila oči, aby
unikla jeho kritickému pohledu a neklidně poposedla na židli. Ihned pochopila, že
tentokrát to přehnala.
„Pane Gregore, o tom jsem nic nevěděl a omlouvám se. Mohu vás ujistit, že se to už
nikdy nebude opakovat. Neměl jsem tušení“, nevěřícně kroutil hlavou. „Dnešní
setkání, myslel jsem …, odmlčel se a jeho čelist se napjala. „Opravdu jsem to
nevěděl“, zopakoval. „Omlouvám se“, řekl znovu ještě jednou a prudce se zvedl od
stolu.
„Jestli dovolíte, na okamžik se vzdálíme, abychom si něco ujasnili“, řekl s přemírou
zdvořilosti. Tvrději uchopil za loket svou ženu, až sebou cukla a přiměl ji bez jediného
slova, aby ho následovala.
Richard sledoval nečekaný odchod Trachtových a na rtech mu pohrával pobavený
úsměv. Lucie se naklonila k němu. Přesně to samé udělal i on.
„Proč jsme vlastně tady?“, zeptala se tiše.
„Pan Trachta je jedním ze zámožnějších ze skupiny mých klientů. V minulosti už
jsme spolu uzavřeli jeden obchod. Bohužel jeho nynější, již čtvrtá manželka, je velká
potížistka. A on neustále ustupoval jejím vrtochům. No, a jak jsi slyšela, nějak mi
definitivně došla trpělivost, proto jsme tady“.
Položil jí ruku kolem ramen, aniž by přitom odvrátil zrak od těch dvou, co tak chvatně
opouštěli místnost a ztratili se u východu.
„Jak jsem si stačila všimnout, zřejmě dnešní schůzka se neminula účinkem a dosáhla
patřičné úrovně tvé spokojenosti“, pronesla a sledovala jeho samolibý úsměv.
„Správně. Konečně pan Trachta ukázal své ženě, kdo u nich doma nosí kalhoty“,
konstatoval spokojeně.
„Jak šovinistické“, řekla Lucie a převrátila oči na vrch hlavy.
„To je, ale v jejich případě docela trefné“, odvětil a sklonil se k ní tak těsně, že ucítila
jeho dech na svém uchu, což v ní vyvolalo příjemné mrazení. Položil jí ruku na
stehno a vklouzl pod lem jejich šatů. Roztřásla se jí kolena.
„Co to děláš“, zamumlala mu do rtů, když ji políbil. Jeho ruka se dál sunula nahoru.
„Nádhera“, zašeptal. „Škoda, ale už nejsme sami“ a stáhl svoji ruku právě
v okamžiku, kdy se vraceli Trachtovi zpátky ke stolu. On se usmíval na rozdíl od své
manželky, která byla přepadlá. Po zbytek večera jen zarytě mlčela, ale o to více pila.
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Další půlhodinku oba muži spolu rozmlouvali. Lucie je chvíli se zájmem poslouchala
a plynule se zapojila do konverzace. Richard s pýchou zaznamenal, jak svou
inteligencí, šarmem a důvtipem zaujala jeho klienta.
Paní Trachtová upřeně sledovala Lucii s náznakem pohrdavého úsměvu.
„Slečna asistentka, vlastně pardon snoubenka, se zdá být šaramantní, jak roztomilé“,
drmolila. „Pěkné šaty“, zvedla ruku a ukázala prstem na Lucii, na němž zazářil
obrovský diamant.
Trachta se otřeseně podíval na svou ženu. „Uklidni se“, zašeptal, ale jeho hlas zazněl
mnohem ostřeji. „Jsi opilá“, řekl striktně. Jeho slova ji zasáhla jako studená sprcha,
která však pomohla na krátkou chvíli. Paní Trachtová nebyla totiž jen v povznesené
náladě, bylo to mnohem horší, byla úplně namol. Byla úplně mimo. Vnímala všechno
kolem sebe v obrysech, jako by měla hlavu ve vatě. Snažila se zaostřit svoje oči, ale
moc se jí to nedařilo.
„To je možné, drahoušku, ale jenom trošičku“, snažila se říct, ale její hlas byl více než
těžkopádný. Trachta zasyčel něco nesrozumitelného a zoufale se podíval na
Richarda s Lucií.
„Promiňte, ale manželka se dnes necítí dobře a víno zřejmě udělalo své“, snažil se
omluvit její nevhodné chování. Opřela se hlavou o jeho rameno a hlasitě se
rozesmála, až připoutala několik hostů kolem.
„Co to meleš. Mně že nebylo dobře, nikdy mi nebylo líp“.
„Tak dost“, zasyčel a prudce se zvedl. S omluvou v očích pronesl. „Zřejmě špatně
snáší alkohol. Myslím, že je nejvyšší čas, když svou ženu odvezu domů“, oznámil a
mávl na obsluhu. Jeho manželka nevypadala na to, že doopravdy chápala, co řekl.
Víčka jí padala a tiše se smála. Znělo to víc než škodolibě.
„Pane Gregore“, kývnul na pozdrav. „Rád jsem vás poznal, slečno“, obrátil se na
Lucii. „Jste moc hezký pár, blahopřeju“.
„Pár, ha, ha, dovol, abych se zasmála“, ozvala se paní Trachtová. „Stejně si myslím,
že je to jeho asistentka“ a snažila se udržet na nohou a vrávorala ze strany na
stranu. Richard se postavil a pokynul hlavou. „Snad někdy příště“, ale jeho hlas
působil napjatě. Neznělo to vůbec, jako by se těšil na nějaké příště.
„Konečně sami. Nemyslím, že bych zvládl další setkání s jeho debilní manželkou“,
zamumlal Lucii do vlasů.
„Uf, nápodobně“ a rozesmála se.
16.
Vyšli ven a Richard zastavil první taxík, který zrovna projížděl kolem. Zanedlouho byli
doma, v Mostecké ulici. Richard pomohl Lucii vystoupit, vzal ji za ruku a vedl ji po
schodech k bytu. Nikdo z nich nepromluvil. I když mlčení nebylo nepříjemné,
nemohla popřít, že se jí žaludek sevřel nervozitou z očekávání věcí příštích. Mezitím
ji odvedl do obývacího pokoje, kterým se rozlilo příjemné teplé světlo, když rozsvítil.
Zastavil se u velkého okna, které směřovalo k výhledu na terasu.
„Richarde“, promluvila, neboť už to nevydržela.
„Ano, lásko, copak?“
„Co tady děláme?“
„Nervózní?“, rty se mu zvlnily do mírného úsměvu.
„To jsem, ale hlavně vzrušená“, přiznala.
„Líbí se mi tvoje upřímnost. A taky ti povím, že mám v plánu něco, co se nám oběma
bude líbit“. Postavil se za ni a jemně ji postrčil směrem blíž k tlumeně osvětlené
terase.
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„Ošukám tě, Lucie, a to tvrdě a důkladně“, zahleděl se na ni v odraze okna a jejich
oči se setkaly.
„Jo“, řekla trochu zadýchaně. Polkla a nespouštěla svůj zrak od okna, kde ho
sledovala. „To je všechno?“, stačila se zeptat.
Zasmál se a tón jeho hlasu ji přiměl rovněž k širokému úsměvu. „Ne“, odpověděl
úsečně. „To zdaleka nebude všechno“.
Čekala, že jí prozradí více, ale když mlčel, zamračila se. Zato on se tvářil spokojeně.
„Měl bych ti napovědět?“, zeptal se a nespouštěl zrak z odrazu její tváře. Konečky
prstů přitom přebíhal po jejich pažích. Působilo to něžně a zároveň eroticky. Měla
chuť se otočit a vrhnout se mu do náruče. Ale moc dobře věděla, že pánem situace
je on.
„Chci vidět, jak se chvěješ z toho dotyku, jak je tvoje tělo hebké a kluzké. Myslím, že
bych tě přivedl k vrcholu pouze těmito doteky a slovy“.
„Jeho pravdivá slova na ni zapůsobila tak silně, až se málem rozklepala, neboť
s úplně ponižující jistotou věděla, že by to dokázal.
„Ale, dnes ne“, zašeptal a pohladil ji na lopatkách. „Dnes na to nemám sílu“. Jako by
na dokreslení svých slov mu ruce sklouzly dopředu a dotýkal se výstřihu jejich šatů.
Zajíkla se a málem přestala dýchat, když dlaněmi zajel pod látku na její nahou kůži.
Jeho prsty našly bradavky tuhé, ztvrdlé touhou a zatraceně citlivé. Vzápětí ucítila
štípnutí, až zalapala po dechu, jak se jí žhavé proudy slasti rozletěly z ňader až do
klína. Když se podívala na obraz ve skle, musela se kousnout do spodního rtu.
Pohled na to, jak tam stáli, on s rukama pod jejími šaty, ona opřená o něho a
smyslný výraz ve tváři, ji téměř dostalo. Náhle jeho prsty ustaly v kouzlení a ona
málem vzlykla na protest.
„To se ti líbí“, konstatoval s jistotou. Potom ji rozepnul šaty a ty spadly na podlahu.
Následovalo spodní prádlo a ona tam stála úplně nahá.
„Jsi jako bohyně v tom okně a tvoje tělo se koupe ve zlatavém světle. Vzrušuje tě to,
Lucie, kdyby tě takto někdo viděl? Představ si, kdyby třeba někdo naproti přes ulici tě
sledoval z vlastního okna“.
„To by nebylo možné, protože naše okno je podstatně výše, než okna naproti“,
vzchopila se na odpověď. Tiše se zasmál. „Dobrá odpověď“. Jeho ruce sjely dolů a
zabořily se jí mezi nohy.
„Ano“, zamumlal, když zjistil, jak je vlhká a připravená. „Ano, myslím, že to stačí“, řekl
a prsty druhé ruky ji pohladil přes boky, v pase a na prsou. Zavřela oči a oddávala se
plně jeho laskání. „Bože“, zasténala.
Beze slova ji obešel, takže teď stál zády k oknu. Poklekl, přidržoval ji za stehna, s
palci bolestně blízko jejího klínu. Pomalu jí dal nohy od sebe a ona ucítila chladivý
svěží závan vzduchu.
„Vždycky ti dám to, co potřebuješ“, vzhlédl. Pak ji jemně políbil na ohanbí a postavil
se. Přitom jeho ruce kopírovaly pohyb jeho těla a vzal něžně do dlaní její prsa.
„Zavři oči“, přikázal. Poslechla ho a ponořila se do slasti jeho doteků. Cítila je všude,
sled hlazení, polibků a tření, jimiž ji dráždil. Byla tak vzrušená, že už to dále nemohla
snést. Když ji konečně uchopil za boky a jazykem přejel přes klitoris, málem
vybuchla. Pohrával si s ní a ona se pokoušela pohybovat zároveň s ním, ale nešlo to.
Držel ji příliš pevně a tak se veškerá rozkoš soustředila do jediného bodu. Byla
zesláblá v kolenou a musela se něčeho zachytit. Jednou rukou se tápavě opřela o
stěnu. Tak ji přiváděl blíž a blíž k hranici. Druhou ruku zabořila do jeho vlasů. Když už
myslela, že to už dále nemůže vydržet, pohltila ji žhavá bouře, podlehla a vyvrcholila.
Úplně vysílená se přitiskla k němu blíže.
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Po chvíli ji vzal do náruče a odnesl do postele. Postavil se vedle a pomalu si
rozepínal kalhoty. Sledovala ho rozšířenýma očima, jak byl připravený.
„Teď tě konečně ošukám, protože už nemůžu čekat“, řekl a přesunul se do nohou
postele. Přikývla a zalapala po dechu, protože ji popadl za kolena a přitáhl k sobě
tak, že zadek měla přímo u kraje matrace. Ten pohyb byl prudký, divoký a poněkud
násilný. Zasténala slastí, propadlá rozkoší a odevzdaností.
„Nohy nahoru“, řekl. Zvedl je a položil si je na ramena.
„Kriste pane, jak já miluju ten pohled“, zavrněl. Nohy roztažené, byla pro něj otevřená
a vzrušená. Jen z pouhého závanu vzduchu přes pohlaví se rozechvěla žádostí.
Otočila hlavu na stranu, protože cítila, jak se jí tváře zarděly.
„Ne“, řekl. „Bože, jsi tak nádherná, horká“, pokračoval a zajel jí tam rukou. Strčil do ní
dva prsty a její tělo se okamžitě sevřelo a vtáhlo je hlouběji. Byla natolik rozdivočelá,
potřebovala ho mít v sobě.
„Prosím“, zaúpěla. Prosíš o co, Lucie?“ „Chci tě mít v sobě, hned“, sykla.
Přitáhl si ji za nohy, aby byla ještě blíž. Tvrdě se přitiskl špičkou penisu.
„Tohle chceš?“, zeptal se a vsunul ho dovnitř, ale zdaleka ne dost.
„Sliboval jsi, že to uděláš tvrdě“, pronesla zklamaně.
„Opravdu, to jsem řekl? Jak si přeješ, zatraceně“, odpověděl. Tvrdě přirazil, až
vyjekla rozkoší, bolestí a absolutním uspokojením. Znovu zatáhl za její nohy, aby se
dostal hlouběji, pak znovu a znovu. Jejich těla sebou házela ve společném rytmu.
Přidržovala se prostěradla.
„Dívej se na mě“, poručil. Otevřela oči a zachytila jeho tvrdý, žhavý pohled.
„To je ono, kotě““.
Dívali se sobě vzájemně do očí a přitom se rytmicky pohybovali. Cítila, jak jí tělem
procházejí spirály slasti a strmě stoupají výš. Pustila se prostěradla a odevzdala se
mu. Vnímala pouze ten úchvatný pocit, jak ji vyplňoval a rytmické bušení, jak do ní
pronikal. Pevný stisk jeho rukou na stehnech, jimiž si ji každým pohybem přitahoval
blíže. Sledovala jeho tvář a automaticky si položila ruce na svá prsa. Sama se hladila
a svírala mezi prsty bradavky.
„Ježíši, lásko, ano, to je ono“, sténavě zašeptal. „Udělej se se mnou“, vyzval ji
ochraptěle. Byla už téměř před orgasmem, pevně ho sevřela ve svém pohlaví.
„Bože Lucie, teď“, vyrazil ze sebe a začal stříkat. Jeho tělo se otřásalo v bouřlivém
vyvrcholení. Přesně ve stejném okamžiku se přidala k němu. Když se potom jejich
těla pomalu zklidňovala, překulil se vedle a přitulil se k ní.
„Jsi úžasná“, zamumlal a lehounce ji hladil po rameni.
„To proto, že jsem s tebou“, odpověděla a snažila se udržet oči. Její ztěžklá víčka a
tělo teplé, byla krásně uvolněná. Postupně se propadala do spánku v náručí muže,
kterého milovala.
O několik minut opatrně vstal a potichu se přesunul do své pracovny. Otevřel poštu a
v rychlosti přelétl očima zprávy. Jedna ho překvapila a dost znepokojila. Vzal do ruky
mobil a bez ohledu na čas zavolal Štefanovi.
„Dobrá práce, příteli“, když se ozval. „Rozjedu se tam hned ráno. Postarej se o Lucii,
prosím“, ukončil hovor a ještě chvíli seděl a zvažoval svoje nevyhnutelné rozhodnutí.
17.
Lucii probudilo něžné pohlazení slunečních paprsků, které procházely skrz škvírami
v žaluziích. Zamrkala a pokusila se soustředit, jak se v její mysli postupně vybavovaly
zážitky z uplynulé noci, a po tváři se jí rozléval spokojený úsměv.
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Protáhla se a rukou zašátrala kolem. Okamžitě zjistila, že místo vedle bylo prázdné.
Na polštáři byla obálka a v ní vzkaz. Posadila se, otevřela ji a četla. Přitom její
spokojený úsměv se pomalu vytrácel.
Lucie, miláčku, musel jsem vstát hodně brzy. Vyskytlo se něco naléhavého. Neměl
jsem to srdce tě vzbudit. Štefan tě odveze do práce. V noci to bylo moc pěkné a
těším se na večer. Tak zatím, lásko.
Přečetla si vzkaz dvakrát a přemýšlela, co bylo tak naléhavého. Ještě v noci nic
nenaznačovalo tomu, že bude muset tak brzy vstávat. Krabatila čelo nad tím
podivným vzkazem. Rozhodně jí nepřipadal jako zamilované psaníčko. Nemohla si
pomoct, ale pociťovala určité zklamání. Po tak erotické noci nastala tvrdá realita,
povzdechla si. S omotanou přikrývkou kolem těla se posadila na kraj postele.
Předklonila se a rukou si prohrábla vlasy. Snažila se pochopit, co to sakra mělo
znamenat. Při tom depresivním zjištění se vyhrabala z postele, vykročila z ložnice
rovnou do koupelny pod sprchu. O pár minut později už stála před šatníkem a
probírala se svým oblečením.
Když přicházela do kuchyně, paní Mixová už měla napilno.
„Dobré ráno. Lucinko, už jste vzhůru?“
„Dobré ráno“, odpověděla Lucie a přinutila se široce usmát.
„Dáte si čaj nebo kávu?“
„Kávu, prosím“ a posadila se ke stolu.
„Něco k jídlu?“, dále se ptala hospodyně.
„Ano, dala bych si vajíčka“.
„Dobře, jdu na to. Kde je pan Gregor“, pootočila se na ni při přípravě vajíček. „Myslím
si, že si dá taky“, odhadovala.
„Pan Gregor tady není, někam se nám vypařil“, zažertovala Lucie, ale v jejím hlase
zazněla ironie.
„Aha“, pronesla hospodyně. „Dobrou chuť“, řekla paní Mixová, když servírovala
snídani před Lucií.
Ta se zapřela v židli a náhle ji přešla chuť, ale přemohla se. Nechtěla se hospodyně
dotknout, vždyť ona nemůže za její mizernou náladu.
Zanedlouho se objevil v kuchyni Štefan. „Zdravím“, zamumlala na pozdrav a vůbec
neskrývala svoje podráždění. „Jak vidím, mluvil jste s Richardem“ a zároveň
studovala jeho výraz v naději, zda jí poskytne nějaké vodítko.
„Proč si to myslíte?“, zeptal se a pobaveně se usmíval.
„Protože jinak byste tady zřejmě nebyl“, odsekla podrážděně.
„Jasně, to zní logicky“, odpověděl a přitom se napil kávy, kterou mu podala paní
Mixová.
„Asi se zeptám zbytečně, ale nevíte, kam vlastně tak narychlo odjel?“
„Nemám vůbec tušení, slečno“, to už se tvářil natolik vážně, že bylo více než zřejmé,
že se nic podstatného nedozví. „Vím pouze to, že vás mám dopravit do práce a
nazpět“ a pokrčil rameny, když postával u dveří.
„No, tak to víte více, než já“, konstatovala suše.
„Připravená, můžeme jít“, zeptal se uctivě a přehlédl její poznámku.
„Jistěže, můžeme vyrazit“ a rozloučila se s paní Mixovou.
Cesta do práce proběhla v naprosté tichosti. Pochopila, že Štefan nebude sdílný, tak
se vůbec nenamáhala s ním komunikovat.
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Po dvou hodinách v práci to již déle nevydržela a napsala Richardovi zprávu.
Richarde, co bylo tak neodkladného, co tě donutilo vyhnat tak brzy ráno
z postele? Plánovaná schůzka ryze obchodní to zřejmě nebyla.
Odpověď přišla bez mála za hodinu, což ji ještě více překvapilo a popudilo. Většinou
odpovídal rychleji.
Lucie, omlouvám se, ale bylo to důležité. Uvidíme se večer a já se pokusím ti to
vynahradit.
No, jasně, otráveně protočila oči a odepsala.
Pane Gregore, sice nevím, co máte přesně na mysli a zda bych o to stála. Ale
zní to zajímavě a jsem si jistá, že bych se určitě nenudila. Jak vás znám, vy
určitě něco vymyslíte, jak nastínit pořádně okořeněný večer.
Slečno Franková, pár nápadů bych měl a jsem si jistý, že o to stát určitě
budete.
Vážně, jste si mnou nějak jistý, uvidíme. Byla bych hodně zklamaná, kdyby
tomu bylo jinak. Samozřejmě mám na mysli vaši dokonalou představivost. Ale
nejsem si jistá, zda to s vámi budu chtít sdílet. Končím s psaním, musím
pracovat, aby majitel mého šéfa byl spokojen.
Rád zjišťuji, jak jste uvědomělá, co se týče vašich pracovních povinností.
Myslím si, že už vás dokážu přesvědčit k tomu, abyste byla sdílná. Uvidíme se
večer, krásko.
Večer k jejímu nemalému překvapení ji Štefan nevezl domů, nýbrž si to namířil jiným
směrem.
„Kam to jedeme, Štefane“, tázavě na něho pohlédla.
„Pan Gregor si přál, abych vás přivezl na určité místo“, odpověděl a očima sledoval
provoz před sebou.
„Aha, chápu, vy jste víc než ochoten plnit jeho přání, že? To vypadá jako nějaké
dostaveníčko v utajení. Zdá se mi to, že dnes jste více informován, než já“,
neodpustila si kousavou poznámku.
Nic neřekl, pouze se malinko pousmál. Lucie přimhouřila oči a zaťala pěsti.
Uvědomila si, že to, co řekla, nebylo zdvořilé a omluvila se. Zastavili před neznámým
podnikem, vypnul motor a podíval se na ni.
„Tak jsme na místě, slečno“ a pomohl jí vystoupit. Bez jediného slova ji doprovodil
dovnitř a zdvořile se s ní rozloučil.
Lucie vstoupila a rozhlédla se kolem sebe. Netrvalo dlouho, než ho spatřila. Ve své
mohutné postavě vyplňoval téměř celou místnost, nešlo ho přehlédnout. Pod jeho
pohledem se cítila naprosto luxusně přes všechno její rozladění. Pomalu ji přejel
očima, pokožka se jí rozehřívala. Když se jí podíval do očí, usmál se a natáhl k ní
ruku. Vykročila k němu a vklouzla rukou do té jeho. Sevřel jí dlaň a přitáhl si ji k dech
beroucímu polibku. Upíjel z jejich rtů, potom ji svými zuby poškrábal a mírně zatahal.
Jemně olízl její semknuté rty a přemlouval je, dokud je neotevřela a nechala jeho
polibek prohloubit.
Po chvíli, která se jí zdála nekonečná, odstoupil tak, aby na ni viděl.
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„Dobrý večer, krásko. Jaký jsi měla den“, zeptal se tiše.
„Děkuji za optání, docela to šlo, ale určitě ne tak zajímavý, jako jsi měl ty“,
odpověděla s mírným sarkasmem.
„Opravím tě, byl spíše hodně náročný, ale získal jsem informace, hodně zajímavé a
potřebné“, odpověděl a nespouštěl z ní oči.
„Pojď, máme připravený stůl“ a odváděl ji do zadní místnosti. „Objednal jsem nám
večeři. Doufám, že máš hlad“, řekl chraplavě.
„Ach ano, umírám hlady“, přiznala zcela přirozeně, protože tomu tak skutečně bylo.
„Jedla jsi vůbec něco?“, zamračil se.
„Měla jsem vydatnou snídani i za tebe a potom svačinu, kterou mi připravila paní
Mixová“.
„Aha, a to bylo všechno?“, posazoval ji ke stolu a zavrtěl hlavou.
„Připadáš mi nějak nervózní“, konstatoval. „Asi máš opravdu už hlad“ a posadil se.
Prkenně se zasmála. „Není to tím, že bych byla hladová. Je to proto, že se začínám
brodit v neznámých vodách, Richarde“.
„Tomu nerozumím“, zpozorněl.
„Ale rozumíš, moc dobře. Ráno jsi zmizel bez vysvětlení neznámo kam. Zřejmě jsem
ti nestála za to, abych to dopředu věděla. Kdybych to udělala já, taky bys byl
nervózní“.
Překvapil ji tím, že ji políbil na temeno hlavy a pak se odtáhl.
„Nebyl bych jenom nervózní, ale byl bych vzteky bez sebe, co se týče tebe. Někdy se
to tak přihodí, Lucie. Není to nic neobvyklého, že znenadání musím odcestovat tak
brzy po ránu. Nechal jsem ti přece vzkaz a Štefan se o tebe postaral, aby ses dostala
bezpečně a včas do práce. Proto nechápu, v čem je problém“, smířlivějším tónem se
zeptal.
„To ano, ale předpokládala jsem, že většinou to víš předem“, podotkla naštvaně.
Mlčky zakroutil hlavou. Cítila na sobě jeho pohled. Pozoroval ji stejně, jako ona jeho.
Chvíli na sebe hleděli jako dva soupeři předtím, než se proti sobě vrhnou. Jenže on
na rozdíl od ní nevypadal tak nejistě, jak se cítila ona. Působil sebevědomě.
O chvíli později jim přinesli jídlo, dva talíře s lahodně vonícím steakem, které před
oba položili. Lucii nalili víno a Richardovi vodu. Vonělo to tak krásně a lákavě, až jí
zakručelo v břiše.
Vzhlédl a zamračil se. „Už nebudeš vynechávat žádné jídlo, Lucie“, řekl rozhodně.
Přikývla na souhlas a začala pomalu ukrajovat maso. Koutkem oka zahlédla, že ji
upřeně pozoruje. Podívala se na svůj talíř a uvědomovala si, že přestala jíst. Držela
vidličku nad zpola snědeným steakem a zvedla oči.
„Nejíš“, poznamenal přísně.
„Nějak jsem tomu všemu stále neporozuměla“ a definitivně odsunula talíř od sebe.
„Jenom jez“, přikázal. „Čemu chceš rozumět“, zeptal se.
„Proč jsi tak znenadání ráno zmizel, řekla bych, vypařil. Teď tady sedím a netuším,
zda je to obyčejná večeře. Připadá mi to jako schůzka na uklidněnou“.
„Už jsem ti řekl, že to bylo neodkladné. To ti bude muset stačit“, zdůraznil poslední
slovo.
„Aha, rozumím. Tak nemám dále vyzvídat, protože usuzuješ, že nemusím více vědět.
Vůbec ti nevadí, že mě tvoje odpověď neuspokojuje. Ty si tady naproti mně jen tak
sedíš v naprosté spokojenosti a pozoruješ mě, jako bych byla nějaký zákusek“.
Horní ret se mu zvlnil v úsměvu a v očích mu pobaveně zajiskřilo pobavením.
„Lucie, lásko, ty jsi pro mě mnohem více, než pouhý zákusek, to mi věř“ a samolibě
se opřel v židli.
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V jeho očích zahlédla hlad, který neměl nic společného s jídlem. Zachvěla se a
málem se zajíkla.
„Jez“, pronesl tichým hlasem, který však nepřipustil žádné dohady. Podíval se na ni
tak, až se polekala. Nikdy se nenaučí rozpoznat jeho nálady, pomyslela si hořce. Byl
to příkaz takový, že jeho neuposlechnutí odmítá tolerovat. Její vyděšený výraz v její
tváři ho pobavil.
„Neboj se, Lucie, nehodlám na tebe skočit tady u jídla“, uchechtnul se. Počkám
v klidu, až se najíš a o to to bude sladší, to očekávání“.
„Nevím, o čem to mluvíš“, nejistě uchopila vidličku a nůž, aby ukrojila další sousto.
Jedla, ale vůbec nevnímala jeho chuť. Sama věděla, že nemá v úmyslu večeři
prodlužovat. To by nebyl on, vždy šel do všeho naplno. Byl to jeho styl, proto byl tak
schopný obchodník. Uvědomovala si, že její předešlé předsevzetí, které v sobě živila
po celý den, se nenávratně vytrácelo, takové to bylo.
Napila se vína jen proto, aby něčím naplnila napjaté ticho. Netušila, zda by měla
zpomalit a jídlo si vychutnat nebo všechno urychlit, aby mohli přistoupit k lákavější
činnosti, která ji čeká. Byla si naprosto jistá, že jí to pěkně osladí.
Richard dojedl jako první, zapřel se do opěrky a upil trochu jejího vína, které pořádně
zapil vodou. Celkově se zdál být klidný, na rozdíl od ní. Když se na něho podívala,
jeho oči prozrazovaly pravý opak, hořely netrpělivostí a potlačovanou touhou. Na
talíři nechala poslední sousto, odstrčila talíř a opřela se.
A teď co, nevyslovila otázku, ale nevyřčená slova se vznášela ve vzduchu. Richard si
ji líným pohledem změřil.
„Dobře, zaplatím a půjdeme“. Polkla, nadechla se a vstala tak elegantně, jak toho
byla schopná. Snažila se být klidná a sebejistá. Objal ji kolem ramen, když opouštěli
restauraci. Věděla, co ji čeká, že ji chce. Patřila mu a bylo načase se tak chovat.
18.
Doma se na ni hřejivě zadíval tak, že se jí pokožka rozehřívala touhou. Jeho pohled
byl tak intenzivní, jako by se jí dotýkal.
„Jdi do pokoje a postav se doprostřed, Lucie“, řekl tiše. Chtěla si sundat boty, zadržel
ji a zakroutil hlavou. Přešla po dřevěné podlaze a do ticha klapaly její podpatky.
Došla do středu místnosti a pomalu se otočila, aby spatřila, že přešel ke křeslu a
umístil ho šikmo k pohovce. Usedl do něj a jednu nohu si zapřel o druhou. Toto gesto
dokazovalo, jak byl uvolněný, což ovšem nemohla říct o sobě. Stála před ním a na
sobě cítila jeho upřený pohled. Připadala si jako předmět připravený do aukce.
„Svlékni se“, řekl hlasem, který ji rozechvěl. Oplácela mu svůj pohled s rozšířenýma
očima a v duchu zpracovávala jeho příkaz.
„Lucie“, povytáhl obočí. „Všechno dolů, kromě bot“.
Zvedla ruce, rozepla si halenku a pomalu si ji svlékla. To samé udělala se svou
sukní. Zůstala pouze ve spodním prádle. Richardovi se zvětšily zorničky a nabíraly
svou temnou barvu. Ve tváři se mu objevil syrový hlad. Celá se roztřásla. Bradavky jí
ztuhly a otíraly se o hedvábí krajky. Měl na ni takový vliv, aniž by se jí dotýkal.
Pomalu si ji prohlížel odshora dolů a zpátky. Měla pocit, jako by ji sežehl plamen.
„Co dále? Nejdřív podprsenku nebo kalhotky“, zeptala se chraplavě.
Usmál se. „Bože Lucie, ty ale dokážeš potrápit. Nejdříve kalhotky“.
Zahákla si prsty za lem svých krajkových kalhotek a pomalu si je stahovala. Na malý
okamžik se jí zmocnil stud, ale nakonec nechala ten kousek látky sklouznout na zem.
Zvedla ruce, aby si vlasy stáhla dozadu a mohla si rozepnout podprsenku. Rozepla ji
a tak odhalila svoje ňadra.
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„Nádhera, teď si vlasy nechej splynout přes ramena“, zašeptal. „Překrásná“, vydechl
uznale. Stála před ním nahá a najednou si připadala hodně zranitelná, když
vyčkávala na další jeho rozkaz. Bylo více než zřejmé, že si to on náležitě vychutnává.
Připadalo jí to celou věčnost, než promluvil.
„Pojď ke mně, Lucie“.
Rozechvěle vykročila směrem k němu. Pomalu krok za krokem se přibližovala, až se
zastavila těsně před ním. Vrátil jednu nohu přehozenou na zem a rozevřel je. Mezi
stehny měl znatelnou vybouleninu. Vztáhl k ní ruku a přitáhl k sobě. Vkročila mezi
jeho nohy a on si ji usadil do klína. Zapřela se koleny do jeho boků a nohy měla
vtěsnané mezi něho a opěrkou křesla. Málem přestala dýchat. Svaly se jí napjaly, jak
čekala, co bude dále. Uchopil ji za zátylek a přitáhl si ji k sobě v drtivém polibku. Na
své tváři ucítila jeho horký dech. Prsty zabořil do jejich vlasů, uchopil několik
pramenů, aby si ji přidržel pevněji.
Pak se odtáhl, ale vlasy nepustil. Jeho dech byl zrychlený, oči žhnuly touhou.
„Máš vůbec ponětí, jak moc tě chci?“, zašeptal.
„Myslím, že mám, protože tě chci stejně“, odpověděla.
„Budeš mě mít, Lucie, a to každým myslitelným způsobem“.
Uvolnil prameny jejich vlasů. Přitiskl ruce na její břicho a pomalu se sunul k ňadrům.
Vzal je do dlaní, sklonil hlavu a střídavě začal sát její bradavky. Zasténala a prsty
zatnula do opěrky křesla. Laskal je, hrál si s ní a vzrušoval. Pustil jedno její ňadro a
špičkami prstů přejel po jejím boku na bříško a mezi její roztažená stehna. Svými
prsty ji rozevřel a hladil klitoris. Celé její tělo ztuhlo. Dráždil vlhkou úžlabinu, prstem
obkroužil vstup do jejího těla a palcem dál dráždil citlivý vrcholek.
„Richarde“, zasténala. Sklonila hlavu tak, aby na něho viděla. Ústa měl pevně
přitisknutá na jejím ňadru a sál bradavku. Bylo to tak vzrušující a ještě více podnítilo
její nezvladatelnou touhu. Vklouzl do ní prstem, až opět zasténala. Zvedla ruce
k jeho ramenům, aby se více vyklenula. Tělo měla celé rozbolavělé a bylo nemožné
čekat nehybně.
„Uděláš se, Lucie na mé ruce“, pobízel ji. Prstem vklouzl hlouběji a silně palcem
zatlačil na klitoris. Zalapala po dechu a vykřikla jeho jméno, když se přes ni převalila
vlna bouřlivá a zničující. Vzepjala se, ale on neustával a přinutil ji, aby vystoupala
ještě výš. Zazmítala se a zhroutila se mu na hrudník. Potom pomalu stáhl ruku, objal
ji a přitáhl si ji do tepla svého těla. Intenzitou orgasmu se opírala čelem o jeho
rameno. Hladil ji po zádech a potom zajel rukou do jejich vlasů, zatáhl, aby zvedla
hlavu.
„Drž se mě“, řekl. Sotva se ho stačila chytit, když si poposedl a postavil se s ní.
„Obtoč mi nohy kolem pasu“, povytáhl ji výše, dlaněmi podebral její zadek. Takto
přešel s ní přes pokoj a vykročil do ložnice. Předklonil se a pomalu ji položil na
postel. Rychle ze sebe strhal šaty a upřeně ji sledoval. Ležela omámeně a její tělo se
ještě nestačilo vzpamatovat z doznívajícího orgasmu. Zvedla hlavu ve chvíli, když si
rozepínal opasek a kalhoty si stahoval z boků. Byl to tak vzrušující pohled, když tam
stál s pevnou erekcí a jeho oči ji spalovaly horoucím pohledem. Mohla by ho
pozorovat hodiny, pomyslela si již poněkolikáté.
Natáhl se po ní a svaly na pažích se mu napnuly. Vzal ji za nohy, tvrdě ji stáhl na
hranu postele, roztáhl je a postavil se mezi ně.
„Teď si tě vezmu rychle a tvrdě“. Tiše vydechla a dívala se do jeho sytě temných očí.
Přitáhl si ji k sobě a okamžitě ucítila, jak se jeho penis ponořil do tepla jejího těla.
Krátce se zastavil a pak do ní plně vstoupil a ponořil se hluboko. Oba zalapali po
dechu a málem ji to vyneslo přes okraj. Zabořil prsty do jejich boků a zesílil stisk.
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Zvedla ruce k jeho zápěstím, v dlaních svíral její ňadra. Sjížděla mu rukama po
pažích a vnímala jeho sílu. Na krátký moment překryl její ruce svými a vzápětí je obě
zvedl nad hlavu. V očích měl výraz dravce a z hrdla se mu vydralo tiché zavrčení.
Přitiskla dlaně do matrace vedle hlavy, aby mu nevzdorovala. Jeho dominance na ni
působila jako droga. Natáhl se, vzal ji za kotníky a zvedl tak, aby se mu nohama
obtočila kolem pasu. Podíval se na ni tak, že svým pohledem ji rozechvěl, když dával
jasný příkaz, aby svoje ruce a nohy nechala tam, kam je dal.
Dlaněmi sklouzl dolů pod její zadek a opět do ní pronikl, tvrdě a mocně v pravidelném
rytmu. Samovolně se opět po něm natáhla, potřebovala to, jako by se chtěla zachytit
v bouři. Viděla, jak se mu napjala čelist a sekl po ní pohledem. Vrátila ruce tam, kam
je položil.
„Příště ti je svážu“, řekl nasupeně. „Neprovokuj mě, Lucie. Já jsem ten, kdo
rozhoduje. Takže těma rukama nepohneš, dokud ti neřeknu. Je to jasné?“
„Ano“, zašeptala.
Tělo měla tak rozbolavělé. Byla na pokraji vrcholu. Myslela si, že více nezvládne. Tep
se jí zrychloval a srdce ji málem vyskočilo. Jeho pohled byl drsný a plný příslibů, co
s ní zamýšlel dělat. Bušil do ní a roztřásal její tělo. Zavřela oči a pevně sevřela rty,
aby nevykřikla.
„Oči“, nařídil. „Dívej se na mě, Lucie. Chci, aby ses na mě dívala, když jsem v tobě“.
Poslechla ho a přerývaně vydechla. Odtáhl se, aby se do ní znovu ponořil a pevně
svíral její zadek. Byla si jistá, že ještě dlouho bude na něm mít otisky jeho prstů. Měla
pocit, že to už nemůže vydržet, bylo to na ni příliš hodně. Podržel si ji a ještě více jí
roztáhl nohy a silně přirážel. V jeho očích viděla silné uspokojení. Výraz to byl
majetnický, jak se mu napínala čelist. Vklouzl jednou rukou mezi jejich těla, aby našel
klitoris a dráždil ho, zatímco do ní stále silně přirážel.
„Udělej se, Lucie“, přikázal. Ona ostře vykřikla a její vzrušení více povyrostlo. Pohltila
ji taková vlna slasti a vybuchla uvnitř jejího těla. Byl hodně hluboko, uvnitř vnímala
jeho tvrdost.
„Moje jméno, Lucie“, zavrčel. „Až se uděláš, řekni mi to.“. Stoupala stále výš, když
vykřikla jeho jméno a zazmítala se v silné osvobozující křeči. V očích se mu
zablýsklo uspokojením. Když se pod ním svíjela. Tentokrát bylo její vyvrcholení
hodně intenzivní až zničující. Padla bezvládně na postel, byla vyčerpaná a
uspokojená. Naopak Richard stále přirážel. Potom zpomalil, chtěl si každý okamžik
vychutnat. Přivřel oči, pohroužil se hluboko a zase vynořil. Zvolna se začal opět
pohybovat, znovu nabíral sílu hluboko a tvrdě. Jeho pevné tělo do ní naráželo, svaly
měl napnuté. Uchopil ji za boky a vtlačil do matrace. Klesl na ni tak, až jejich těla
splynula v jedno.
„Jsi moje, Lucie, jenom moje“, procedil mezi zuby. Klouzal po jejím vlhkém těle, dál
přirážel a bušil hodně hluboko. Jeho vyvrcholení nebralo konce. Ještě jednou přirazil
hodně hluboko, zůstal tam a pomalu se zhroutil plnou vahou na její bezvládné tělo.
Na hrdle ji ovanul jeho horký dech. Stále byl tvrdý jako skála navzdory tomu, jak
dlouho trvalo jeho vyvrcholení.
„Bože Lucie, bylo to jedinečné“, vydechl.
„Můžu se tě už dotknout“, váhavě se zeptala. Zvedl hlavu a nechápavě se podíval,
když mu to došlo. Usmál se na ni a přikývnul. Potřebovala to, dotýkat se ho. Nesměle
mu přejela rukama po zádech. Potom už její prsty volně hladily jeho pokožku a
vstřebávala žár jeho těla. Vydechnul uspokojením a ona opět zareagovala. Zasténal,
když se uvnitř sevřela kolem jeho penisu. Dlouze ji začal líbat a ona pociťovala znovu
přicházející touhu. Sama tomu nerozuměla, že by to ještě mohlo přijít. Zlehka se pod
ní pohnula, což ho přimělo zvednout hlavu a podívat se na ni.
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„Bylo to krásné“, zašeptal. „Cítím, jak každá část tvého těla nese známky mého
vlastnictví“. Byla unavená, celá bolavá, ale dokonale uspokojená. Pohnout se
nepřipadalo v úvahu, jenom čekala. Vnímala, jak je stále ponořený hodně hluboko.
Nadzvedl se, aby uvolnil její tělo a zapřel se lokty kolem její hlavy. Zadíval se jí do očí
a začal ji znovu líbat. Jazykem si pohrával v jejich ústech a znovu ji přiměl
k vášnivému polibku. Slastně vzdychla v jeho ústech a mírně se pod ním pohnula.
Jeho penis okamžitě zareagoval v jejím pohlaví.
„Lucie, lásko, ještě tě pomiluju, hezky pomalu a něžně, dovolíš mi to?“, zeptal se
rozechvěle, neboť si byl vědom toho, jak si ji nemilosrdně bral.
Široce rozevřela oči a podívala se na něho. Cítil se jako nenasytný parchant. Potom
se usmála a přikývla. „Cítím to, stále jsi ponořený ve mně“.
„Mám to brát jako souhlas?“, pohladil ji po tváři a znovu ji políbil.
Zvedl jí opět nohy nahoru a začal se pozvolna v ní pohybovat. S každým přírazem
zasténal. Pořád se ještě úplně nevzpamatovala z předešlého orgasmu a nezmohla
se na nic, dokázala jen ležet. Veškerou iniciativu převzal on sám. Sex s ním byl
hodně náročný a vášnivý. Uvědomovala si, že je jí s ním dobře, jak ji těší, když je
s ním v posteli. S každou vteřinou mu byla blíž. Zmocňovala se jí neskutečná slast,
když ji přivedl opět k vrcholu. Přidušeně vyslovil její jméno a vyvrcholil vzápětí po ní a
nespouštěl z ní zrak.
Po chvilce, než se vzpamatoval, jí sundal nohy z ramen a podepřel se na pažích.
Hladil ji po tváři a upíral na ni svoje oči.
„Bože, jak já jsem rád, že tě mám, že jsi moje“, zašeptal.
„Já vím“, odpověděla dojatě. Dlouho tak leželi, objímal ji a líbal, než nakonec vyklouzl
z jejího těla.
„Vím, že to bylo hodně silné až živočišné“, začal k ní tiše promlouvat. Zvedla hlavu a
zadívala se mu do očí. „Já vím, Richarde, ale nestěžuju si. To, co se právě mezi
námi odehrálo, bylo až pornografické. Ale já to vnímám jako něco krásného. Intimita
mezi námi mě neuvěřitelně přitahuje. Tvoje dominance je někdy příliš silná, ale pro
mě znamená hodně, je to jako droga“. Z jejich upřímných slov na několik sekund
oněměl.
„To jsem moc rád, že to tak vidíš. Já už takový prostě jsem. Někdy to tak potřebuju
mít. Je to jenom o mně a očekávám tvou naprostou oddanost a nedovolím
sebemenší iniciativu z tvé strany. Rozumíš tomu. Lucie?“, zeptal se rozechvělým
hlasem.
Musela se pousmát, když řekla. „Říkáš někdy, myslím, že stále. Richarde, veškerý
sex, ať je jakýkoli, vnímám jako nádherný akt spojení dvou lidí“, a políbila ho do
koutku úst.
„Lucie, miluju tě čím dál více“. Usmála se a ještě stačila říct. „To je dobře, protože já
tebe taky“ a zavřela oči. Dlouho ležel po jejím boku a naslouchal jejímu tichému
dechu. Tiskla se k němu teplá a měkká. Byl tak spokojený a bál se pohnout, protože
si užíval její blízkost. Pozoroval s úžasem její tvář, její pocuchané vlasy a křivky jejich
prsou, tisknoucí se k jeho boku. Uvědomoval si, že ji právě ošukal velmi tvrdě a
naléhavostí. Sám si to nedokázal vysvětlit, ale tak to prostě musel mít a ona jako
vždy se mu naprosto odevzdala. Možná to bylo taky proto, co tomu předcházelo, co
se dověděl a co ona by neměla vědět. Přiznal si, že právě to uvnitř jeho rozpoutalo
peklo a muselo ven. Hlavou mu projely všechny myšlenky, nakonec se taky ponořil
do uklidňujícího spánku.
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19.
Eva s Veronikou vyzvedávaly Lucii úderem devatenácté hodiny v Mostecké ulici.
Richard objal Lucii kolem ramen a přitáhl k sobě.
„Lásko, vypadáš nádherně“, pošeptal jí do ucha. Potom se s úsměvem podíval na její
kamarádky a zaúpěl. „Myslím si, že Pavel bude mít hodně práce, aby od vás držel
chlapy dál. Přijdu se na vás později podívat“. Poté políbil Lucii, ale ne jenom tak
lehce. Zmocnil se jejich úst a podmanil si ji. Lucie se zarděla a povzdechla si. Obě
dívky ho sledovaly s velkým pobavením a bylo jim naprosto jasné, že mu patří.
„Je už takový“, poznamenala směrem ke svým kamarádkám. „To vidíme“, dobírala si
ji Eva. „Dámy, hezky se bavte“, vyprovázel je Richard a usadil do taxíku.
Když vcházely do klubu, vzbudily značnou pozornost. Okamžitě jim přispěchal
naproti usmívající se Pavel a odváděl je k připravenému stolu, poblíž parketu. Lucie
si všimla, že opodál postával svalovec ochranky. Vzpomněla si na Richardova slova,
když říkal, že o ně bude dobře postaráno. Vzápětí se objevila obsluha. Všechny tři si
objednaly cosmopolitan. Pavel jim popřál hezkou zábavu a vzdálil se. O pár minut
později servírka připravila na stůl drinky. Eva pozvedla svou sklenku k přípitku.
„Na nás, dnes večer si to parádně užijeme“.
„Jo, ať jsme pod obraz“, přidala se Veronika.
„Tak do toho“, vykřikla Lucie a všechny tři se zasmály a napily se.
Lucie se uvolnila a užívala si to. Byla ráda, že si s holkami vyrazila ven, pobavit se a
rozloučit se se svobodou. Dopila svůj drink, sladká tekutina se jí rozlila po jazyku a
zahřála ji v břiše. Položila prázdnou sklenku na stůl a s překvapením zjistila, že jim
číšnice nese další plné skleničky.
„To bylo první rozehřívající kolo, a proto si dáme hned druhou“, smála se Veronika.
„Moje řeč“, přidala se Eva.
„Vůbec neprotestuju“, poznamenala Lucie a pozvedla tu svou.
„Pojďme tančit“, vykřikla Eva. „Noc je mladá a čekají nás zástupy chlapů“.
„To neříkej“, rozesmála se Lucie. „Honza by zešílel, kdybys tancovala s jiným
chlapem“.
Vběhly na taneční parket a všechny tři se nechaly ovládnout hudbou. Tancovaly
v kruhu, smály se a užívaly si to. Svíjely se kolem sebe v rytmu hudby. Po čtyřech
písních se vrátily ke stolu, kde na ně čekaly další nové drinky. Čekal tam na ně i
Pavel a jeho oči svítily pobavením.
„No, musím říct, dámy, mám takový dojem, že pokud budete pokračovat v těch sexy
pohybech, budu mít velký problém odhánět ty chlapy od vás dál“.
Najednou všichni zpozorněli, když k nim přicházela blondýna, perfektně upravená
v doprovodu mladíka. Lucie ihned zapátrala v paměti a vybavila si onu blondýnu,
která se nedávno tady tak plazila po Richardovi. Okamžitě ji poznávala.
„Dobrý večer, ahoj Pavle, nepředstavíš nás?“, zazpívala a zatrpkle se zadívala na
Lucii. Ta ji s naprostým klidem pokynula na pozdrav.
„Patricie, co tady děláš?“, zvedl se Pavel. „To nebude potřeba“, odpověděl a snažil
se ji odtáhnout stranou. Ta se ale jen tak nemínila vzdát příležitosti a přistoupila
těsně k Lucii.
„Vás já znám“, zvedla ruku a mávla do prostoru. „Vy jste zřejmě ta holka, co se
momentálně tahá s Richardem, že?“ Prohodila to s takovou zlomyslností, kterou
špatně skrývala za přehnaně falešný úsměv.
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Lucie se usmála a nenechala její poznámku bez odezvy. „Správný postřeh, jak jste to
poznala? A vy jste zase ta, co blbne hlavu mladým klukům“ a očima ukázala na
mladíka, který postával opodál. „Povězte mi, jak jste k němu přišla. Stepovala jste
před školou? Ráda jsem vás poznala madam“.
Blondýna naprázdno polkla a zrudla vztekem od hlavy až po paty. Všichni u stolu
napjatě sledovali tuto zajímavou scénu. Blondýna se zděšeně otočila na svůj
doprovod, neboť onen mladík měl co dělat, aby se neudusil smíchem. Zpražila ho
nevraživým pohledem. „To snad ne, no tohle je ale drzost“, vypískla.
„Správně, přesně tohle, dámo. Příště si dávejte pozor, než něco vypustíte z pusy“,
uzemnila ji Lucie bez mrknutí oka.
Ona blondýna zírala na Lucii v němém úžasu jako na zjevení. Chvíli trvalo, než se
odlepila od země a zmizela.
„Páni, to bylo něco. Na to se musíme napít“, chechtal se Pavel. „To byla trefa do
černého“, prohlásila Eva a poplácala Lucii po rameni.
„Ježíši, kdo to byl?“, vyzvídala zmatená Veronika.
„Já ji vlastně ani neznám“, přiznávala Lucie. Jenom si pamatuju, jak se nedávno
vinula kolem Richarda“ a nenápadně střelila pohledem směrem k Pavlovi, který se
stále pobaveně usmíval.
„Byla to Patricie, chodila s Richardem do školy, ale jinak je to hrozná káča“, oklepal
se. „Snažila se ho uhnat“, pokrčil rameny. „Když se tady dnes večer objevila, ptala se
po něm. Musel jsem jí připomenout, že můj bratr si už vybral, ale ona to není“,
vysvětloval Pavel.
„Tak se napijeme“, zvolala Eva a pozvedla další drink.
Všechny tři se zasmály a rychle dopily svoje koktejly. Po dvou hodinách byla Lucie
docela slušně opilá. Smála se téměř všemu. Její kamarádky na tom byly stejně. Když
se vrhly opět na parket, byly už totálně namol. Smály se, tančily a provokovaly svými
ladnými pohyby svých boků všechny chlapy v klubu.
„Jsem ráda, že to Richard nevidí“, překřikovala hudbu Lucie. „Nejspíš by mě zabil“ a
udělala otočku.
Veronika s Evou se uchechtly a pak protočily panenky.
„A sakra“, znenadání vykřikla Eva.
„Co je?“, obě se na ni podívaly.
„Právě jsem chtěla říct, jak jsem ráda, že tu není Honza, ale hmm…, je tady“.
Lucie se otočila a skoro málem upadla, když se s ní sál otáčel a to i poté, co se
zastavila. Zpočátku si pochvalovala, že si vzala jehlové podpatky. Byl to docela dobrý
nápad, protože byly sexy a ještě více protahovaly její dlouhé nohy. Ale teď je
proklínala, protože se málem ocitla na zemi.
„A, hopla“, vyjekla Eva a zachytila ji na poslední chvíli. Pak se obě rozchechtaly, když
se Honza zamračil při pohledu na to, jak jsou zkárované.
„Já bych se tam ani nevracela“, navrhovala Lucie. „On totiž vypadá dost naštvaně“.
„No, jasně“, vykřikla Eva. „To je dobrý nápad“, smála se. „Co kdybychom mu
předvedly podívanou“. Lucie vykulila na ni oči, když se Eva otočila zády k Honzovi.
„Tak teď zrovna nevím, zda to byl tak skvělý nápad“.
„To víš, že byl“, křenila se Eva a ještě více zakroutila svými boky. „Dopřeju mu tu
správnou podívanou. Bude pěkně nažhavený a potom“, protočila Eva očima. „Potom,
až budeme doma, ze mě strhá šaty, ale boty mi nechá. Můj chlap zbožňuje mě mít
nahou, jenom v těch podpatcích“.
Lucie otevřela pusu překvapením a zírala na Evu a ten její prostopášný výraz.
„Sex v opilosti je, ten nelepší“, mrkla na ni Eva. „Vsadím se, že Richard to bude mít
podobné. Vrhne se na tebe, jakmile se zavřou dveře bytu“.
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Lucie se zachvěla, když si představovala, co jí Eva řekla. „To si nemyslím. Chtěla
jsem vystřízlivět, než se vrátím domů. Nechtěla jsem, aby věděl, jak moc jsem pila.
Rozhodně by se mu to nelíbilo. Se sexem v opilosti by určitě nesouhlasil“.
Eva strčila bokem do Lucie a vyhodila ruce do vzduchu. „Ale, co to slyším. Nebude ti
moct odolat, to mi věř“ a zatočila se.
„Jestli to, co říkáš, je pravda, tak na to se ještě jednou napijeme“.
„Až potom, co předvedeme Honzovi tu správnou podívanou, na kterou jen tak
nezapomene“.
Lucie se rozesmála a obě se oddaly rytmu hudby. Chvíli na to se k nim připojila
Veronika, která je před pár minutami opustila a rozmlouvala s Pavlem u baru. Tvář
měla rozzářenou a oči jí svítily nadšením. Lucie si pomyslela, že při pohledu zpátky
se bude zřejmě stydět. Ale zrovna teď jí to bylo jedno. Bavila se dobře a užívala si to.
Když dohráli, všechny tři doklopýtaly ke stolu, kde na ně už čekali Honza s Pavlem a
oba dva se pobaveně usmívali.
„Ahoj drahoušku“, postavil se Honza. „Vidím, že si se pěkně odvázala“ a obdařil ji
vroucím pohledem. Eva se rozesmála, stoupla si na špičky, políbila ho a potom mu
něco pošeptala do ucha. Bylo to něco, co muselo být hodně žhavé. Honza celý
ztuhnul, zatnul čelist a oči se mu zablýskly vzrušením. Lucii se sevřel žaludek při
pohledu na jeho reakci, očividně měla Eva pravdu s tím sexem v opilosti,
odhadovala. Mávla rukou na obsluhu a zvedla prázdnou skleničku.
Pavel Lucii lehce objal a zeptal se. „Jsi v pohodě, Lucko?“
„To víš, že jsem“, rozzářeně se usmála. „Dobře, jenom jsem se chtěl ujistit, že to
zvládáš“. Znovu se na něho usmála. „To je od tebe milé, že se tak staráš“.
Zrovna, když zvedaly svoje drinky, přicházel Richard s pobaveným úsměvem na
tváři. Když uviděl, jak svoje koktejly vypily na ex, jenom pozvedl údivem obočí.
„Pěkný večer. Vidím, dámy, že dnes jedete“, poznamenal. Zadíval se na Lucii
vroucím pohledem a přitáhl si ji k sobě, aby ji políbil.
„Neomdlíš mi, kotě, že ne?“ a znovu ji políbil na spánek.
„Ne, kdepak. To určitě ne“ a celá se zachvěla. Z jeho očí, kterými si ji prohlížel,
vyzařovala čirá moc.
„To se ani nezeptáš, kolik jsem toho vypila?“, divila se.
„To ani nemusím“, zasmál se.
Nevěřícně zakroutila hlavou.
„Tak dobře, zeptám se. Kolik si toho vypila, kotě?“
„Ale, ani se neptej, to by tě určitě položilo“, zasmála se a rozhodila rukama.
„Jo, to jsem si přesně myslel“, oplácel jí úsměv. „Jenom se bojím, aby ti nebylo
špatně“, poznamenal starostlivě. „Jsem rád, že se dobře bavíš. Je to přece tvůj
večer. Až budeš chtít, odvezu tě domů“.
„Děkuji, jsi milý, Richarde“.
„Slovem milý bych se zrovna nenazýval“ a protočil oči.
„Tak jdeme ještě tančit“, vyzvala Lucie svoje kamarádky.
Když se potom vrátily ke stolu, Lucie si byla jistá, že s pitím už končí. Richardovi
pohrával na tváři pobavený výraz.
„Asi končím s tancem i pitím“, prohlásila Lucie bez dechu a posadila se.
„No, já už mám taky dost“, přiznávaly Eva s Veronikou.
„Ten tanec, co jste předvedly, dámy, ten by měli postavit mimo zákon“, zasténal
Richard. „Hodně špatně jsem nesl, jak chlapi slintali a hltali vás očima, nejraději bych
je všechny vyprovodil ze sálu“, zavrčel a převrátil oči.
„Ježíši, kolik vlastně toho vypily“, ptal se Honza a obrátil se na Pavla.
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Lucie nasadila pohled naprosté nevinnosti, zvedla ruku a snažila se počítat. Po chvíli
to vzdala, pouze mávla s ní do prostoru a řekla. „Hodně“.
„To jsem pochopil“, smál se Honza. „Hodně štěstí, chlape. Vypadá to, že budeš mít
plné ruce práce“.
„Nepovídej, nápodobně“, zamumlal Richard.
Dívky sklonily hlavy k sobě a začaly si něco mezi sebou špitat. Richard potřásal
hlavou, když zaslechl.
„Zřejmě si, Evo měla pravdu“, zakřenila se na kamarádku Lucie.
„Rozhodně ano“ a obě se chichotaly.
„Měl jsi pravdu, Honzo. Opravdu nevím, co si dnes s ní počnu“, povzdechl Richard.
Lucii v očích ďábelsky zajiskřilo, ale když zahlédla jeho ustaraný výraz, neodpustila si
poznámku. „No jestli nevíš, co se mnou budeš dělat, to je ovšem smutné od chlapa,
kterého bych si měla za dva dny brát“.
„Tak jsem to nemyslel“, opáčil rychle. „S tebou už plány mám“.
Eva se uchechtla a střelila očima po Lucii. Její vědoucí pohled naznačoval, vždyť
jsem ti to říkala. Lucie si poposedla nedočkavostí a poťouchle se začala usmívat
Richard je chvíli sledoval, když se zeptal. „Co se to tady děje a co si vy dvě pořád
špitáte“, nechápavě pokyvoval hlavou.
„Ale nic pro tvoje uši, jenom mě něco napadlo“, zakoulela Lucie očima.
„Nebuď tak upjatý, bráško“, napomínal ho Pavel. „Lucka jenom měla takové
pochybnosti, jestli pro tebe bude vypadat dost“, zarazil se. „Teď nevím, jak bych to
řekl“, znovu zaváhal.
„Jenom to řekni“, povzbuzoval ho očima Richard.
„No zkrátka, měla obavy, jestli ti bude připadat dost šukatelně“ a rozesmál se.
„Cože?“, vyděsil se Richard. „To, že řekla“ a s úžasem v očích se obrátil na Lucii. Ta
se jenom ošila pod jeho pohledem. „Eva říkala, že mě v těch botách doma určitě
ojedeš“, přiznávala a pak se sama zděsila, co řekla.
„Aha, no zřejmě má s tím velkou praxi“, uchechtl se Richard a poplácal Honzu po
rameni. „Ale musím uznat, že v těch botách vypadáš hodně sexy, to se nedá
přehlédnout. A když to Eva říkala, že to tak bude, tak to tak nejspíš bude“, pronesl
s vážnou tváří a upřeně se na Lucii zadíval.
V tom případě měla Eva pravdu“, potom se zarazila a zamračila se. Nějak jí začaly
splývat myšlenky.
„Ať tak, či tak, rozhodně bych si přála, aby ses trochu odvázal“, ponoukla ho Lucie.
To už se všichni otřásali smíchem. Richard vykulil oči, ale nakonec mu nezbývalo nic
jiného, než se tomu taky zasmát.
„Myslím, že se to dá zařídit, kotě. Tak co, kdybychom šli konečně domů, lásko. Zdá
se, že je ten správný čas“, a pomalu se zvedal ze židle.
„Hlavně se mě pořádně drž. Nerad bych, aby ses v těch sexy botách nezabila dříve,
než se dostaneme do postele. To by ti ty sexy boty moc nepomohly“, uchechtnul se a
podepřel ji.
„Tak přátelé, tady jsme pro dnešek už skončili. Uvidíme se brzy“, otočil se, pevně
sevřel Lucii kolem pasu a zamířili k východu.
20.
Takže Eva měla pravdu, nevěřila jsem jí to“, oddechla si Lucie a usmívala se, když
se ocitli doma.
„V čem měla pravdu, kotě?“
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„No, přece víš“, stále se usmívala. „Řekla, že když se na mě podíváš, okamžitě po
mně zatoužíš. Strháš ze mě šaty a budeš chtít, ať si nechám pouze ty sexy boty“.
„No, nemůžu říct, že bych protestoval“, oplatil jí úsměv.
„Říkala, že to s Honzou nestihnou ani do ložnice a ojede ji hned za dveřmi bytu“.
„Lucie, dost, už nepokračuj. Rozhodně nechci poslouchat o tom, co oni dva spolu
budou dělat. Moc rád ti vyhovím, ale už opravdu mlč, ano“.
Přikývla a zamyslela se. „Nebo možná já ošukám tebe“, zakřenila se a přitom
pomyšlení se celá rozzářila. „Můžu, Richarde?“, zeptala se nevinně.
Rozesmál se a zavedl ji do ložnice. „Rozhodně udělej to, po čem toužíš. Jsem více
než ochotný nechat tě, abys mě zneužila“.
Vklopýtala dovnitř a zachvěla se, když spatřila, jak tam svůdně stál a usmíval se. Oči
mu ztmavly chtíčem a pobavením zároveň. Začala si rozepínat šaty, ale nedokázala
si sáhnout na zip. Skoro upadla, jak se o to snažila.
„Já to udělám“, nabídl jí svou pomoc. „Ty teď nemusíš dělat vůbec nic, kotě. Využiju
toho, v jakém si stavu. Jelikož jsi po tom tak toužila, nečekej, že se budu cítit
provinile za všechno, co teď s tebou budu dělat. Ale chci, aby sis ráno všechno
pamatovala. Rozumíš, co ti říkám, Lucie?“, zahřměl jeho hlas.
„Jo, tak opilá zase nejsem“, bránila se a našpulila pusu.
„Lucie, mýlíš se, jsi opilá, ale taky roztomilá. Hodlám tě pořádně zaměstnat, ale jestli
mi budeš usínat, moc mě nepotěšíš“.
Stála před ním skoro nahá. Zavřela oči a nejistě se zakymácela. Chytil ji za ramena a
přitáhl k sobě. „Ano, rozhodně ti ty boty nechám a ošukám tě v nich“.
Tiše zasténala potěšením.
„Dnes tě není potřeba ani svazovat“, prohlásil pobaveně. „Jsi bezmocná jako kotě, a
to se mi líbí. Myslím, že bude jenom dobře, když si s holkami vyrazíte častěji“.
Díval se jí do očí a pomalu pozpátku ji vedl k posteli. Usadil ji a pevně zatlačil
k matraci, až ležela na zádech, nohy přes okraj postele. Sklonil se, políbil ji na pupík
nad lemem kalhotek. Potom zahákl prsty a trhl, rozerval jí kalhotky a odhalil ji tak
svému pohledu. Natáhl paže, uchopil ji za kotníky, zvedl jí nohy a ohnul je v kolenou.
Prsty přejel po podpatcích, uchopil je a rozevřel jí nohy ještě více.
„Víš o tom, že jsem byla zlobivá“, přiznávala, nezbedně zamrkala.
„Nepovídej“, protáhl.
Přikývla. „Chovala jsem se neslušně“, prozrazovala šeptem, jako kdyby to bylo
tajemství. Zahýbala očima a nešpulila pusu.
Zadíval se na ni a koutky úst mu zacukalo, když viděl, jaký vír emocí se jí zračilo ve
tváři. „Copak jsi provedla“, zeptal se přísně.
„Flirtovala jsem“, odpověděla chraptivě. Pak se zarazila a zamračila. „Ne, počkat“,
divoce zavrtěla hlavou. Ňadra se jí přitom pohupovala. Zvedla se na loktech a
zvážněla. „Vlastně, oni se mnou flirtovali“.
Stiskl rty ještě pevněji, jen aby se nerozesmál. Přimhouřila oči, neboť pochopila a
propalovala ho pohledem. „To není vtipné“, durdila se. „Byla jsem hodně zlobivá,
potrestáš mě?“
Nasadil přísný výraz ve tváři a přikývl. „S tím naprosto souhlasím a měl bych ti
naplácat“, kotě“. Když uviděl, jak se okamžitě rozzářila, pouze kroutil hlavou.
Sklouzl dlaněmi po vnitřku stehen, až se zachvěla a naskočila jí husí kůže.
„Mám tak trochu dilema“, pronesl s vážnou tváří. „Opravdu si se chovala neslušně,
ale taky velice roztomile“. Pomalu se sklonil nad ni a políbil. „Myslím, že řešením
bude, když tě nejprve potrestám a potom odměním, co ty na to?“
„Och, to je skvělý nápad“, přikývla a hlas se jí stáhl vzrušením.
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„Evidentně si to přeješ, abych to udělal“, konstatoval. „Na kolena, kotě“, nařídil ji
tónem, který nemohla neuposlechnout. Rozšířily se jí zorničky a tváře zarděly.
Uvědomila si rázem, že ještě ani nezačal a jen příslib toho, co se stane, ji už celou
vzrušil.
Zatraceně, pomyslel si. Byla dokonalá, stvořená jenom pro něho. Potácivě se zvedla
a na tváři se jí usadil naprosto spokojený úsměv. Pomohl jí do sedu, aby se otočila
na všechny čtyři. Přitiskl ji a dopadla na tvář. Zadeček se jí zachvěl a jemu z toho
pohledu ztvrdl penis na kámen. Tak jo, rozhodně jí to udělá, sama si o to řekla.
Neklidně se zavrtěla a podívala se přes rameno. Zahlédla v jeho očích chtíč a
vzrušení. Ruce se mu roztřásly a bál se, že každou chvíli ztratí sebekontrolu.
„Tak, jak to uděláme, kotě“, zeptal se škádlivě. „Moje dlaň je připravená“.
„Och“, vydechla, spíše zasténala. „Můžeš si vybrat, kotě, kolikrát tě plácnu“, vybídl ji
tiše. „Dnes ti to dovolím. Jsem ve velmi dobré náladě. Protože, až budeš mít prdelku
celou červenou, vrhnu se jazykem na tvoji skulinku, a ty se uděláš. Ale to ještě
nebude konec, ani zdaleka. Protože potom tě ošukám do té tvé nádherné pusinky a
mezi nohama, až budeš křičet“.
„Panebože“, vydechla a zavrněla nadšeně. Usmál se a pohladil ji po zadku. „Čekám
na odpověď, lásko. Tak kolikrát?“, zvýšil hlas.
„Šestkrát“, vydechla.
„Výborně“, pochválil ji. Potom tě odměním, kotě“.
Uvolnila se, otočila, aby se na něho podívala.
„Tak, připravená?“, zeptal se. Sklonil se a políbil ji do jamky nad zadkem. Dával si
načas a sledoval, vychutnával si pohled, který se mu naskýtal. Jak čeká na všech
čtyřech, zadek vystrčený do vzduchu. Pohladil ji po jedné půlce a plácl ji, až sebou
cukla a zalapala po dechu. Usmál se.
Nebolelo to. Uvědomovala si, že objevuje nové možnosti a dychtivě očekává nové
požitky. Znovu ji plácl, tentokrát silněji a pak znovu na druhou půlku. Pokožka jí
zrůžověla a on fascinovaně hleděl na kontrast mezi světlými místy, kterých se ještě
nedotknul. Nemohl se dočkat, až jí zčervená celé pozadí. Ale ovládl se, chtěl, aby si
rozkoš okamžiku vychutnali oba.
Šest je správná volba, pro začátek. Dám ti šest ran. Je to pro tebe nové a nechci ti
toho dávat hodně. Jenom ochutnáš, jaké to je. Kdyby to bylo příliš, tvoje záchranné
slovo bude červená, rozumíš mi, Lucie?“
„Ano, rozumím, záchranné slovo je červená“.
„Dobře, budeš počítat a začnu hned“.
Uvolnila se a opět se ohlédla po něm. V očích měla tolik citu a odhodlání, až se mu
sevřelo srdce. Sklonil se a políbil ji do důlku nad zadečkem. Pohladil ji po jedné hýždi
a pak po druhé. Zachvěla se pod jeho doteky.
„Opravdu to chceš, Lucie“, znovu se ujišťoval.
„Ano, chci to“ a nedočkavě vystrčila pozadí.
„Dobře, jak si přeješ. Budeš cítit bolest a zároveň rozkoš“, zavrčel. „Teď mi dáváš
všechno, Lucie. „Chci slyšet, jak vzdycháš, chci vidět, jak reaguješ. Dáš mi všechno
a celá se mi odevzdáš. Budeš počítat, teď, a plácl ji přes zrůžovělý sval a sledoval,
jak rudne.
„Jedna“, zasténala tak, až mu v penisu cuklo. „Dva“, zašeptala.
Vzpamatoval se a zpomalil. Uvědomil si, jak rychle za sebou ji plácl. Napjala se
očekáváním, ale on ji místo toho uchopil obě její půlky do dlaní a začal je hladit a
laskat.
„Ještě, prosím“, žadonila. Dal jí, co chtěla. „Tři, čtyři, pět a šest“, počítala. Poslední
plácnutí už bylo jemné, než ty předcházející. Zhroutila se na posteli a otočila se.
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Dívala se na něho zamženýma očima, orosenýma, ale nikoli už alkoholem. Byla celá
roztoužená, přímo na hraně bolesti a rozkoše. Chtěl, aby se nejdříve zklidnila, než se
na ni vrhne.
„Otoč se Lucie“, napřáhl ruce, aby jí pomohl. Najednou ho přepadl strach z toho, až
uvidí její výraz. Přepadla na záda a k jeho úlevě měla na rtech spokojený zasněný
úsměv.
„Jak se cítíš, kotě“.
„Skvěle, budu muset být zlobivá častěji“, zavrněla. Srdce mu zjihlo dojetím. Sklonil se
a vzal ji do náruče. Potřeboval ji víc, než co jiného, jenom ji tak držet.
„Tobě se to líbilo, kotě“, zadrhnul se mu hlas.
„Ano“, vydechla spokojeně.
„To rád slyším, lásko. Mám tomu rozumět tak, že si to budeš chtít znovu zopakovat?“
„Rozhodně ano“, nadzvedla hlavu a nastavila svoje ústa. Pochopil tiché pozvání a
nedočkavě ji políbil. Pomalu ochutnával její rty a chystal se ji ochutnávat na místech
její ženskosti.
„Už střízlivíš, kotě?“ Zavrtěla hlavou a otevřela oči. Zahlédl v nich zbytky alkoholu,
ale opar rozkoše převyšoval.
„Jsi krásná, Lucie. I když ještě malinko opilá, ale taky roztoužená a zasněná“.
Pohlédla na něho tak, jako by byl tím jediným mužem na světě.
„A teď ti to udělám pusou“, zavrčel jí do úst. Vzrušeně mu vydechla do úst a on přijal
její dech hluboko do plic.
„Zapři se těmi botami do matrace“.
„Zapomněl jsi říct, těmi sexy botami“, opravila ho.
„Jo, dobře. Těmi sexy botami“, zavrčel. „Chytni se za kolena, rozevři nohy a zůstaň
tak. Otevři se mi. Jsem příliš nenasytný a chci, aby ses mi udělala do pusy“.
Vyklenula se a trochu nešikovně ohnula nohy, aby se podpatky opřela. Chytila se za
kolena, stydlivě roztáhla nohy a pomalu je zvedala k sobě. Úžasem pootevřel rty,
když se její intimní místa rozevřela jeho pohledu. Poklekl na zem, aby ji měl před
očima. Nedočkavě se sklonil, aby ji ochutnal. V momentě, kdy pocítila jeho jazyk, se
vyklenula a z úst se vydral zvuk jeho jména.
„Ruce, lásko. Drž si kolena a nechej nohy od sebe“, přikázal. Rozevřela se mu ještě
víc a on ji pomalu olízl od vchodu do jejího těla po klitoris. Začal si s ní pohrávat.
Svíjela se a vrtěla, ale kolena nepustila, stehna nechala doširoka rozevřené. Vlhla
čím dál víc, zatímco ji neúnavně vzrušoval. Pronikal do ní jazykem, olizoval, sál a
vychutnával.
„Jsi tak sladká, Lucie. Přijala jsi bolest a teď přijmi rozkoš“.
„Richarde“, zašeptala. „Dáváš mi jenom rozkoš, o jaké se mi ani nesnilo“, vzrušeným
hlasem se snažila ze sebe dostat.
Slova jí vycházela přímo ze srdce. Byla tak krásná, až mu to bralo dech. Chtěl jí
poskytnout všechno. Chtěl ji trvale a na věky. Chtěl ji tak zblázněnou rozkoší,
doslova opilou víc než alkoholem.
„Chci tě v sobě“, vydechla omámeně. Vzhlédl a usmál se. Dívala se na něho a zdálo
se, že má problém zaostřit.
„Budeš mě mít, kotě, jakmile se uděláš, ale až ti řeknu. Budeš mě mít v sobě na
několik způsobů“.
„To je dobře“, zakřenila se. „Richarde, taky tě chci ochutnat, jako ty ochutnáváš mě“.
Jenom zasténal. Alkohol ji zbořil veškeré hranice. Měla v sobě hodně odvahy.
Netušil, zda to on vůbec přežije. Musel se hodně držet zpátky. Neustále si opakoval,
že se musí zklidnit. Jinak hrozilo, že si její nohy v těch sexy botách hodí na ramena a
na místě ji ošuká.
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„Lucie, lež klidně, ještě jsme neskončili“, napomínal ji. Sklonil hlavu a znovu ji
zpracovával jazykem. Dotýkal se tam, kde věděl, jak moc je citlivá. Znal každý
kousek jejího těla. Pronikal prsty a tiskl ji přímo na bod G.
„Bože můj“, zasténala. Nebyla si jistá, zda to ještě déle může vydržet.
„Uděláš se, Lucie“, pronesl drsným hlasem. Chci tě nažhavit a až budeš na hraně,
budu tě sát tak dlouho, dokud se neuděláš“.
„Bože, ale já to více nesnesu“, vydechla zesláble. „Ale ano, musíš“, povzbudil ji.
Svírala jeho prsty uvnitř sebe. Pronikal hodně hluboko a jazykem dál laskal klitoris.
Jako šílená vypínala boky, konečně uvolnila to napětí a mezi stehny se začala chvět.
Pomalu přejížděl jazykem, jenom zlehounka a líbal ji na těsné záhyby.
„Bože, to bylo nádherné“, vydechla uspokojením. „Můžu už omdlít?“, zasténala.
Neubránil se uchechtnutí a zvedl hlavu. Zdála se mu teď, více opilejší, než byla
předtím.
„Ještě ne, kotě. Ještě jsem tě neošukal. A to jestli budeš při vědomí, nebo ne. Ale
raději bych, abys mě vnímala“.
„To bych taky ráda“.
„Opravdu, lásko?“
„Jo, ale jsem opilá“, upozornila ho.
„To by mě nikdy nenapadlo“, rozesmál se.
„Ale stálo to za to, protože si mě ojel v těch sexy botách“, pronesla spokojeně.
„Zatím jsem to ještě neudělal, k tomu se ještě dostanu“.
„Aha“, povzdechla si. „Ale ty boty se mi líbí“.
„Mně se zase líbí, když je máš na sobě při sexu“, zakřenil se.
„No, vždyť to právě říkám, vůbec mě neposloucháš. Tak, kdy mi to hodláš udělat?“
Její netrpělivost ho značně pobavila. Když se na ni podíval, dýchala zrychleně a
předchozí škádlivost zmizela. V očích se jí zračila touha.
„Teď se zbavím šatů a udělám ti to do tvé krásné pusinky“. Smyslně si olízla rty a
jeho penis volal po uvolnění. Málem ho to zabilo.
„Tak si pospěš, protože takové potěšení mi jen tak nedáváš“, popoháněla ho.
„Jenom se neboj“, řekl tiše. „Lehni si na záda a hlavu polož přes okraj postele“.
Mezitím, co se přesouvala, čekal, dokud se nepřesvědčil, že nepřepadne. Pomohl jí
narovnat hlavu a ujistil se, že jí je příjemně. Potom v rekordním čase se svlékl.
Nemohl se dočkat. Vědomí, že ji má v úmyslu ošukat do pusy, než se udělá hluboko
uvnitř jejího ženství. To ho vybídlo, aby si pospíšil. Tohle si užijí oba, i kdyby je to
mělo zabít. Vzal ji tváře do dlaní a podržel ji, aby mohl přitisknout svůj penis ke rtům.
„Otevři ústa, kotě“, nařídil. „Chci, aby ses uvolnila a všechno nechala na mně. Ty
jenom lež“.
Rozevřela rty a on se ponořil pomalu do tekutého tepla jejich úst. Dotkl se špičkou
jazyku a zvrátil hlavu rozkoší. Ježíši, snad se do dvou vteřin neudělá. Zvedl se,
uvolnil a začal pronikat hluboko přes její sametový jazyk až do hrdla. Zastavil se,
nádechem se stáhl a pozvolna začal přirážet. Zvedla ruce a se zaváháním mu
sevřela zadek. Skoro jako by žádala o svolení se ho dotýkat. Líbilo se mu to, neměla
žádné zábrany. Připadlo mu to, jako by chtěla zkoušet a objevovat. Z hrdla se jí
ozývaly tiché steny. Rozvibrovaly mu penis pokaždé, když se ponořil hlouběji.
Pohyboval se rytmem a místnost naplňovaly vlhké zvuky, jak ho sála. Bylo to sexy.
Vlastně všechno, co se dnes odehrávalo, ho vybičovalo víc a víc. Zavřel oči a
zhoupnul se na patách. V dlaních stále držel její obličej. Prsty se zabořil do jejich
vlasů, přitáhl k sobě, aby prohloubil přírazy.
Dlouze, pomalu a hluboko se nořil do své rozkoše. Užíval si každé olíznutí, každé
sání a to pokaždé, kdy se jí tváře propadly a ona ho pojala ještě hlouběji.
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Potom se zastavil, jeho dech se zrychlil a roztřásl. Když ji pustil, tiše zasténala na
protest. Usmál se, naklonil se, aby ji mohl políbit.
„Teď ti to udělám uvnitř tebe, kotě“. Líně se pousmála a v očích se jí zalesklo.
„Dobře, jakkoli mě budeš chtít“. Její odpověď ho vyburcovala na hranici příčetnosti.
Byla tak povolná a ochotná ho potěšit.
„Otoč se a obejmi mě nohama. Budu tě držet za ty tvoje sexy podpatky, rozevřu si tě
doširoka a tvrdě tě ošukám“.
Zachvěla se touhou a bradavky jí ztvrdly tak, že nemohl odolat, aby je ochutnal.
Zasténala a vyklenula se tak, když se jí dotknul jazykem.
„Hmm, to ano“, zavrněla blahem.
Pomohl jí, se otočit a musel se usmát při pohledu do jejich opilých malátných očí.
Padla na postel, nohy roztažené s jednou botou visící na špičce nohy. Nasadil ji, pak
ji sevřel za kotníky a trhnutím ji posunul na okraj postele. Ohnul ji v kolenou a obtočil
si její nohy kolem pasu. Pronikl do ní na jeden příraz, až vyjekla. Zalapal po dechu.
Byla tak těsná a zároveň vlhká. Snadno ho pojala celého. Na dlouho v ní znehybněl,
aby se vzpamatoval, neboť hrozilo, že se udělá dříve, než začne. Pak, jak sliboval, ji
více rozevřel a zvedl jí kolena a opřel si je na trup. Rukama pohladil její drahé lodičky
a sevřel ty sexy podpatky.
„Připravená?“, zavrčel chraplavě, sotva se ovládal. Omámeně přikývla na souhlas a
zakmitala očima ztěžklýma alkoholem. Tvrdě přirazil, pronikal hluboko a narážel
tělem do jejího. Přitom pevně svíral ty její sexy boty, kterýma to všechno začalo.
Pevně se kolem něho sevřela a on pochopil, že se chce udělat. Nechtěl, aby se
udělala, teď ještě ne.
„Snaž se to zastavit, Lucie“, zašeptal. „Tohle ještě potrvá“.
„Chci nahoru“, vydechla a našpulila ústa.
Překvapením povytáhl obočí. „Jsi si jistá, že to zvládneš?“, zeptal se.
„Chci si na tobě zajezdit“, vyklenula bradu a zachvěl se jí spodní ret. Zatoužil ji líbat
tak dlouho, až by se jí nedostávalo dechu.
„Vím, že jsem si přála, aby si mě v těch botách ošukal, ale teď mám chuť se o to
postarat sama“. Uchechtnul se a přirazil, až zalapala po dechu. „Ještě ne, Lucie“ a
zakroužil svými boky a šukal ji dále. Podvolila se a nechala to na něm. To ale
netrvalo dlouho a znovu trvala na svém.
„Víš, že ti nedokážu nic upřít, zvláště, kdy jsi tak opile roztomilá“
„To, jako fakt?“, oči jí zasvítily vzrušením.
„Už to tak vypadá, kotě“. Sklonil se nad ni, zakryl ji svým tělem a pustil ty její rajcovní
boty. Olízl a vsál obě bradavky a převaloval na jazyku její ztvrdlé hroty.
„Ach, tohle miluju“, vydechla. „Máš tak úžasnou pusu a to, i když jsem opilá“.
„Díky bohu za to, kotě. Bylo by dost hrozné vědět, že jsem snad v posteli dobrý
jenom, když jsi nametená“.
Netrpělivě se začala zvedat, což ho opět pobavilo. Sice většinou to byl on, kdo má
hlavní slovo, ale ona to až příliš chtěla, a to hned. Zrovna v tuto chvíli neměl v úmyslu
nic odepřít nadržené, překrásné a opilé ženě, která mu to chtěla udělat po svém.
Zvedl se, natáhl se zády na postel, nabídl jí ruku, aby jí pomohl se posadit na něho.
Zadíval se jí do očí a zvážněl. „Vím, že se ti to líbí, lásko, ale nechci, aby sis ublížila,
jdi na to pomalu“. Obdařila ho oslnivým úsměvem, při kterém se mu sevřely útroby
v těle. „Miluju tě“, zašeptala.
Přemohla ho něha. „Taky tě miluju, lásko moje. A teď si to užij, jak budeš chtít. Budu
jenom ležet, a ty si dělej, co chceš“.
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„Tak to se mi bude líbit“, zavrněla blahem. Opřela se dlaněmi o jeho hrudník, oči
přitom zamžené. „Jejda, nejsem si vůbec jistá, co budu dělat. Zřejmě bych uvítala
tvoji pomoc“. Potlačil uchechtnutí a zajel rukou ke svému kluzkému pohlaví.
„Hezky se mě drž. Až ti řeknu, začneš pomalu klesat a pomalu mě do sebe přijmeš.
Budu opatrný“.
Vydechla spokojeně a zářivě se usmála.
„Vím, že budeš. Vždy jsi ke mně pozorný“.
Volnou rukou jí navedl boky a ve druhé sevřel svůj penis. Slastně přivřela oči, když
se do ní ponořil.
„Teď už je to na tobě“, řekl.
Soustředila se, stiskla rty a pomalu začala klesat. Zastavila se, když ho měla
z poloviny v sobě.
„Jsi obrovský“, zašeptala.
„Nijak jsem se nezvětšil, kotě“, zasmál se. „Stále stejná velikost“.
„No, dobře. Přišlo mi to, že ano“, zavrčela na něho. Přirazila a přijala ho do sebe až
po kořen. Zasténal, jak ho v sobě sevřela.
„Bože, musíš se pohnout, kotě. Tohle bude rychlé“.
„Ne, dokud ti neřeknu“, zavrtěla hlavou a zamračila se na něho.
„Cože?“, tázavě pozvedl obočím.
„Slyšel jsi dobře. Neuděláš se, dokud ti neřeknu“, rozhodně zopakovala. Znovu se
zasmál, jak to jenom šlo, sevřel jí boky a držel na místě.
„Tak bys to v tom případě měla říct hodně rychle, nebo budeš plná mého spermatu a
s tím už nic nenaděláš.
Netvářila se zrovna nadšeně. Opět dosedla a ruce jí sklouzly po jeho hrudi až na
břicho. Zkušebně se zavrtěla a zakroužila pánví. Tím se dostala k bodu, kdy už
málem by prosil, ať přestane, jinak ho zničí. Potom našla ten správný rytmus, začala
se pohybovat, napůl se zvedala a zase dosedla. Podepřel ji, aby nevyklouzla,
nadzvedl boky, aby tak pomohl jejím pohybům.
„Tohle je příjemné“, vydechla.
„Příjemné?“, musel se usmát. „Tak bych to nenazval, kotě. Je to čiré mučení“.
Usmála se a s očima otevřenýma napůl, ho pozorovala. Její pohled byl více než
svůdný.
„Zdá se, že už bych se mohla udělat“, oznamovala škádlivým hlasem.
„Sakra, že jo. Na to jsem čekal, já už budu“.
„Musíš mi pomoct“, řekla. Pokud zvednu ruce, převrátím se, a ro nechci.
Třásl se potlačovaným smíchem. „To já taky nechci, aby si spadla. Jenom se drž,
postarám se, kotě“. Jednou rukou se pustil jejího boku, vklouzl mezi ně a začal laskat
klitoris. Okamžitě se napjala a zavřela oči.
„Dobře, myslím si, že už se můžeš udělat“, milostivě svolila. Kdyby jeho penis se
nechystal zrovna explodovat, zasmál by se. Ale teď do smíchu měl hodně daleko.
Byla tak roztomilá. Namísto toho zvýšil tlak na její klitoris a začal přirážet. Bořil se
hluboko do ní, jak jenom mohl. Udělala se první a zvrátila hlavu. Musel ji chytit, když
celá malátná se zhroutila. Objal ji a držel, zatímco dále do ní pronikal. Zavřel oči a
pevně stiskl čelisti. Potom zařval uspokojením, když ho přemohl silný orgasmus. Dál
do ní pumpoval. Udělal se tvrdě a proud jeho semene neustával. Varlata mu ztěžkla
a penis se napínal až na hranici bolesti. Ještě jednou zvedl boky a vypnul záda.
„Ježíši“, vydechl, když se zhroutil spolu s ní na postel.
Lucie byla teplá, uspokojená a celá jeho. Uvnitř jejího těla mu penis ještě sebou
cukal. Opřela si tvář o jeho hruď.
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„Tohle budeme muset dělat častěji, zamumlala sotva slyšitelně. „Líbilo se mi to, když
mě šukáš s botami na nohou“.
Zachvěl se a pevně ji držel na sobě. Nechtěl ji už nikdy pustit.
„Lásko, budu to s tebou dělat, jak se ti to zlíbí. A ty boty tomu rozhodně napomáhají.
Jestli se budu moct těšit na něco podobného, tak ti koupím každý týden nové boty“.
„Hm, to zní víc než slibně. Takže mě vlastně čeká skvělá budoucnost“, zavrněla
ospale.
„To rozhodně ano“, usmál se.
Převrátil se s ní tak, že ležela na zádech. Sundal jí boty a přikryl ji dekou. Když se na
ni podíval, tak už tvrdě spala. Chvíli ještě ležel a poslouchal její zklidněný dech. Ještě
nikdy nespal s opilou ženou. Nikdy to nedopustil, protože nechtěl být druhý den ráno
obviněn ze zneužití situace, kdy si žena nebyla vědoma svých činů. Co se to s ním
stalo. Proč to dopustil, porušil svoje pravidlo číslo jedna. Ale Lucie k němu patřila a
chtěla to. Zatraceně. Ona mu to přikázala, ať ji ošuká v těch jejich botách, roztomile
nametená. Oči se jí leskly a tváře měla červené. A on ji poslechl, dal jí to se vším
všudy. Jenom doufal, že ráno, až se probudí, si bude všechno pamatovat. Vlastně si
tím byl jistý.
21.
Během posledních dní před svatbou znatelně zasáhla přítomnost Luciiných rodičů.
Obzvlášť paní Franková si téměř denně telefonovala s Janou, Richardovou sestrou.
Obě si hned při prvním setkání padly do oka. Snažily se dolaďovat detaily, i když jim
Richard moc prostoru nedával. Převážně všechno zajistil sám.
„Už teď se mi stýská“, povzdechla si Lucie.
„Nemusím odejít, můžu s tebou zůstat“, pošeptal jí Richard a něžně se otíral o její rty.
Lucie otevřela oči a zjistila, že se jí dívá do tváře. Stále nedovedla pochopit, že právě
on, který láme srdce mnoha jiných žen na potkání, si vybral právě ji. Jako by ona byla
nějaká výhra, a ne výherce, na kterého se usmálo štěstí. Přitáhla si jeho obličej, jako
by se bála jeho odchodu a znovu ho políbila.
„Rozhodně zůstanu“, promluvil o chvíli později.
„Ne, ne, je to loučení se svobodou, musíš jít“. Sice ho posílala pryč, ale jedna její
ruka ho přitahovala ve vlasech a druhá spočinula na jeho tváři.
„Lucie, já tam opravdu nemusím. Loučení se svobodou je jen pro ty, kteří jsou
smutní, že končí jejich samotářský život. Jenomže já se těším, nemůžu se dočkat, až
tu dobu budu mít za sebou, proto tam vlastně nemusím“.
„Miluju tě, Richarde a jsem nesmírně ráda, že se těšíš na náš společný život“. Lucie
se přímo zahřívala v sedmém nebi. Rukou přejížděla po jeho hrudi až k pevnému
břichu. Projelo jím lehké chvění a svými ústy vyhledal ty její.
„Tak dlouho jsem čekal, slečno Franková, abych vás potkal a mohl si vás vzít.
Nemůžu se dočkat svatebního obřadu, kdy mi budete patřit se vším všudy až
navěky“.
„Já to vím“, vdechla mu do úst. „Nevím, jak tu noc přečkám bez tebe“. Zaskřípal
zuby, když se rozezněl zvonek u dveří. Na vteřinu ztuhla, ještě jednou ho pevně
stiskla a políbila.
„Tak, kde ho máme, toho svobodného mládence“, rozlehlo se a do bytu vpadli Pavel,
Honza, Theodor a Jiří se tlačili za nimi.
„Lucko, jestli Richarda nepustíš ven“, zaburácel hrozivě Honza. „Tak ti ho stejně
uneseme“.
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„Vždyť já ho přece nedržím, jenom, ať jde a užije si to“, zasmála se, ale moc
přesvědčeně nevypadala.
Richard zaúpěl a protočil oči v sloup. Jedním plavným pohybem se natáhl pro svetr a
přehodil přes ramena. Sklonil se a něžně Lucii políbil na čelo.
„Za chvíli přijde Anička a bude tady s tebou. Jdi si brzy lehnout. Zítra je tvůj velký den
a staneš se mojí ženou. Budeš paní Gregorová“, pronesl důležitě a usmál se.
„Díky, ty víš, jak mě uklidnit“, opětovala mu úsměv. To už ale ve dveřích stanula
Anička. „Tak jsem tady“ a odstrčila je od sebe.
„Co děláš?“, bránil se Richard.
„Musím ti připomenout, že noc před svatbou, tady nemáš co pohledávat“, poučovala
ho a varovně zvedla prsty. „Je to tradice, jestli si o tom někdy slyšel“.
„Seru na to, nějaké tradice mi jsou ukradené“, nevrle se podíval na svou sestru.
„Tak už jdi, Richarde, čekají na tebe“, poplácala ho Lucie po paži.
„Uvidíš ji zítra u obřadu. A kdybys náhodou nevěděl, bude to ta, celá v bílém, to si
pamatuj“, popíchla ho Anička. Lucie protočila oči a rozesmála se.
„To zní velmi přesvědčivě. Rozhodně budu tam“ a hřejivě se usmíval na Lucii.
„Hlavně, ať nepřijde pozdě“, stačila zavolat, ale to už ho táhli Theodor s Jiřím ven
z bytu.
„Neboj se, Lucko, postaráme se o něho a u obřadu bude s předstihem, slibuju“,
uklidňoval ji Pavel.
„Nebudete ho brát někam, kde“, zarazila se. „Víš, co myslím, ženy, zpěv a víno, že
ne?“, ujišťovala se Lucie.
„Nic jí neříkej“, zatahal ho Honza za rukáv. „Jenom si trochu užije naposled“, prohnul
boky a náznakem jimi zahýbal vpřed a vzad.
Lucie strnula a s děsem v očích zírala na Honzu.
„Ty vole, co to tady předvádíš“, strčil do něj Pavel. „Kdyby tě viděl Richard, přerazil
by tě na dvě půlky“. Omluvně se otočil k Lucii a pohladil ji po tváři. „Nesmíš mu věřit,
je to pitomec. Nic takového se nebude dít, k tomu by se Richard nedal nikdy
přesvědčit“, mrkl na ni a zmizel na chodbě.
„V to pevně věřím“ a zavřela dveře bytu.
„Tak tě pěkně vítám, Aničko. Doufám, že ti to nevadí, že budeš tady se mnou“,
zeptala se váhavým hlasem.
„Vůbec ne. Jak tě to mohlo napadnout. Uděláme si spolu takový malý předsvatební
holčičí mejdan“. Vykročila směrem do obývacího pokoje a rozhlédla se s obdivem
kolem. „Páni, tady už jsem nebyla hodně dlouho“.
„Pořád si nemůžu ještě zvyknout, že tady bydlím“, řekla Lucie.
„To jako fakt?“, poplácala ji Anička po ramenou a zavrtěla hlavou. Zamířila směrem
ke dveřím na terasu, kterou Richardovi tak záviděla. V tom si všimla několika malých
obrázků. Přistoupila blíže, aby si je mohla lépe prohlédnout.
„Jejda, to jsi ty. Tohle jsou opravdu vydaření snímky, moc pěkné“ a ukázala na stěnu,
na skupinku fotografií, které visely nad pohovkou.
„Děkuji“, odpověděla Lucie. „Nafotil mě Theodor, aniž bych o tom věděla. Bylo to
v době, kdy jsem ještě byla na škole. Jelikož mě neustále přemlouval, aby mě mohl
nafotit, nakonec zvolil tenhle způsob. No a po svém návratu do Prahy je umístil mezi
svoje fotografie na výstavě, kterou nedávno uspořádal“.
„A udělal moc dobře. Jsi velmi fotogenická“, podotkla významně Anička a stále očima
sledovala tyto obrázky.
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„Doufám, že máš hlad“, snažila se Lucie odvrátit její pozornost. Nápad Richarda se jí
dodnes nezamlouval, když se rozhodl její podobenky umístit v pokoji. Vzpomněla si,
že se i kvůli tomu pohádali a ona trucovitě bouchla dveřmi a zavřela se v koupelně.
„Připravila jsem kuře na kari omáčce. Můžeš si vybrat mezi rýží nebo nudlemi“.
„To je skvělé, umírám hladem“, nadchla se Anička. „Když jsem přijela dnes domů
s představou, jak moje starostlivá sestra mě uvítá s připraveným domácím jídlem. Ale
ouvej, k mému zděšení se tak nestalo“, zaúpěla zklamaně.
„Jak to, vůbec se to Janě nepodobá“, ptala se Lucie. „Tomu nemůžu uvěřit“,
podivovala se.
„Taky jsem to nechápala“, smála se Anička. „Sotva si mě všímala. Zato s tvojí
maminkou neustále probíraly pořád dokola zítřejší den. Houkla jsem na obě a snažila
jsem se jim vysvětlit, že se budeš vdávat hlavně ty a ne ony“.
„Páni, ještě že jsem tam nebyla“, otřásla se Lucie hrůzou.
„Jo, to opravdu buď. Byla jsem ráda, že vypadnu z domu. A nebyla jsem sama“,
rozesmála se Anička. „Tvůj otec s mým švagrem vzali taky nohy na ramena a vytratili
se do nedaleké hospody na pivo“.
„Jídlo je hotové, jenom to ohřeju“, vedla Aničku do kuchyně. Na jídelním stole už bylo
prostřeno. Obě dvě zaujaly své místo a Lucie nalila do džbánu čistou vodu s plátky
limetky.
„Mám tady pivo, víno, co si dáš?“, zeptala se.
„Řekla bych, že na tohle, když ochutnala dvě sousta, budu potřebovat alkohol“,
odpovídala Anička s plnou pusou. „Je to moc dobré a pikantní“, pochvalovala si.
Během jídla si spolu povídaly a probíraly zítřejší den a hlavně jejich svatební cestu
do Itálie, kterou Richard pečlivě naplánoval. Lucie byla v tak dobré pohodě, že
s chutí spořádala svou porci večeře, což ji samotnou překvapilo. Celý den totiž
nedokázala pozřít ani sousto. Jenom popíjela čaj nebo vodu a sem tam uždibovala
kousek suchého pečiva. Richard se jí celý den pochechtával. Nebylo divu, po
kocovině, jakou měla, když se ráno probudila po prožitém večeru plném alkoholu a
tance. Naproti tomu však nemohla přehlédnout skutečnost, že oné noci zažila ten
nejlepší sex svého života a to navzdory požitému alkoholu. Bylo to splynutí bolesti a
slasti, což zažívala vůbec poprvé, podvolit se dominanci svého skoro manžela.
Jenom litovala, že byla opilá. Určitě to bude chtít prožít znovu, ale naprosto při
smyslech, ani kapka alkoholu.
„Myslela jsem, že na naši svatbu přijedete společně s Maxem. Pokud si vzpomínám,
všechno tomu nasvědčovalo“.
„Přesně to jsem si myslela taky“, povzdechla si Anička a v očích se jí podivně
zalesklo.
„Stalo se něco?“, vyzvídala Lucie. V tom se najednou zarazila. „promiň, Aničko, asi
se moc ptám. Nemám na to právo“ a zadívala se na její ztrápený výraz.
„To nic. Lucko. Jenom jsem hodně zmatená. Mám pocit, že v našem vztahu, pokud
se to dá tak nazvat, se vznáší zárodek katastrofy. Víš, dostal se mi příliš hodně pod
kůži“.
„Tak tenhle pocit moc dobře znám“, pokyvovala hlavou Lucie. „Chceš mi o tom něco
říct?“, zeptala se Aničky.
Ta se trochu zamyslela, jako by váhala, ale potom začala vyprávět.
„Po svém návratu do Londýna jsme se často scházeli a bylo to jedinečné. Ještě nikdy
jsem se necítila tak plná a uspokojená. Probudil ve mně něco nového“, odmlčela se a
vydechla. „Nikdy bych si ani v tom nejbláznivějším snu nepřipustila, že mě dostane
tak dominantní chlap“
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Anička s váhavým výrazem ve tváři se podívala na Lucii. Nevěděla, zda jí porozumí.
Nevěděla, jak by jí to vysvětlila, aniž by prozradila víc, než by chtěla.
„Bože, je to všechno na palici. Já, já nevím, jestli mi rozumíš“, začala se kroutit, když
si uvědomila, co vlastně říká. Začala v ní narůstat nervozita.
„Ale já vím. Max si tě podmanil a ty jsi v sobě objevila submisivní reakce. Možná
budeš překvapená, ale něco o tom vím“.
Anička na ni vykulila oči a chvíli trvalo, než jí došlo, co právě Lucie řekla. S nemalým
úžasem se na ni zadívala. Lucie němě přikývla, když řekla. „To je v pořádku. Jenom
bych nerada rozebírala svoje intimní chvíle s Richardem. Je to tvůj bratr, jestli mi
rozumíš, co tím myslím. Řeknu ti ale jedno, jsem s ním maximálně šťastná“,
odpověděla na její překvapený výraz bez sebemenšího ostychu a zaváhání. „To ti
bude muset stačit“.
Následovala delší pauza, během níž měla Anička trochu času, aby si to všechno
srovnala v hlavě.
„Ano, rozumím“, odpověděla. Překvapilo ji její prohlášení, ale zároveň ji to
povzbudilo, neboť Lucie ví, co se jí ona snažila říct. Věděla, o čem hovoří, poznala,
že obě ví, o jaké úrovni se baví.
„Tak, teď mi řekni, co se stalo. Proč tady není s tebou“, konečně promluvila Lucie.
Anička pokrčila ramenem a zvedla hlavu. Chvíli se na ni dívala a studovala její tvář.
Lucie se začalo zmocňovat napětí, až měla pocit, že zašla příliš daleko. „Promiň,
chovám se zřejmě dost zvídavě“. Na malý okamžik se jí zdálo, že se Aničce v očích
mihla nejistota.
„Vůbec ne, Lucko. Jenom tomu sama nerozumím, všechno mě to začíná děsit.
Nevím, jak z toho ven“, odhrnula si vlasy z obličeje. Teď byla ta pravá chvíle,
vyzpovídat se se vším, jenomže nevěděla, jak začít. Nakonec se přece jenom
rozpovídala.
„Naposledy před dvěma dny, co jsme spolu strávili večer a noc toho nejlepšího sexu,
jsme se rozloučili v nejlepším pořádku s příslibem dalšího setkání. Až na okamžik,
kdy mi od něj přišla zpráva v tomto znění“.
Omlouvám se, Aničko, ale nepoletím s tebou do Prahy. Musím odcestovat z města.
Ráno jsem si na to vůbec nevzpomněl, promiň. Odrecitovala slovo od slova.
„A to je všechno, co vím“.
„Takže on se o tom vůbec nezmínil, je to zvláštní. Myslíš, že je to špatné znamení?“,
pronesla Lucie velmi tiše.
„No, nemyslím si, že je to špatné znamení, že na to zapomněl ale, že mi o tom
zapomněl říct dříve“., snažila se vysvětlit.
„Ale jste spolu krátce, Aničko. Prostě to tak mohlo být“.
„Možná to tak bude. Ale je tady podstatný rozdíl. My totiž nejsme spolu. Jen se spolu
nějaký čas vídáme a spíme spolu“.
„Ale to neznamená, že …“, pípla Lucie.
„Ale právě, že to znamená“, přerušila ji Anička. Postavila se, založila si ruce na prsou
a začala se procházet po pokoji.
„Dobře, tak proč jsi tak rozhozená?“, rezignovala Lucie.
„Protože jsem blbá“, odpověděla krátce a prudce vydechla. Svěsila ruce podél těla a
znovu se posadila.
„Ne, fakt. Někdy a opravdu nevím, jak jsem na to přišla, mám pocit, že mi Max něco
dluží, nějaké vysvětlení. I když ve skutečnosti mi nedluží nic, vůbec nic. Může si
dělat, co si zamane. Není to tak, že by mě musel žádat o dovolení. Všechno co dělal,
uměl činit už dávno předtím, než jsme se my dva potkali. A já, koneckonců taky“.

69

„A?“, vpadla jí do řeči Lucie se zdviženým obočím. Anička si jenom povzdechla a
poklesla jí ramena.
„No, a teď se mi právě vůbec nelíbí, že mi o tom svém odjezdu neřekl předem. Přijde
mi to nezdvořilé, když spolu spíme“.
„Takže, jak to mezi sebou vlastně máte?“, zakřenila se Lucie.
„Je to zatraceně dobré“, přiznávala Anička, ale vůbec to neznělo nadšeně.
„Ale to je tak asi všechno. Pouze neuvěřitelný sex“, stačila ještě dodat.
„Hej, to si vůbec spolu nepovídáte? Myslím mezi tím úžasným sexem?“
„Samozřejmě, že ano, o všem možném“.
„Jako třeba o čem?“, vyzvídala Lucie.
„Jak jsem řekla, o všem, o mně, o mojí a jeho práci, o rodině a tak různě“.
„Opravdu?“
„Proč se tak díváš?“, čertila se Anička.
„Protože si myslím, že zrovna ty se nebudeš někomu jen tak svěřovat“.
„Možná to tak je, máš pravdu. Je to pro mě všechno hodně nové“.
„Možná, říkáš?“
„Ježíši, ty se jen tak nevzdáváš, že? Pochytila jsi manýry mého bratra“, vyprskla
Anička a rozesmála se. „On totiž můj bratr“, nestačila dopovědět.
„O jakých manýrách přesně mluvíš, Aničko“, zamračila se na ni a snažila se
neusmát.
„Řekněme o manýrách, takových inkvizitorských“ a vzpřímeně zvedla hlavu. To už se
Lucie neudržela a rozesmála se naplno.
„Přesně to jsem mu jednou taky řekla a málem vyletěl z kůže“.
„Jo, to si dovedu plně představit“, smála se Anička a pozvedla prostředníček. „On
totiž můj bratříček, určitě by se uplatnil jako vyšetřovatel válečných zajatců. V NATO
by si ho všichni považovali“.
„Teda, Aničko, kdyby tě tak slyšel. A vlastně, jak to mluvíš o mém skoro manželovi“,
pokárala ji a ramena se jí otřásala smíchem. Když se zklidnily, Lucie ji vybídla, aby
pokračovala. „Ještě jsi to nedořekla, Aničko. Tak nějak se mi zdá, že si se z toho
parádně vyvlíkla“.
„Dobře, nehodlám se z toho vykroutit. Je to pro mě těžké se tomu postavit, nemluvě
o tom to někomu převyprávět“.
„Teď ti nerozumím, co tím chceš říct“.
„Řekla jsem mu o sobě hodně. Pořád nemůžu uvěřit, že jsem to udělala“.
„To znamená, že teď toho lituješ?“
„Bože, to ne“, zavrtěla Anička hlavou. „Jenom jsem z toho všeho nějak rozhozená,
řekla bych“. Odmlčela se a promnula si obě paže. „Netuším proč, ale když jsem
s ním, jsem naprosto otevřená a uvolněná“.
„Možná je to tím, že je to kvůli těm sadomaso hrátkám“, pomohla jí Lucie. „To je
přesně ono, ty tě můžou pěkně otevřít“.
„Že jo“, podívala se s obdivem na Lucii. Protože ona věděla, jak to myslí.
„A to se mi právě přihodilo, dost intenzivním způsobem. Budu se s tím nějak naučit
žít. Ale zatím mi to dost dobře nejde“, dlouze si povzdechla. „Lucko, myslíš si, že to
může něco znamenat?“
„Pověz mi, co myslíš tím, to, definuj slovo to“.
„Myslím tím to, že mě štve, že Max tak náhle zmizel. Kdyby to byl někdo jiný a já byla
tou, co už nejsem, vůbec bych se nad tím nezamýšlela a žila si svůj život a vůbec
bych si toho ani nevšimla. Tak se mi to doposud líbilo. No a teď naopak se mi to
nelíbí vůbec. Najednou mám pocit, že mám příliš volného času. Já nevím, nějak je to
všechno špatně načasované. Teď se v tom opravdu začínám hodně ztrácet“.

70

„Za něho mluvit nemůžu, Aničko. Sama mám, co dělat, abych někdy pochopila
Richarda. Ale jsem přesvědčená, že Maxovi věnuješ příliš velkou pozornost. A to
rozhodně něco znamená“.
„Máš pravdu, měla bych ho pustit z hlavy“.
„To si nemyslím“, odporovala Lucie.
„Co jiného bych měla dělat“, zamyslela se Anička. „Možná, že bude stačit se trochu
uvolnit a užít si to, dokud jsem tady a čas rozhodne. Pokud mě bude chtít ještě vidět“.
„To rozhodně ano. Jsem o tom plně přesvědčená“, ujišťovala ji Lucie.
„Já ti nevím. Ale proboha, už dost. Vždyť ty se zítra vdáváš“, zděsila se Anička. „A já
tě tady krmím všemi těmi nesmysly“.
„To neříkej, Aničko“, napomenula ji Lucie. „Co kdybychom si ještě daly jednu
skleničku a šly si lehnout. Jsem po včerejšku dost unavená“, přiznala se.
„No jasně, musíš se dobře vyspat na ten svůj velký den. Děkuju ti, Lucko a moc si
toho považuju, že jsi mě vyslechla, moc mi to pomohlo“.
Byl to dlouhý večer a obě si uvědomovaly, jaké pouto je spojovalo.
22.
V den svatby pan Franek netrpělivě přešlapoval, jak byl nervózní. Neustále si
kontroloval svůj oblek a popotahoval kravatu. Napjatě čekal, až přijede jeho jediná
dcera, kterou bude doprovázet. Všichni včetně ženicha už byli uvnitř. Pouze se
čekalo, až přijede nevěsta. Když se konečně objevila v bílých šatech, ztratil řeč.
Lucie se nadechla, usmívala se vzrušením, když vykročila směrem k němu. Její
kamarádky jí ještě upravovaly šaty a rozložily vlečku, která splývala za ní.
„Vypadáš nádherně, holčičko“, zamumlal její otec a vtiskl jí nesmělý polibek na tvář.
„Děkuji, táto, v to doufám“, začervenala se a zadívala se na svou kytičku bílých růží.
„Dejte nám minutku“, požádal děvčata, která s ní přijela v limuzíně. Samozřejmě
souhlasily a postavily se stranou ke vchodu.
„Moc ti to sluší. Máš překrásný náhrdelník“, řekl.
Lucie zajela roztřesenými prsty k perlám na svém krku. „Patřily Richardově matce.
Zajímalo by mě, co by si myslela o tom, že si beru jejího syna. Ráda bych věřila, že
by byla šťastná, že nás vidí a usmívá se“.
Pan Franek přikývl a strčil si ruce do kapes svého obleku. „Jsem nesmírně poctěn, že
tě povedu k oltáři“.
Lucie se zatvářila zmateně. „Táto, nemohla bych se vdávat, aniž bys mě neodvedl“.
Odkašlal si a přešlápl v nových naleštěných botách. „Ani nevíš, jak moc si toho
vážím. Nikdy jsem neměl právo se zachovat k tobě tak, jak se stalo dříve. Moc mě to
mrzí“, zlomil se mu hlas.
„Tati“, zašeptala a snažila se zadržet slzy. Objal ji a svým opatrným sevřením se
snažil ukázat, co slovy nevyjádřil.
„Víš přece, že jsem tobě i mámě dávno odpustila. Nemáme vůbec zapotřebí o tom
znovu mluvit“, odmlčela se a podívala se na něho. „jsem ráda, že jsi můj táta“.
„Lucinko“, přidušeně ji oslovil a usmál se na ni. Potom se nenápadně otočil, aby
nahlédl přes dlouhou uličku, kde postával netrpělivě Richard. Vedle jako svědek jeho
bratr a její svědek Theodor. Richard měl na sobě perfektně šitý oblek na míru.
„Lucinko, jsi si jistá?“, zeptal se. „Jestli máš nějaké pochybnosti, ještě je čas“,
zažertoval. Lucie mu stiskla ruku. „Nemám žádné pochybnosti. Richarda miluju a
patříme k sobě“, usmála se na svého otce a pokárala ho očima.

71

„To rád slyším. Taky jsem mu řekl, že očekávám, že se postará o mou malou
holčičku. A jestli se tak nestane, bude mít problém. Ale on mě ujistil, že pokud se
k tobě nebude chovat jako k pokladu, kterým pro něj jsi, můžu na něho vytáhnout
brokovnici, kterou ani nemám“, zasmál se pan Franek. „Ale odpověděl jsem mu, že
tak by mi to vyhovovalo. Tak, připravená?“, usmál se na svou dceru hřejivě. Mrknul
na děvčata, že jsou připraveni.
Lucie se ještě jednou nadechla a řekla „ano, to jsem“.
„Dobře, tak jdeme na to“, nabídl jí svoje rámě a vyzval její kamarádky, aby vykročily
jako první a potom za zvuků svatebního pochodu je následovali.
Když Lucie přicházela, Richardovy oči vyhledaly ty její a na tváři se mu rozlil široký
úsměv. Usmíval se na ni celou dobu a nepřestával ani během obřadu a slibu, že
bude uctívat svou manželku.
Vypadala nádherně a brala mu dech, nemohl se vynadívat. Její šaty bez ramínek
s korzetovým výstřihem byly ryze elegantní. Horní polovina živůtku v barvě
slonovinové kosti pokrývaly korálky a krajka, živůtek od spodního dílu odděloval
těsný pruh nařaseného, nejjemnějšího bílého hedvábného šifónu, který slušel jejímu
štíhlému pasu. Přes boky padala k zemi vrstvy stříbrně vyšívané sukně, která se
vlnila kolem její nádherné postavy. Prostě ryzí elegance, byla naprosto dokonalá.
Vlasy měla vyčesané a spletené do copů, po stranách měkce splývavé kudrlinky.
Když se postavila vedle svého budoucího manžela, usmála se, vtiskla svému otci
polibek na tvář, něco mu pošeptala, když vkládal její ruku do Richardovy dlaně.
„Jenom ti ji půjčím na zkoušku“, připomenul mu s úsměvem. Ten pokynul hlavou a
pak už se soustředil na svou krásnou nevěstu. Sevřel svou rukou její dlaň a přestal
vnímat okolí. Něco jí pošeptal a ona mu tiše odpověděla. Ať už řekla cokoli, vzbudila
na jeho tváři ještě zářivější úsměv. Sklonil se a proti všem zvyklostem obřadu ji
jemně políbil na rty. Několik vteřin tam stál a něco jí šeptal. Oddávající si musel
odkašlat, aby mu konečně věnovali pozornost a mohl zahájit obřad.
Hosté se pochechtávali. Hudba ustala a samotný obřad tak mohl začít. Svatební
přísaha byla prostá, tradiční slova, která se pronášejí milionkrát.
Lucie se dívala do Richardových očí, které byly rozzářené, a pochopila, že mu
nezáleželo na ničem jiném, než na tom, že mu stála po boku. Musela se hodně
přemáhat, aby se nerozplakala dojetím a štěstím.
„Ano“, konečně ze sebe dostala to jediné slovo a musela zamrkat, aby mu viděla do
tváře. Když byl vyzván on sám, aby vyslovil své ano, doslova to zahřmělo sálem,
jasně, srozumitelně a vítězně. Oddávající spokojeně oba prohlásil za muže a ženu.
Richard zvedl ruce a s posvátnou úctou vzal její obličej do dlaní. Sklonil se a ona se
natáhla na špičky a ovinula mu paže i s kytičkou kolem krku. První polibek byl něžný,
druhý už byl náruživý a dlouhý. Lucie zapomněla na lidi kolem a nevšímala si hihňání
a šepotu v obecenstvu. Přestala vnímat místo, čas, důvod. Jenom to, že on ji miluje,
že ji chce a je jeho. Přitiskla se k němu ještě více. Nakonec se odtáhl, aby se na ni
podíval. Jeho úsměv byl pobavený až uličnický.
Dav propukl v potlesk. Richard ji pootočil tak, aby stála čelem svatebním hostům,
přátelům a rodině. Přitom se stále očima vpíjel do těch jejich. Lucie se vzpamatovala,
když ji objaly paže matky, která jako první přistoupila k novomanželům. Neochotně
odtrhla pohled od Richarda a uviděla matčin zmáčený obličej, jak se přes slzy
usmívala. Potom už si je podával dav z objetí do objetí.
Svatební obřad přešel hladce ve velkolepou oslavu. Všechno bylo bezchybně
naplánováno. Čas se zpomalil a hosté se uvolnili.
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Když začala hrát hudba, Richard si přitáhl Lucii do náruče na tradiční první tanec.
Vznášeli se uprostřed parketu a obklopily je záře blesků fotoaparátů. Theodor
dokonce vše filmoval na kameru.
„Jak se vám líbí slavnost, paní Gregorová?“, zašeptal jí do ucha. Když uslyšela svoje
nové příjmení“, zasmála se.
„Líbí, a to moc, pane Gregore. Bude mi chvilku trvat, než si na to zvyknu“.
„Budeš mít na to dostatek času“, připomenul jasným hlasem. Sklonil hlavu a začal ji
při tanci líbat. Hudba se nečekaně změnila a ostatní hosté je od sebe rozdělili, aby si
mohli zatančit jak s nevěstou, tak i s ženichem. Lucie snad tančila s každým. Byla
velmi spokojená, obklopená rodinou a v kruhu svých přátel. Už si jenom přála být
zase se svým manželem. Po půl minutě dalšího nového tance si ji Richard opět
přivinul do své náruče.
„Konečně, už jsem to nevydržel, jak se všichni s tebou tady otáčeli. Mám tě a už tě
nikdy nepustím“.
„Richarde, ráda tě zase vidím“, poznamenala se smíchem, když ji v tanci unášel.
„Jo, jasně. Ještě abys nebyla ráda“, zakřenil se. „Potom bych tě snad musel
vyměnit“, popichoval ji a ona se hodně zamračila.
„Víš vůbec, jak ti to dnes sluší, jak jsi neuvěřitelně krásná. Už jsem nevydržel se
dívat, jak si tě všichni přivlastňují. Je velké štěstí, že jsem se natolik ovládl a všechny
nevyhodil nebo tak něco horšího“.
Lucie se opět rozesmála a nenápadně se rozhlédla po ostatních hostech, zda tam
jsou všichni.
„To by byla katastrofa, vyhazovat svatební hosty, nemyslíš?“
Zavřel oči a čelem se opřel o její. „Asi máš pravdu“, pošeptal jí do tváře.
„Tu já obvykle mívám. A v čem je to tentokráte, Richarde?“
Úžasem otevřel oči. „Hej, přebrala jsi mou často používanou větu, lásko. Ale dnes to
přejdu, když je tak významný den“ a zatočil se s ní dokola. Odtančil s ní do míst, kde
mohli být sami. Uchopil její obličej do dlaní a čekal, až se na něho podívá.
„Dnes jsme jen ty a já. To je jediná věc, na které záleží“.
„Ano“, vzdychla. „Mimochodem, miluju tě“, podotkla a rozverně zamrkala. Na oplátku
se na ni zářivě usmál. „Proto jsem tady“, sevřel ji pevně do náruče.
„Na tohle bych si dokázala zvyknout“, řekla tiše.
„Nepovídej“, a znovu se s ní zatočil. „Sice tanec s tebou je zážitek, ale myslela jsem
spíš na tohle“ a přitiskla se ještě těsněji. „Že se tě nikdy nebudu muset pustit“.
„Tak, že bych to přece jenom rozpustil“ a hlavou naznačil směr do sálu. Pouze
zavrtěla hlavou. Rozesmál se a potom najednou zvážněl. „Nikdy tě nepustím, moje
paní“, ujistil ji, sklonil se, aby ji políbil. Byl to polibek vážný, intenzivní, pomalý a čím
dál hlubší. Oba málem zapomněli, kde zrovna jsou, když zaslechli Pavlův hlas.
„Nerad ruším, ale máte nejvyšší čas“.
Richard si toho nevšímal a stále ji líbal. „No, jak myslíte. Pokud ale zmeškáte letadlo,
tak to bude skvělý začátek vaší svatební cesty, když budete sedět na svých kufrech a
čekat na další spoj. To teda bude vzrušující, to vám povím“ a rozchechtal se.
Richard ztuhl a nevěřícně zvedl hlavu. Hněvivě se podíval na svého bratra, když mu
konečně došlo, co se mu snažil říct. To už se objevila Anička a oslovila Lucii.
„Tvoje svatební šaty jsou velmi krásné, ale trochu nepohodlné do letadla. Pojď se
mnou Lucie“ a brala ji za ruku. „Musíš se převléknout“.
Lucie zmateně se ještě naposled otočila, aby ho ještě políbila, ale to už ji Anička
stáhla a odvlekla od Richarda. Hlouček svatebních hostů, který postával opodál, se
uchechtával, když přihlíželi tomu divadlu.
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„Všechno je připraveno, kufry jsou v autě. Jenom nasednout“, prohlásil Pavel. Oba již
převlečeni do pohodlných šatů se chvatně se všemi loučili. Lucie objala své rodiče a
roztřeseným hlasem řekla. „Mám vás oba ráda“, vyslovila s hrdlem staženým.
„Taky tě máme rádi, Lucinko, holčičko. Hezky si to užij“.
„O to se rád postarám“, pronesl Richard, který už čekal. Vzal ji za ruku a odváděl
k autu. Ještě jednou se ohlédla, aby viděla rodinu, své kamarády a přátele, kteří jim
mávali na cestu.
„Tak připravená, paní Gregorová?“, zeptal se Richard, když se usadili do auta, které
se pomalu rozjelo.
„Ano, jako nikdy dříve“, broukla. „Byl to ten nejkrásnější den, na kterém mi vůbec
nevadilo, že jsem byla středem pozornosti“, podívala se čelem k němu.
„Taky sis to zasloužila, Lucie, byl to hlavně tvůj den“.
„Jenom nevím, zda jsme mohli tak rychle zmizet. Myslím jako z vlastní svatby“,
krabatila čelo.
„Lucie, je to naše svatba a můžeme cokoli. Podle tradice jsme dostáli hlavní
povinnosti, dokonce i svatební dort jsme rozkrojili. Teď byl ten správný čas, abychom
odešli a já tě mohl mít jenom pro sebe“.
„Máš mě pro sebe na celý život, Richarde“, usmála se.
„To velmi rád slyším“ a roztáhl koutky úst v chlípném úsměvu.
23.
Přistáli v Římě přesně na čas. Měli přistavené auto a vyrazili na cestu. Za dvě hodiny
byli na místě určeném pro jejich líbánky. Lucie stanula před nádhernou vilou
nedaleko soukromé pláže, kterou si Richard pronajal.
„Tak tohle bude naše působiště“, zašeptala vzrušeně.
„Ano“, políbil ji na hřbet ruky a odváděl ji k domu. Potom ji vzal do náruče a přenesl
přes práh. „Bál jsem se, že bys mohla být zklamaná. Myslel jsem si, že bys dala
přednost troše klidu, jen my dva. Ale pokud ne, můžeme se vrátit zpět do Říma. Vzal
bych tě kamkoli“ a postavil ji na nohy.
„Bože Richarde, tohle je dokonalé. Jsem moc ráda, že ses rozhodl vzít nás sem“.
Vrhla se mu kolem krku. Rozesmál se úlevou a odtáhl se.
„Měl bych odnést nejdříve naše zavazadla nahoru. Máš hlad?“, zeptal se.
„Docela ano, něco bych snědla“.
„Dobře, podívej se do kuchyně, na co bys měla chuť. Já se k tobě brzy přidám“.
Naklonila hlavu na stranu a s hravým výrazem ve tváři prohodila. „Jedna věc
v kuchyni, na kterou bych měla chuť, bys byl ty na tom stole“, ukázala očima. Její
smyslný návrh ho vrátil ke vzpomínce, když doma takový stůl několikrát posvětili.
S hlubokým zasténáním rychle odnesl kufry nahoru, jako by ho někdo pronásledoval.
Lucie se mezitím porozhlédla po kuchyni. Našla plně zásobenou lednici a spíž. No
jasně, nic nechybělo, pousmála se. Zrovna dokončovala přípravu sýrového talíře,
když se vrátil. Jeho výraz byl chlapecký a oči mu svítily veselím. Otevřel láhev
kvalitního sektu a nahlédl jí přes rameno.
„To vypadá dobře“. „Děkuji, snažila jsem se“.
Posadil se vedle ní a významně se zadíval na onen kuchyňský stůl.
„Co je“, zeptala se zmateně.
„Ale, musím říct, že budu radši při našem poprvé, aby se odehrávalo v posteli“.
Lucie cítila, jak jí vzplanuly tváře. „Víš, že takový stůl pro mě znamená
nezapomenutelné okamžiky“.
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„Pro mě taky. Ale budeme mít spoustu času, abychom si vytvořili nějaké nové a
lepší“, věnoval jí žhavý pohled. Pocítila, jak se v ní zvedá chvějivá touha.
„Byla svatba taková, v jakou jsi doufala?“, dychtivě se na ni zadíval a nalil do sklenic
vodu, aby zaměstnal svoje ruce.
„Byla mnohem lepší. Jsem ráda, že jsme pozvali jenom rodinu a pár blízkých přátel.
Cítila jsem úžasnou pohodu a ten tvůj skvělý nápad, že se vše odehrávalo v klubu
Pavla, byl opravdu velmi nápaditý“.
Richard přikývnul, protože cítil to stejně.
„Jenom mě mrzí, že jsem neměla možnost se blíže seznámit s Alexovou ženou.
Ačkoli jsem si všimla, že jsi s ní tančil hned dvakrát“, předstírala, že je uražená.
Hravě na ni pohlédl a zasmál se.
„Opravdu, vůbec jsem si toho nevšiml. Tančit s jinou ženou, než s tebou a hned
dvakrát. To se mi vůbec nepodobá. Ale zní to velmi působivě. Divím se, že ona
v pokročilém těhotenství se mnou udržela krok“.
„Ha, ha“, převrátila oči nad tou jeho volbou slov.
„A vy jste, paní Gregorová, zase tančila dvakrát s Alexem. Myslím, že jsme si
vyrovnaní“.
„Je to teď můj mentor a navíc moc dobrý tanečník, velmi elegantní“.
„Víc, než já?“, předstíral ublíženost.
„To teď vlastně ani nevím“, zamyslela se. Když viděla, jak se celý napjal, rychle to
napravila. „Nikdo není lepší, než ty, miláčku a to ty přece víš“, naklonila se k němu,
aby mu ze rtu slíbala trucování. Oba si vyměnili pohledy smíření a v tichosti dojedli.
Poté se Richard zvedl, natáhl k ní ruku. Chopila se jeho dlaně a prsty se dotkla jeho
snubního prstenu.
„Děkuji, že si se stala mojí ženou“, pošeptal jí. Stoupla si na špičky a políbila ho.
„To já děkuji tobě, že sis mě vzal“. Stáli tam několik minut, objímali se vzájemně a
tlukot jejich srdcí se postupně zvyšoval. Aniž by přerušili polibek, zvedl ji a nesl
nahoru po schodech do ložnice. Zatočil se s ní dokola a obdivoval zvonovou sukni
jejich fialových šatů, které si oblékla na cestu.
„Myslím, že ti něco dlužím“ a zadíval se do jejich rozzářených očí.
„A co to je?“ zasmála se, když si ji přitiskl zády k sobě. Sklonil se a přes rameno
pošeptal. „První manželský sex“ a přejel rukama po jejich nahých pažích. Zachvěla
se. „Je ti zima, lásko?“. „Kdepak, jsem vzrušená“, odpověděla.
„No, to je dobře, tak to má být“. Odhrnul jí vlasy stranou, aby svými rty vyhledal její
krk, a začal ho zahrnovat polibky.
„A jak jistě víš, bude toho hodně. Ve skutečnosti mi to zabere celou noc až do rána“.
„Podle toho, kolik je hodin, tak toho zase tolik nebude“, konstatovala a mírně si
odkašlala.
„To nebylo od tebe vůbec pěkné, kotě. Upřesním to, Celou noc, ráno, celý den a
zase noc. Prostě tě nepustím z postele, i kdybych tě měl přivázat“.
Při představě, co ji čeká, pomalu začala tát v jeho objetí. Ustoupil a dychtivě přitiskl
ústa a jazyk ke křivce jejího ramene.
Po domluvě předem, chtěla mít prostor sama pro sebe, aby se připlavila na svou
první svatební noc. Moc se mu to nezamlouvalo, ale souhlasil. Vzhledem k tomu, že
je to jejich poprvé, ji nechal jít.
„Zatím, co se budeš chystat do postele se mnou, chci, abys myslela na všechny ty
způsoby, kterými tě hodlám potěšit“. Přejel ukazováčkem kolem výstřihu, jako by
složil slib a pak ji s provokativním mrknutím pustil
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Lucie si vytáhla z kufru, co potřebovala a zmizela v koupelně. Speciálně si koupila
košilku pro jejich první noc po manželském slibu. Trochu měla pochybnosti, když si
nebyla jistá, co si vybere. Chtěla, aby to bylo něco, co na ní ještě neviděl. Nakonec
přece našla, co chtěla. Vybrala si vínovou saténovou košilku s hlubokým výstřihem a
korunou všeho bylo šněrování na zádech, které sahalo až dolů, skoro k neslušné
úrovni. Vybrala si to s vědomím, až ji bude svlékat a pořádně si to vychutná. Vlasy si
znovu vyčesala a sepnula. Vklouzla do černých lodiček na jehlovém podpatku, které
si rovněž koupila pro tuto chvíli. Přejela si rty jemně leskem a nanesla decentně
parfém. Pak otevřela dveře a vykročila z koupelny.
Richard trpělivě čekal. Ložnice se koupala ve světle svíček a byla slyšet tichá hudba.
Přistoupil k ní pouze v kalhotách a košili, kterou měl mírně rozhalenou. Nohy měl
bosé. Natáhl ruku, připojila se k němu a ovinula mu paže kolem zad.
„Jsi nádherná“, vyslovil ty dvě slova s dojetím a obdivem. „A celá moje“, dodával
šeptem. Ruce se mu třásly, když jimi přejížděl po její nahé kůži, která byla zakryta
šněrováním. „Jak nápadité“, pronesl s obdivem. Usmála se mu do hrudi.
„Můžu?“, vzal do prstů její sepnuté vlasy a ona přikývla. Velmi pomalu probíral
prameny a hledal jednotlivé vlásenky. A to tak dlouho a trpělivě, až je všechny našel
a vlasy ve vlnách spadaly dolů. Vzal do dlaní její tváře a hluboce se jí zadíval do očí.
„Řekni mi, Lucie, co si přeješ. Tahle noc je tvoje, já jsem tvůj a čekám na tvoje
rozkazy“.
„Žádné nebudou. Kam se poděla ta tvoje dominance?“, podivovala se.
„Ta je tady stále se mnou. Bez ní neudělám ani krok, kotě. Ale dnes chci, aby to bylo
jiné, více posvátné jako oslava naší lásky“.
Lucie ho políbila a chvíli ochutnávala jeho rty.
„Prostě mi jenom ukaž, že mě miluješ“.
Richard se prudce nadechl. „Jsem jediný muž, který tě viděl nahou v celé tvé kráse a
slyšel zvuky, které vydáváš, když jsem tě potěšil. Proto si dnes dám na čas. Na ty,
ehm, ráznější aktivity dojde později. Teď to bude něco, jako seznamování“. Ukázal
očima na protější zeď. Lucie se otočila a postavila se čelem k ní. Cítila, jak jí pokožka
hoří nedočkavostí. Pomalu rozvazoval tkaničky, dokud neměla odhalená celá záda.
V duchu zalitovala, proč zvolila zrovna tuhle košilku. Dlaněmi hladil její odhalenou
část a ona s tváří přitisknutou na zdi prudce oddechovala.
„Hořím pro tebe, lásko, abych tě vzal do postele. Otočil ji čelem k sobě a bez okolků
stáhl ramínka košilky dolů. Sledoval očima, jak hedvábí klouzalo po jejím těle, až se
sneslo dolů na podlahu. Stála před ním nahá.
„Nádhera“, vydechl a hladově si prohlížel každý kousek jejího těla. Nespokojeně se
pohnula, že je středem jeho pozornosti, mu začala rozepínat košili. Stáhla mu ji přes
ramena a přisála se ústy k jeho hrudníku. Líbala ho a mazlila se s jeho kůží. Potom
udělala krátký proces s jeho kalhotami. Velice brzy byl také nahý a ona si nestydatě
olízla rty, když uviděla důkaz jeho touhy.
„Dnes ti to šlo hodně rychle, kde si se to naučila“, škádlil ji.
Od samého učitele, kterého jsem si vzala“, pozvedla obočí.
„Uf, to se mi ulevilo. Už jsem se bál, že by sis to mohla nacvičovat někde jinde a
s někým jiným“. Pohnul se, aby ji políbil, ale zastavila ho.
„Dnes je to na mně, zapomněl jsi?“ Dychtivými prsty začala u jeho vlasů a vydala se
zkoumat každý kousek jeho těla. Vychutnávala si konečky prstů a rtů jeho tvář, ústa,
čelist, ramena, hrudník, pevné břicho, stehna, až se dostala k jeho pevné touze.
Pevně ji chytil za ruku dříve, než mohla sevřít jeho mužství, zastavil ji.
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„Teď budu pokračovat já“ a začal jí šeptat slova lásky v italštině. Zvedl ji a odnesl do
postele, kde ji posadil na okraj. Klekl si na zem. „Kde mám začít“, zeptal se s očima
potemnělýma touhou. Jeho ruce se toulaly přes její ploché břicho, stehna až dolů.
„Pověz mi to, Lucie“.
Nadechla se a široce rozevřela oči.
„Mám začít tady?“, naklonil se dopředu a lehce přejel jazykem přes její rty. „Nebo
tady?“, pohladil její ňadro, než se přisál, aby je polaskal jazykem. „A co tady?“,
prstem obkreslil místo kolem pupíku a líbal ji na břiše.
Zasténala a zatahala ho za vlasy. „Jediné, co chci, jsi ty, Richarde“, povzdechla si
nedočkavě.
„Dobře, pak já jsem tvůj, kotě“. Dlouze ji začal líbat a nasadil jemné tempo, když ucítil
její zrychlený tep. Vzal do dlaně jednu její nohu a sundal jí botu.
„Nechceš, abych si je nechala?“, zeptala se zklamaně.
„Pojďme si je nechat na později, třeba až budeme světit zeď“. Chvíli jí masíroval
chodidla a zvláštní pozornost věnoval klenbám. Potom ji posunul do středu postele.
„Věříš mi?“, zeptal se. „Ano“, vydechla odpověď. Měkce ji políbil na rty.
Čekal jsem dlouho na dnešní noc, paní Gregorová, tak pojďme dohnat ten ztracený
čas“. Dráždil ji záměrnými, a vášnivými pohyby. Přidal ústa, zlehka ji kousal a sál,
dokud nezačala vzdychat. Líbilo se mu, jak se její tělo chvělo pod jeho doteky, když
se její ruce začaly naléhavostí pohybovat po jeho zádech a nakonec skončily u jeho
zadku. Vznesl se nad ni a přitiskl se plnou vahou.
„Opět tak nedočkavá“, usmál se. Nečekaně zvedla ruku, zakryla mu ústa, aby
zastavila případně jeho další slova a odpověděla.
„Nenech mě čekat, Richarde“, zaprosila.
„Zveš mě dál, už teď?“, podíval se překvapeně.
Přikývla a po kůži se jí přehnal zážeh touhy, která nesnesla odkladu.
„Můj manželi, slíbil jsi mi to, vzpomínáš?“, připomněla mu jeho slova.
„Rozkaz, moje paní, bude po vašem“. Ještě chvíli si pohrával s jejími ústy a potom se
už jejich těla do sebe prolnula a brzy se stala jedním. Ozval se dvojitý povzdech,
ztlumený ústy. Richardův rytmus byl zpočátku pomalý, až málem zatoužil po tom,
aby to trvalo věčně. Díval se do široce rozevřených očí své manželky. Uvědomil si,
že jejich předchozí zkušenosti, ačkoliv nesmírně vzrušující, jsou ve srovnání se
současným spojením bledší. Byla tělem jeho těla a prolínala se její krev s jeho krví.
Byla jeho spřízněnou duší a jeho manželka. Byla všechno, po čem kdy toužil, co
potřeboval.
Lucie mu přejela po tváři. „Miluju ten tvůj pohled“, zamumlala.
„Jaký pohled?“, zeptal se.
„Tvoje oči, stažené obočí, rty pevně sevřené. Tak vypadáš jenom, když dosáhneš
vrcholu“.
Zadíval se na ni a ona spatřila v jeho tváři náznak pobavení, ale zároveň i
spokojenosti.
„To myslíte vážně, mladá paní?“.
„Ano, naprosto vážně, je to sexy“. To už se náramně bavil. „Rozhodla jste se, že mi
budete lichotit?“, zasmál se.
„Chtěla bych mít tvůj obraz nebo ještě lépe fotku tvojí tváře“, konstatovala a
nevnímala jeho pobavení.
„Cože, jako když vrcholím? To by mohlo být až příliš, nemyslíš?“ a žertem se na ni
zamračil.
„A tohle řekl ten, kdo má doma v pokoji vyzdobenou stěnu plnou fotografií
zachycujících mou tvář“, rozesmála se Lucie.
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„To je něco jiného“, mračil se na ni. „Ale něco ti prozradím. V naší ložnici bude jeden
erotický obraz, na kterém bude má nádherná žena“.
Nestačila jakkoli zareagovat, neboť do ní opět vstoupil, jeho rytmus se zostřil a tak ji
zastihl zcela nepřipravenou. Pouze stačila zalapat po dechu. Richard zabořil obličej
do jamky jejího krku. „Jsi tak krásně svůdná a poddajná. Budu tě milovat na věky“.
Prohnula se v zádech. Začal zrychlovat tempo. Zlehka ji sál na krku a vtahoval mezi
svoje rty její hebkou pokožku. Ona odpovídala tím, že rukama svírala jeho boky,
přitahovala si ho k sobě, dokud ho neměla v sobě hodně hluboko.
„Otevři oči“, zalapal po vzduchu a ještě přidal. Dívala se do jeho temných očí, do očí
svého manžela, tak živoucích vášní a pravým citem.
„Miluju tě, Richarde“, vyslovila tahle slova s rozšířenýma očima plnýma vřelého citu.
Poté je zavřela, když ji přemohla vlna vrcholu. Richard svraštil obočí soustředěním.
Vyrážel prudce, oba cítili každý pohyb, každé klouzání nahé kůže, dokud se jich
nezmocnilo uspokojení.
24.
Těsně před svítáním se Lucie probudila. Její pohledný manžel ležel vedle ní a jeho
tvář vypadala ve spánku uvolněně, přitažlivě a zranitelně. Lehce náznakem projela
prsty přes jeho obočí a strniště na bradě a zasáhl ji obrovský pocit lásky,
spokojenosti a radosti. Nechtěla ho vzbudit, musel být hodně vyčerpaný po daleké
cestě a milování. Tiše se vyplížila z postele. Zvedla z podlahy jeho odhozenou košili,
přehodila si ji přes sebe a po špičkách vyšla z ložnice. Zamířila rovnou na nedalekou
terasu.
Na obzoru se začínal třpytit náznak světla, jak se pomalu hlásilo slunce. Vzduch byl
ještě docela chladný, mírně foukalo od nedalekého moře. Stála tiše venku a
nasávala ten nevýslovně krásný výhled. Opájela se tou nádherou o samotě.
Richard natáhl ruku vedle a nahmatal pouze polštář, což ho probudilo. Byl vyčerpaný
činnostmi předchozí noci a daleké cesty. Milovali se několikrát tak, jak si to přála.
Vzájemně uctívali svá těla. Usmíval se spokojeně, protože byli manželé a právě teď a
tady spolu prožijí společné líbánky. Nicméně se ale zachmuřil, protože probudit se
v prázdné posteli ho nepotěšilo. Takže se přestal oddávat svým hříšným myšlenkám
a vydal se hledat svou ženu, což mu netrvalo dlouho. Spatřil ji, jak stojí na terase a
objímá se pažemi.
„Jsi v pořádku?“, zavolal na ni.
„Je mi báječně“.
„Nastydneš mi, kotě. Ještě je chladno“, pokáral ji. Přistoupil těsně k ní a sevřel ji
v náručí. Otočila se a všimla si, že je nahý.
„Však ty taky“, odvětila.
Usmál se. „Bylo všechno tak, jak sis přála, ženo moje?“, a třel ji svýma rukama paže.
„Proč se ptáš a proč ty pochybnosti“, udiveně se podívala.
„No, moc jsme toho nenamluvili, pokud si vzpomínám. Možná jsem tě držel vzhůru
moc dlouho“.
„Richarde, v noci to bylo jedinečné. Bylo to naše poprvé, jak jsi říkal, zcela jiné. Ale
zřejmě nyní nastane ten čas“, zamyslela se a nakrabatila čelo. „Jak jsi to jenom
nazval, už to mám, ráznější“, připomínala jeho příslib.
„Souhlasím s tebou“, zasmál se. „Je vidět, že mě dobře znáš a nezapomněla jsi,
Lucie“, řekl více než spokojeně.
„To by ani dost dobře nešlo, Richarde“, zakřenila se.
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„Strávil jsem příliš dlouho času, než jsem tě potkal. Byla to doba plná stínů a
osamocení“, jeho hlas přetékal emocemi. „Nemohl jsem se dočkat, až budeme svoji
a těším se na náš společný život s tebou, miláčku“.
Lucie ho jemně políbila a schoulila se mu v náruči. Ještě jednou ji také políbil a
odvedl si ji zpátky do ložnice, kde ji hodlal držet co nejdéle.
Ráno se v tichosti vytratila z ložnice a v koupelně si dopřála osvěžující sprchu. Měla
v plánu se obléknout a sejít dolů do kuchyně připravit snídani. Při vstupu do ložnice
seděl na posteli a propaloval ji svým uhrančivým pohledem, čímž naznačoval jasně a
srozumitelně, že se mu nelíbilo, jak se vypařila. Její ubohý pokus se vzdálit a
překvapit ho snídaní do postele a možná ho vytáhnout ven, byl v nedohlednu.
Vybavovala si jeho slova, že se jen tak brzy nedostanou dál, než v této ložnici.
„Kde se touláš? Říkal jsem si, že ti dám patnáct minut na to, aby ses poslušně vrátila
tam, kam patříš, krásko. Byla to zatraceně dlouhá doba“ a věnoval jí pohled plný
příslibu toho, co brzy přijde.
Pojď ke mně“, zazněl jeho hluboký hlas. Pomalu přistoupila až k němu a sledovala
jeho uhrančivé oči.
„Proč se tak usmíváš?“, zeptal se a strhl ji jedním pohybem zpátky na postel. Vůbec
nevypadal vyčerpaně z toho, co spolu dělali celou dobu od jejich příjezdu do vily.
„Přemýšlela jsem o vašem osobním kouzlu, pane Gregore“.
„Neříkejte“, povytáhl obočí a ušklíbl se. „Pokud moje kouzlo má souvislost s vámi,
vaším nahým tělem a s naším pobytem tady v posteli, paní Gregorová, tak je to
v naprostém pořádku. Protože já po vás nesmírně toužím a nedovolím vám, abyste
se vzdalovala.
„Byla jsem jenom v koupelně, nikam jsem dál nedošla“, rozesmála se. „Teď to
vypadá, jako bys měl nedostatek sexu. Přitom neděláme nic jiného“.
„Ještě nějaké připomínky?“, zamračil se na ni a zalehl ji svým tělem.
„Ach ne, samozřejmě, že naše nahota a svatební cesta jsou ruka v ruce“.
„Správně, o tom vůbec nepochybuj“, zavrčel na ni.
Zavřela oči a vnímala jeho pevné tělo. Byl stále plný energie a síly. Zůstal bez hnutí a
jen se na ni díval. I přes zavřené oči si uměla představit jeho tvář, přivřené oči a
pevně semknuté rty. To ji rozechvělo a povzbudilo. Opět pociťovala nové vzrušení.
Ten chlap měl na ni neuvěřitelný vliv.
„Podívej se na mě“, řekl. Jeho rozkaz zazněl hlubokým hlasem a ona se okamžitě
proměnila v otrokyni jeho mužské dominance. Opět byl zpátky, takového ho znala a
takový byl. Protože, když došlo na tuhle část, při sexu přebíral vedoucí roli. Přesně
říkal, co má dělat a právě tohle na ni působilo a neskutečně vzrušovalo. Naklonil se
nad ni a čekal, až udělá, co jí nařídil. Otevřela oči a ocitla se tváří k němu. Všimla si,
jak se mu napínaly svaly na krku.
„Kotě, jsi tak sexy, tak krásně povolná. Nehýbej se a nechej mě, ať se tě dotýkám“.
Lucie moc dobře věděla, jak má tuhle hru hrát. Věděla, že když ho poslechne, bude
odměněna. Okraj matrace se prohnul, když si klekl vedle tak blízko, že cítila zřetelně
jeho teplé tělo. Zůstala nehybně ležet a v klidu očekávala, co bude dělat. Ale on se
jenom díval. Čekala nekonečně dlouho, než se sklonil a přejel jazykem po ňadru, až
se dostal k bradavce. Vzal ji celou do úst a neúprosně sál. Potom to samé udělal
s druhou. Zavrtěla se vzrušením, ale zůstala klidně ležet.
Zvedl hlavu a podíval se na ni. Napadla ho skvělá myšlenka, určitě to jednou udělá.
Otestuje její hranice a třeba celou hodinu v kuse bude laskat její ňadra tak dlouho, až
se udělá. V duchu se pochválil za ten nápad, který brzy uskuteční, ale teď ne.
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„Jen si to vychutnej kotě. Necháš mě, abych si s tvými ňadry pohrál“. A opravdu si
dával načas. Chvěla se a zoufale toužila po dalších jeho dotecích. Ale věděla, že
bude muset počkat, dokud se on nerozhodne. Taková byla pravidla a ona je
dodržovala. Ale přesto se neubránila a zasténala, „Richarde“.
„Co je?“, zeptal se. Přitom laskal jednu bradavku ústy a druhou svíral mezi prsty. To ji
dohánělo k naprostému šílenství. Znovu nahlas zasténala a zvrátila hlavu.
„Chceš víc?“
„Ano, bože ano“, odpověděla jedním dechem.
„Myslel jsem si to“, temně se pousmál. „Dobře, vyhovím ti. Ale musím tě varovat,
tentokráte budu trochu drsnější, až začnu šukat svou krásnou manželku“.
„Ano, nic jiného si ani nepřeju“.
„Líbí se ti to“, řekl samolibě a škádlivě ji kousl do krku. Jeho ruka opustila ňadro a
klouzala dolů mezi nohy. Prohnula se, aby mu vyšla vstříc. Umírala touhou po
rozkoši, která uleví od napjaté bolesti, jež narůstala v jejím nitru.
„Ano, líbí, když jsi drsný“, odpověděla.
Zasmál se přímo ďábelsky a vklouzl prsty mezi její nohy a nahmatal klitoris.
„Nehýbej se“, jemně s povytaženým obočím ji huboval za její aktivitu.
„Potřebuju tě“, protestovala. Nasála vzduch, jak v ní narůstala touha. Hodně se
musela snažit, aby se přinutila do klidu, jak přikazoval, zatímco se věnoval jejímu
klitorisu, který byl připravený explodovat.
„Taky tě potřebuju, Lucie, strašně moc. Ale teď chci vidět, jak se moje manželka
udělá pod mými prsty“. Díval se na ni a laskal tak dlouho, dokud se přes ni
nepřehoupla první vlna rozkoše.
„Ach bože“, zachvěla se, jak se jejím tělem přehnal orgasmus. Byla naprosto
bezmocná, nedokázala nic jiného, než jej přijmout. Začal ji zuřivě líbat na ústa
v okamžiku, kdy vyvrcholila. Potom promluvil.
„Tak moc tě miluju a jen se tak nedostaneš z postele, krásko. Budu uctívat tvoje tělo,
každou jeho část a vstupovat tam, kde to půjde, tam to udělám“.
Mlčela, což ho pobídlo a ještě dodával. „Protože, kdybych to neudělal, jsem si jistý,
že bych se zbláznil“.
„Já, já chci, abys to udělal“, odpovídala rozechvělým hlasem. Vezmi si mě, jak
chceš“. Zasténal a bradou se otřel o její krk. Jeho rašící strniště na bradě ji opět
vzrušilo a zachvěla se touhou.
„Víš dobře, proč to chci udělat, že ano?“
„Ano, vím to“, odpovídala vzrušeně.
„Řekni mi to, Lucie, chci to slyšet“, naléhal na ni.
„Protože jsem tvoje“, hlesla.
Její přímá odpověď ho přiměla okamžitě jednat.
„Ano, správně, jsi moje žena“, řekl samolibě a zvedl se na kolenou. „Musím se ujistit,
že jsi pro mě připravená. Roztáhni nohy, ať se podívám“.
Jeho voyerské choutky vystoupaly na scénu. Pomalu udělala, co po ní chtěl. Měla co
dělat, aby se nehroutila pod jeho zkoumavým pohledem. Chápala jeho požadavky a
vůbec jí nevadilo, že momentálně z ní udělal ještě méně myslící bytost. Intenzita v ní
najednou zahořela prudkým plamenem.
„Jo, to je přesně ono, sakra“, zavrčel. Jakmile přitiskl ústa na její pohlaví, vykřikla,
neschopná ztišit svůj hlas. Bylo jedině dobře, že jsou v tomto domě sami. Podmanil si
ji, pronikal do ní jazykem a jeho prsty ji opět vedly nahoru. Dostávala se do bodu, kdy
věděla, že se přenese přes hranu.
„Ještě ne, kotě, musíš počkat“, varoval ji.
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„Už to nevydržím“, zavrtěla se a pozvedla boky. Zvedl ruce a sevřel do dlaní její
hlavu a dlouze se na ni zadíval podmračeným pohledem.
„Jednou tě naučím, jak tě dostat do klidu. Přinutím tě, aby ses naučila čekat. Ale teď
ti dám, co chceš“, zavrčel a ponořil se do ní až po kořen.
Naprosto ji vyplnil, přesně tak, jak sliboval. Oba vykřikli silou jejich spojení. Chvíle
jako byla tahle, způsobovala, že ho milovala tak moc, že bylo těžké to přijmout. Byl
náročný milenec, ale vždy kladl důraz na její uspokojení, pečoval o ni s respektem a
láskou. Dominantní chování v ložnici představovalo jeho sexuální preferenci. Nebyl
ale žádný mužský šovinista. Tak se v běžném životě nechoval. Byl velmi pozorným,
dokonalým mužem a by celý její život.
25.
Italské slunce příjemně hřálo, když pospávala na lehátku. Ne nadarmo se říkalo o
Itálii, že je kouskem nebe na zemi. Užívala si každou minutu prožitou na tak
překrásném místě. Pokaždé se kochala dokonalým výhledem na skalnaté útesy
nedaleko zátoky. Neustále se musela ujišťovat, že se jí to nezdá, že je to skutečnost.
Sluní se na soukromé pláži u exkluzivní vily a nemusí myslet na nic, kromě svého
manžela.
„To vůbec není špatné, paní Gregorová“, oslovila sama sebe a spokojeně se
usmívala.
Zrovna teď, když se probrala z lehkého spánku, dostala žízeň. Nadzvedla se na
lehátku a rozhlédla se po Richardovi. Očima ho vyhledala, jak plaval v moři a zrovna
se hbitě otáčel ve vodě, aby připlaval zpátky ke břehu. Zamžourala proti slunci,
otočila se na břicho a znovu podřimovala. Vystavovala tak svoje tělo proti zesilujícím
paprskům italského slunce, které intenzivně hřálo čím dále více.
Ledové kapky vody jí dopadly na ramena. „To studí“, vypískla a rázem se probrala
z lehkého spánku. Otočila hlavou na stranu a otevřela oči. Richard stál u lehátka tak,
že svým tělem zastiňoval slunce.
„Oceňuji ten nečekaný ledový pozdrav. Právě jsem dumala nad tím, jestli mi můj
chlap přinese něco k pití. Mám hroznou žízeň“.
„Tady máš“, podával jí sklenici studené vody, aby se napila a tvářil se přísně.
„Tvoje pokožka začíná pěkně červenat, je čas se otočit. Vůbec nedbáš na to, aby ses
chránila před tím prudkým sluncem“, napomenul ji.
„Jsem tady, abych si toho sluníčka užila a ne, abych se před ním schovávala“.
„Všeho s mírou, kotě“, poznamenal a natahoval se přes ni pro opalovací krém.
„Musíme tě namazat“ a jemně nanášel chladivou emulzi na její červená ramena a
paže. Příjemně ji to zchladilo a ponořila se do jeho doteků.
„To říkáš proto, aby si mohl na mě sahat rukama, přiznej to“, ušklíbla se, ale
neprotestovala. Posadil se na okraj lehátka. „To máš zatraceně pravdu, krásko,
prokoukla jsi moje ryze chtivé úmysly“, povytáhl obočí nahoru.
Nic neříkala a vychutnávala si jeho doteky. Jeho ruce přímo kouzlily zázraky na jejím
těle. Dotýkal se jí s naprostou samozřejmostí a jasně dával najevo, že je jeho a že
mu patří. „Je to tak příjemné“, pochvalovala si.
„Souhlasím“, zamumlal. „Teď se otoč“, nařídil jí.
Otočila se tváří k němu a rukou si zakryla oči proti slunci. Velmi pečlivě opět začal
roztírat krém a nevynechal ani kousek její pokožky. Pomalými pohyby se dostával
k hrudníku, zajel zkušenými prsty pod horním dílem jejich plavek a polaskal
bradavky.
„Chceš mě zneužít přímo tady na pláži?“, zeptala se.
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„Vůbec ne“, sklonil se nad ni a políbil ji na rty. Zlehka ji zatahal za spodní ret a stiskl
v zubech. Přiměl ji tak, aby otevřela ústa a vpustila jeho jazyk.
„Zachovám se jako správný Ital“, zamumlal jí do úst.
„A to je co?“, vydechla a vyčkávala.
„Ty nevíš, že tady v Itálii se striktně dodržuje polední siesta?“, zadíval se na ni
s předstíraným klidem.
„Myslím, že už jsem o tom někdy slyšela. Ale pořád nevím, kam tím míříš“, usmívala
se, a snažila se ho přitáhnout k sobě k dalšímu polibku.
„Správný Ital v poledne zavleče svou ženu do ložnice, zatáhne žaluzie a lenivě se
bude s ní povalovat v posteli. Tak to tady chodí kotě“.
Protočila oči, ale to už zvedala ruce na obranu, protože ji polechtal po žebrech.
„Přestaň, Richarde“, vypískla. Nečekaně ji nadzvedl a poručil, ať si omotá nohy
kolem jeho pasu. Celou cestu, jak ji odnášel do vily, ji líbal.
„Tak kotě, je poledne, což je ten správný čas na“, nedořekl, když ho přerušila.
„Na co je ten správný čas, Richarde“, štípla ho do ramene, když ji pokládal na postel.
„Budeme se lenivě povalovat, muchlovat“, řekl zasněně.
„Uf, bála jsem se, že budeš po mně chtít, abych ti uvařila oběd a nakrmila tě“, řekla
s velkou úlevou a usmála se.
„To nebyla špatná myšlenka“, zakřenil se. „Dobrá italská manželka je velmi poslušná,
stará se o svého manžela, obskakuje ho a vždy je mu po vůli“, popichoval ji.
„Zřejmě sis to spletl s arabskou ženou, ale zapomeň na to“, sjela ho přísným
pohledem.
„Přesně jsem věděl, co řekneš, kotě. Mimochodem, kdybys byla mou arabskou
manželkou, musela bys být hodně snaživá, abych si tě vybral mezi jinýma do
postele“, uchechtl se.
Lucie na něho vykulila oči a vyprskla. „Richarde, tvoje pojetí bylo opravdu působivé,
jako pohádka O tisíci a jedné noci. Ale zpátky na zem, prober se, protože já nejsem
žádná sicilská ani arabská manželka“.
„Ale já takový barbar zase nejsem. Úplně mi bude stačit, že si se svou manželkou
zašukám“, řekl s naprosto vážným hlasem.
„Ach bože, myslíš taky na něco jiného“, zavrtěla hlavou. „Měla bych ti vymyslet i jinou
zábavu“. Zaklonil hlavu a rozesmál se.
„Kotě, mým koníčkem je sex s mou manželkou, pokud sis toho ještě nevšimla“.
Zachytil její ruku v okamžiku, kdy ho stačila dloubnout do žeber. Zvedl obě její ruce
za hlavu a pevně je sevřel, aby se nemohla bránit. Sklonil se a začal ji líbat tak
dlouho, až nemohla popadnout dech. Když konečně uvolnil její ústa, dlouze
vydechla. Přitulila se tváří k jeho hrudníku a s požitkem vdechovala jeho vůni.
„Miluju tě, moje krásná manželko“, ďábelsky se na ni usmál. „Ale pořád si myslím, že
bych tě měl pořádně ošukat“.
Příštích pár hodin strávili propleteni v posteli, milovali se pomalu a beze spěchu.
26.
Lucie vstala a rozhodla se vydat na procházku podél pobřeží. Využila toho, že
Richard tvrdě spal, protože by to neviděl rád. Přinutil ji slíbit, že se sama nevydá
k zátoce. Byla hodně zvědavá, až stane na útesu, na ten úchvatný pohled, který se jí
naskytne. Malinko zaváhala, neboť si uvědomovala svou neposlušnost a poruší slib,
který mu dala. Ale adrenalin, který se jí zmocňoval, byl silnější.

82

Typicky letní počasí pozdního odpoledne se u zátoky začalo měnit. Vystoupala
poměrně rychle nahoru na skalnatý útes. Stála nahoře a pozorovala, jak se vlny
zvedaly a narážely prudkou silou o kameny pod útesem. Přesně, jak si
představovala, překrásný výhled na nekonečné moře, předčil její očekávání. Zasněná
zírala na tu nádheru, všechno působilo až zlověstně. Lucie byla ztracená ve svých
myšlenkách a pocitech, když pomalu sestupovala dolů. Vůbec si nevšimla těch
obrovských vln, které na pobřeží zalévaly kameny. Slaná voda explodovala a zkropila
ji od hlavy až po paty. Mohutná vlna kombinovaná s obrovskou silou ji srazila k zemi.
Nohy jí vyletěly nahoru a ona upadla, a tím se ocitla nebezpečně blízko okraje útesu.
Její oblečení, nyní těžké nasáklé vodou, ji stahovaly dolů. Nohama se zachytila
okraje útesu, kluzkého od mechu, jinak by sklouzla rovnou do víru bouřlivých vln.
Zpěněná voda byla na centimetry blízko. Snažila se udržet ze všech sil, aby ji to
zlověstné moře nepohltilo.
Okamžitě jí začalo docházet, v jakém smrtelném nebezpečí se nacházela. Visela na
skále a ledové kapky bičovaly její oslabené tělo. Zmítaly s ní neuvěřitelné emoce,
obrovská vůle, musí se zachránit. Horečnatě svírala rukama kameny nad sebou.
Odhodlaně šplhala nahoru, dokud se pevně nezachytila. Ostré hroty jí odíraly kůži,
ale ona se držela pevně. Musela. Nebyl nikdo, kdo by jí pomohl, jen ona sama. Tak
se škrábala nahoru, centimetr po centimetru, až se dostala na vrchol. Tam konečně
padla vyčerpáním a děkovala bohu. Litovala své neopatrnosti, stačilo málo. Po chvíli
odpočinku se pomalu postavila a hodnotila škody. Kromě mokrých šatů se jí
dohromady nic nestalo, až na prudkou bolest pod kolenem. Musela se pořádně
uhodit o kameny, když jí podjely nohy. Hrůzou se otřásla, když si na to vzpomněla.
Přesto měla velké štěstí, že to byla jenom noha. Vydala se na cestu zpátky, jak to
jenom šlo. Noha ji bolela a trochu pokulhávala. Doufala, že to stihne, aby se dala do
pořádku, a Richard nic nepozná. Oproti tomu jí bylo jasné, že to tak snadné nebude.
Podívala se na svoje sedřené ruce, určitě zítra se objeví i modřiny a bolavou nohu
taky nezamaskuje.
Pomalu přicházela cestičkou k pláži a zrovna uviděla běsnícího Richarda, jak vybíhal
z domu rovnou k autu. Zřejmě se chystal ji hledat po okolí.
Sakra, to vůbec nebylo dobré, pomyslela si a znovu ji polila hrůza. Jako ve
zpomaleném filmu uviděla, jak se ještě bezradně ohlédl naposledy k pláži a v tom ji
spatřil.
„Lucie, kde jsi byla, všude jsem tě hledal“, zařval na ni. Jako smyslu zbavený přiběhl
až k ní a zarazil se. „Proboha, jak to vypadáš. Jsi celá mokrá, a co ty ruce“, zděšeně
se podíval na krvavé oděrky. „Co se ti sakra stalo“, snažil se zjistit. Když nic neříkala,
prudce s ní zatřásl. Vzápětí si uvědomil, že je zraněná. Opatrně ji odvedl dovnitř
domu. Ošetřil její krvavé ranky na rukou a pozorně si prohlédl její nohu.
„Zdá se, že to máš naražené“, promluvil tiše a dále s citem prohmatával nohu.
Napustil vanu plnou horké vody a pomohl jí, aby se ponořila. Drobné ranky na rukou
sice štípaly, ale dalo se to vydržet. Ve srovnání s tím, co ji čeká, až mu bude muset
vysvětlit, co se přihodilo. Rychle zvažovala možnost, jak to zaonačit, ale nakonec
uznala, že mu bude muset říct pravdu. Do jisté míry se jí ulevilo. Celou dobu si ji
prohlížel, ale nic neříkal, zatím.
Později, když se na ni zadíval, zmizela mu ve tváři veškerá barva.
„No, tak povídej, co se ti stalo“, zasyčel na ni.
„Procházela jsem se, upadla a uklouzla“, snažila se o úsměv, jak to jenom bylo
možné.
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Zamyšleně pokrčil čelo a vzpomněl si na její zmáčené šaty a začalo mu to postupně
docházet. „Kde jsi přesně uklouzla, Lucie?“, zadíval se na ni přísně. Jeho hlas byl
náhle kovově chladný.
Lucie sebou trhla a pak bojácným šepotem odpověděla. „Na útesu v zátoce“, sklopila
hlavu, přesto viděla, jak přimhouřil oči, ze kterých přímo sršely blesky. Sevřel čelist a
snažil se zachovat chladnou hlavu.
„Přál bych si, abych měl po ruce pořádné důtky. Seřezal bych ti zadek, až by
zmodral“, ucedil tiše. „Vrátím se, zůstaneš tady, rozumíš“. Vzápětí se otočil a vyšel
ze dveří, aniž by se na ni podíval.
Lucie se konečně zhluboka nadechla, neboť po celou dobu, co byl v ložnici, svůj
dech zadržovala. Zmocňovaly se jí pocity strachu, ale taky úlevy. Jenom nevěděla,
co bude následovat. Čekala na Richarda dlouho. Mezitím si vyčesala vlasy a natáhla
si přes sebe triko. Byla docela promrzlá, roztřásla se jak chladem, tak z toho, co se jí
mohlo stát. Stačilo málo a už tady vůbec neseděla. Zklamala ho a věděla, že přijde
trest. Proč to jenom udělala, neustále se ptala v duchu sama sebe. Choval se k ní
vždy pozorně, tak proč ho neuposlechla.
Richard vstoupil do ložnice, našel ji na stejném místě. Došel až k ní, seděla nehybně.
Zdálo se, že se v místnosti ochladilo. To z něj čišel chlad a krutost, jako by chtěl do
něčeho praštit. Hleděl na ni nekonečně dlouho, až se roztřásla. Nemohla vydržet ten
jeho chladně pronikavý pohled a sklopila hlavu.
„To nebudeš dělat“, vyštěkl na ni. „Budeš čelit mému pohledu, nebudeš uhýbat.
Chováš se, jako bych byl nějaké monstrum“.
„Nic takového si nemyslím. Vím, že jsem tě rozhněvala, nechtěla jsem ti ublížit“,
drmolila a cítila, že to ještě zhoršuje.
„Ano Lucie. Moc dobře sis byla vědoma, že jsem nechtěl, abys tam chodila. Říkal
jsem ti, jak je to nebezpečné, ale přesto jsi tam šla. Porušila si svůj slib, zradila jsi
mě, Lucie. Musím být schopen ti věřit, jsi moje žena, musí být mezi námi naprostá
důvěra“. Podepřel tvář do dlaní, zkřivenou ztrápeným výrazem.
„Ale já ti věřím, nikdy bych tě nezradila. Richarde. Jenom jsem si vyšla“. Postavila se
a popošla k němu.
Podrážděně si odfrkl a nenabízel jí žádnou útěchu, když ji od sebe odstrčil.
„Takže sis jenom vyšla“, ušklíbnul se. „Uvědomuješ si, jak moc jsi riskovala? Vyrazila
sis na okraj skály nad divokou vodou. Proč? Mohla přijít velká vlna a spláchnout tě do
moře, ani by ses nenadála. A z toho, co jsem viděl, se něco podobného stalo“.
„Možná by to bylo lepší, než čelit tvému vzteku“, zadrmolila si tiše pro sebe.
Ale Richard to slyšel. „Cože?“, zařval na ni. „Co to říkáš za hlouposti“, uchopil ji a
silně s ní zatřásl. Pak ji zoufale objal, div ji neumačkal. „Už nikdy nic podobného
neříkej, slyšíš, Lucie. Jsi mi nejdražší, co v životě mám“.
Zachvěla se, jak ji chytil surově a přitáhl k posteli. Strčil do ní a ona upadla do
matrace. Hebkost prostěradla kontrastovala s jeho hrubým dotekem.
„Jsi moje“, vyštěkl na ni a hltal ji očima. „Sundej si to triko a ukaž se mi“, vypadal
rozzuřeně. Pomalu si stahovala triko a přitom se mu po celou dobu dívala do očí, ze
kterých sršely blesky. Doufala, že její odhalení ho alespoň trochu uklidní. Nestalo se
tak. Nechtěl čekat a serval ze sebe oblečení. Nejdřív triko a potom kalhoty. Vytáhl
pásek, přeložil ho a prudce s ním švihl o rám postele a potom odhodil na zem.
Sledovala ho rozšířenýma očima a zmocňoval se jí strach. Zbavil ji posledního
svršku, který měla na sobě, a odhodil roztržené kalhotky na zem. Hltal očima její
nahotu. Uchopil obě její prsa a sevřel je v dlaních.
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„Jsou moje“, zamumlal. Sklonil hlavu, aby ochutnal jedno a pak druhé. Jazykem
kroužil okolo bradavek a pak ji kousl. Zabolelo ji to. Vzápětí ale bolest utišil tím, že ji
začal sát a něžně olizovat. „Jenom moje“, mumlal ústy zabořenými mezi jejími ňadry.
„Ano“, zasténala a prohnula se vstříc k jeho ústům.
Zamířil svými rty dolů přes hrudník, břicho až úplně dolů. Prudce jí roztáhl nohy a
fascinovaně na ni zíral. Vzápětí ucítila jeho rty na svém pohlaví a začal ji laskat
jazykem. Vsunul jej dovnitř a dlouze ji dráždil klitoris. V tom ucítila lehké majetnické
kousnutí.
„Tohle je taky moje“. „Ano“, vykřikla. Stisk jeho zubů na tom nejcitlivějším místě vyslal
do nervových zakončení impuls, který ji vynesl do výšin slasti. Vzepřela se proti jeho
rtům, jazyku a zubům, svíjela se napětím ve vzrůstající touze. Bez ohledu, jak byl na
ni naštvaný, se k ní choval pořád dobře. Byla ochotna se mu ve všem poddat.
Přijmout sex, zvrhlé šukání, jakýkoli tělesný kontakt bez zábran. Ani si nestačila
uvědomit, když do ní vrazil svůj horký a pevný penis, z jejich úst se vydral výkřik.
Celou ji vyplnil najednou, uspokojil ji způsobem, kterému moc dobře rozuměla.
Netrvalo dlouho a jeho mohutné přirážení ji vyvedlo až na okraj propasti lahodné
slasti. Zazmítala se v silném orgasmu. „Ano, ach aaano ….
Horečně do ní přirážel a ona se snažila ho dostat co nejhlouběji, jak to jenom šlo.
„Můj penis je zrozen pouze pro tebe, Lucie. Moje, jsi jenom moje“. Šukal ji tvrdě a
každým přírazem jí dával najevo, že on je ten dominantní.
„Já vím, odevzdávám se ti, patřím jenom tobě“, vysíleně ho ujišťovala. Její slova ho
vynesla až na samý vrchol. Udělal se tak, až ho bolel penis a vystříkal do ní svoje
horké semeno. Potom si označkoval její tělo svou tekutinou. Byl to ten
nejprimitivnější způsob, jak si muž může označkovat svou ženu.
„Už nikdy neriskuj. Už nikdy, Lucie“, zaprosil. Zhroutil se jí do náruče a držel její tvář
blízko své. „Málem jsem o tebe přišel“, šeptal zoufale se zavřenýma očima. „Prosím,
Lucie, nevím, zda bych to přežil, kdybych tě ztratil“.
Leželi propleteni jeden do druhého a lapali po dechu.
„Nepřijdeš o mě“, odvětila tiše. „Už nikdy neudělám nic, co bys nechtěl“.
Zvedl hlavu, když si uvědomil, že se ho snaží uklidnit. Zůstal potichu, nebyl schopen
přemýšlet nad tím, co se jí málem stalo. Bál se, že by to mohla udělat znovu, a že
tomu nedokáže zabránit.
„Byla jsem neopatrná, rozptýlená. Už to nikdy neudělám, nepůjdu sama k moři. Moc
se omlouvám. Prosím, dokážeš mi odpustit, Richarde?“
„Odpustit ti?“, nedokázal uvěřit vlastním uším. Miluju tě, copak to nechápeš. Já tě
miluju, Lucie“, hruď se mu bolestně sevřela.
Vzhlédla k němu a zjistila, že má oči plné slz. Něžně se dotkla jeho tváře. „Já vím, že
ano, Richarde“.
„Ach Lucie, všechno, co jsem v životě potřeboval, aby byl kompletní, jsi ty“, řekl
šeptem a dodal. „Cítím a vždy tomu tak bylo a bude, že patříš ke mně“.
Přikývla a zabořila mu tvář do hrudi.
„Lucie, jsi unavená a prošla sis děsivým utrpením“ a s úctou ji políbil na obě dlaně.
„Ty ubohé ruce“, řekl. „Děkuji bohu, že byly schopné se zachránit“.
Přitiskl si ji do náruče a přikryl dekou. Vychutnávala si teplo jeho těla a on si užíval
vědomí, že ji má u sebe, že ji dnes neztratil. Stále děkoval nebesům, než zavřel oči a
propadl se do spánku.
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27.
„Mám dnes něco uvařit k večeři“, navrhla Lucie. „Ne“, odpověděl.
„Proč ne? Richarde, mně to vůbec nevadí. Kuchyň je tady nádherně zařízená a velmi
dobře zásobená“.
Richard si pohrával s jejími vlasy a proplétal prsty mezi jednotlivými pramínky, což
dělával často, když jen tak spolu leželi. Rád se jí takto dotýkal, dělalo mu to dobře a
uklidňovalo ho to. Celý den nedělali vůbec nic, pouze polehávali na pláži. Lucie si
chvíli četla a on zase trochu úřadoval. Procházel se po pláži s telefonem u ucha.
Odpoledne po lehkém jídle si šla lehnout a spala téměř tři hodiny. Richard se uvelebil
vedle na posteli s notebookem, střídavě ji pozoroval, jak spí a taky pracoval.
„Vezmu tě ven na pořádnou večeři, nechci, abys vařila“.
„A kam, vždyť tady v okolí nic není“.
„Mýlíš se, kotě. Pár kilometrů od zátoky je pěkná restaurace“. Slovo zátoka se mu
vzpříčilo málem v hrdle. Na to jen tak nezapomene.
„Tak jo, a bude i zákusek?“, zeptala se a škádlivě ho chtěla dloubnout do žeber, ale
on ji ruku zadržel. „Bude i zákusek, a ne jeden“.
„No ne, ty jsi na mně tak hodný“, zapředla. Našpulila pusu, aby ji políbil, ale
nedočkala se. V očích se mu zlomyslně zablýsklo. Nečekaně ji hravě plácl přes
zadek.
„Myslím, že bys měla tu svou božskou prdelku přesunout do koupelny, než si to
rozmyslím“.
Vylezla z postele, ale než ho opustila, zadívala se na něho a očima zhodnotila jeho
tělo. Potom konečky prstů mu zapíchla do hrudi a pomalu přejížděla přes břicho až
k jeho mužství, které se viditelně dmulo v boxerkách. Musela obdivovat, jak se
dokázal ovládnout. Vyslala k němu ten nejvášnivější pohled, jakého byla schopna.
Bylo více než zřejmé, že si tuhle její erotickou show užíval. Jeho tělo se napjalo, když
ho jemně podráždila na prsou. Přímo ji hypnotizoval pohledem a očekával, co se
bude odehrávat. Najednou nečekaně se vzpřímila, obdařila ho svůdným zářivým
úsměvem. „Vyhrála jsem“, pronesla vítězně a pelášila do koupelny.
Okamžitě se vrhnul za ní a pořádně ji zlechtal. Smála se celou dobu, co se společně
sprchovali. Potom se smát přestala, když ji ztrestal tak, že jí přivodil dva orgasmy za
sebou. O hodinu později ji usadil do Range Roveru a rozjeli se na společnou večeři.
„Vidím, jak si pochutnáváš na večeři. Věř mi, je to zážitek, to se jen tak nevidí. Udělal
jsem moc dobře, že jsem tě sem vzal“, pochválil se Richard a pozoroval ji
s obrovským úsměvem.
„Je to moc dobré“, zasténala Lucie nad chutí těstovin v puse. „A taky jsem měla
pořádný hlad“, stačila dodat.
„Možná bych si tě měl vyfotit. Nejspíš to udělám“ a vytahoval mobil z kapsy. Nijak
nereagovala, byla příliš zaneprázdněná, jak si cpala plně naloženou vidličku do pusy.
Když zaslechla zvuk fotícího telefonu, pozvedla oči a zamračila se.
„Co to vyvádíš, copak jsem nějaký exot“, kopla ho pod stolem do nohy. „Zlobíš,
Richarde“, utrousila a znovu si nabírala plnou vidličku.
„Bude to další legendární snímek, jak se moje žena nehorázně cpe“ a poslal jí
vzduchem polibek. „Taky to bude snímek poslední, než se moje krásná manželka
promění v mohutnou bytost“, dodával se smíchem.
Přestala jíst a dlouze si ho prohlížela s velkým znechucením.
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„Věřím, že to bys určitě nechtěl. To mi naštěstí nehrozí, neboť mě dokážeš natolik
vyčerpat a dopřáváš mi dostatek pohybu. Takže, aby bylo jasno, ze mě nebude nikdy
žádná mohutná příšera“, zašklebila se a odfrkla.
„Jenom tě škádlím“, zabručel. „Jsem rád, že ti chutná“, řekl konejšivě. Odložil vidličku
a pobaveně se usmíval. „Tak, abys věděla, líbí se mi, jak tě vyčerpávám, ale taky se
mi líbí, jak si to jídlo užíváš“. Zvedl její volnou ruku a políbil ji do dlaně. Přitom se
zachmuřil, když viděl malé oděrky. „Zdá se, že se to dobře hojí“, řekl nakonec a
snažil se, aby to neznělo naštvaně. Nechtěl se vracet k tomu, co se včera přihodilo.
„Mimo jiné jsem přišel na to, že mě baví, když tě můžu pozlobit“ a svůdně na ni
zamrkal. Byl to způsob, kterým jasně dokazoval, na co myslel.
„Co to s tebou dělá, Richarde“, zeptala se šeptem a napjala se. Upřel na ni plamenný
pohled. „Opravdu to chceš slyšet, Lucie? Tvrdnu, když si představím, jak se ti
zablýskne v očích a jak jsi celá divoká, když tě pozlobím“, ztišil hlas. „Dokážu myslet
na jediné, krásko“, natáhl ruku a pohladil konečky prstů její tvář. Jeho nepatrný dotek
vyslal do celého jejího těla vzrušení.
„Chceš vědět, na co? Až si s tebou zase zašukám, kdy se budeš pode mnou zmítat
v orgasmu“.
„Očividně tě to hodně nažhavilo“, řekla. Zavřela oči, aby potlačila nával touhy.
Natáhla se po skleničce vína a jedním douškem ji vyprázdnila. „Myslím, že už si ten
zákusek ani dávat nebudu“, odkašlala si.
„Ale ano, jenom si ho dej. Musíš se posilnit, protože několik hodin tě nepustím
z postele“, přitom palcem přejížděl po kloubcích jejich prstů. Jeho oči jí prozrazovaly,
že jakmile se vrátí zpět do vily, zrealizuje své ďábelské myšlenky.
„Ano, přesně tak, má krásko“, naklonil hlavu na stranu a obdařil ji tím svým dech
beroucím úsměvem.
Přikývla a snažila se rozdýchat intenzitu žáru, která ji spalovala. Číšník, který je
obsluhoval u večeře, se znovu objevil u jejich stolu a postavil před ně láhev
značkového vína s tím, že je to od jednoho hosta. Oba se překvapeně otočili
směrem, kterým ukázal na muže. Ten se zrovna zvedal od stolu a přicházel k nim.
Lucie si ho pečlivě prohlížela. Zrovna na Itala nevypadal se svými plavými vlasy,
vyšisovanými sluncem s karamelově snědou pletí. Byl vysoký a velmi pohledný.
Sledovala jeho plavnou chůzi, každý jeho krok byl pečlivě vykalkulovaný. Vířil okolo
sebe nezaměnitelný závan sebevědomí.
„Dario“, zvolal Richard a postavil se. Oba muži si srdečně potřásli rukama. Richard
se ujal představování. „Dario, to je moje krásná manželka Lucie. A tenhle ten pán je
můj přítel Darius Bartoli“.
„Rád vás konečně poznávám osobně, paní Gregorová“, pozvedl její ruku a políbil.
„Taky vás ráda poznávám, Dario“, odvětila Lucie, překvapena jeho galantním
chováním. „Zdá se, že jste o mně už slyšel“, dodávala zmateně.
„To ano“, přiznával. „V našich rodinách se neustále mluví o krásné manželce, se
kterou se Richard oženil“, usmíval se Dario.
Lucie se podívala na Richarda s tichou žádostí o pomoc. Ten se ale očividně dobře
bavil na její účet a jenom na ni zamrkal.
„Ale musím taky přiznat, jak je milé slyšet rodný jazyk, tak daleko od domova. Mluvíte
dobře česky, zřejmě tady pouze pobýváte“, ptala se.
„Kdepak, narodil jsem se v Itálii a jsem rozený Ital. My jsme taková velká rodina, kde
se mluví italsky a zároveň i česky“, vysvětloval s úsměvem. Lucie nechápala.
„Tím se netrapte, mladá paní. Vím, že pochopíte, až vás přivede mezi nás“, podíval
se na Richarda a významně ho poplácal po rameni.
„Jsi tady sám, Dario? Nechceš se k nám připojit?“, vyzval ho Richard.
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„Ne, nechtěl jsem rušit. Ale když jsem vás zahlédl, chtěl jsem vás pozdravit a hlavně
poblahopřát“ a významně se podíval na Lucii.
„Vlastně tu mám s někým schůzku“.
„Aha, rozumím. Ale jsem moc rád, že jsi to udělal. Děkujeme za láhev, vybral jsi
dobře, Dario“.
Ten se ohlédl přes rameno ke svému stolu. „Má společnice už je tady, tak já půjdu,
bavte se dobře“, zdvořile se s oběma rozloučil. Ještě jednou jim zamával a vrátil se
zpět ke svému stolu. Svým nápadným vzhledem upoutal pozornost několika hostů,
zejména žen. Pozdravil se se svou společnicí, vysokou blondýnou, nápadně hezkou
s očividně se silikonovými kosmetickými úpravami. Lucie už během rozhovoru si
všímala jejího naštvaného výrazu, jak intenzivně sledovala jejich stůl.
„To bylo velmi příjemné setkání“, podotkla a otočila se na Richarda. „Zdá se být velmi
milý, ten tvůj italský přítel, Dario“, poznamenala s neskrývaným obdivem.
„No, no“, zamračil se Richard, ale jeho oči se usmívaly.
„Netušila jsem, že máš tady přátele“, naoko ho plísnila.
„To mám, a hned několik. Právě jsi poznala jednoho z nich. Všechny brzy poznáš, to
ti slibuju“, snažil se odolat jejímu zvídavému pohledu.
Lucie znovu nenápadně zavadila očima ke stolu, kde seděl Darius.
„Mám takový dojem, že jeho přítelkyně nebyla nadšená z toho, jak se u nás zastavil,
ten tvůj přítel. Neustále směřuje k nám pěkně jedovaté pohledy“.
„Toho si nevšímej, kotě. Navíc si vůbec nemyslím, že je to jeho přítelkyně“, řekl to
tak, že sarkasmus v jeho hlase se nedal přehlédnout.
„Proč to říkáš, Richarde?“
„Kotě“, podíval se na ni a jeho káravý pohled mluvil za vše. „Říkám to proto, že Daria
moc dobře znám. Chlap, jako je on, nemívá přítelkyně, pouze známosti“, lehce
pokynul směrem k jejich stolu. „A tam ta, je jeho momentální známost“.
„Jak si můžeš být tak jistý“, oponovala.
„Protože jsem býval stejný“, zarazil se. „Sakra“, poposedl si na židli. Dostal na sebe
pořádný vztek, že to řekl. „Zapomeň na to. Opravdu bych teď nerozebíral
společenský život svého přítele“.
„Ani já ne“, odpověděla dotčeně. Nechtěla slyšet, co jí mezi řečí prozradil. Jenom
doufala, že ta doba je už za ním.
„Lucie, nebudeme už o tom mluvit, že ne“, snažil se to napravit.
„Ne, to tedy opravdu nebudeme. Evidentně víš, o čem mluvíš, Richarde“.
„Správně, já mám ale rozumnou manželku“, usmál se na ni. „Myslím, že je ten
správný čas, abychom se vrátili a věnovali se příjemnějším věcem, krásko moje.
Koneckonců jsme tady na líbánkách“, zazubil se a přivolal číšníka.
Opřela si hlavu do opěrky sedadla v autě a mlčky zírala do noci. V hlavě jí zněly
útržky jeho slov. Protože jsem býval stejný, nejsou to přítelkyně, ale pouhé známosti.
Doufala, že to všechno tak bylo, než se poznali. Poprvé se jí zmocňoval vnitřní
neklid.
28.
Vešli do domu a zamkli dveře. Lucie si zula boty a zamířila ke koupelně.
„Kam jdeš?“, otočil se za ní.
„Dám si sprchu“, odpověděla a chtěla pokračovat ve své chůzi. Chytil ji za ruku a
přitáhl si ji k sobě. Vrcholky bradavek se dotýkaly jeho hrudi a Lucie ostře vydechla.
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Mlčky si ji prohlížel, jako by si chtěl vrýt do paměti každý centimetr jejího těla, které
mu bude patřit.
„Ne kotě, žádnou sprchu. To teď počká, protože jsem čekal příliš dlouho“.
„Nic nepočká, protože já tam musím“, odsekla a snažila se ho odstrčit od sebe.
Nadzvedl jí bradu a zkoumavě se na ni podíval, když pochopil. „Promiň, ale nebuď
tam dlouho“, rozpačitě se usmál a pustil ji.
Zanedlouho vyšla a chvíli stála ve dveřích do pokoje a nerušeně pozorovala svého
muže, který na ni čekal. Seděl v křesle do půl pasu svlečený v džínách. Otočil se,
když vycítil její pohled a napřímil se. Jeho temné oči přímo žhnuly. Z hrdla jí unikl
slabý povzdech, protože opět přebíral moc a bude jí říkat, co má dělat.
„Pojď ke mně“, poklepal rukou na svůj klín. Roztáhl nohy, aby jí tak vytvořil prostor.
Vůbec si nevšímal její nervozity a čekal. Prostě vydal příkaz, aby k němu ihned
přistoupila. Poslechla ho. Pomalu došla až k němu a posadila se mu na klín.
„Hodná holka“, zamumlal a objal ji oběma rukama. Jeho prudký vpád na její ústa ji
napověděl, že se nejedná o pomalé svádění. Mírně jí zaklonil hlavu a začal pustošit
její ústa. Zachytila se jeho ramene a přitiskla se k němu. Položil jednu ruku na její
stehno a vklouzl pod šaty, které jí vyhrnul až k pasu. Roztřásla se jí kolena a
zavzdychala mu do úst.
„Nehýbej se, Lucie“, a znovu ji hladově líbal. Rukou se dále posouval a zanedlouho
se jeho prsty ocitly u cíle. Přiměl ji roztáhnout nohy, aby si usnadnil přístup.
„Budu se dotýkat toho, co je moje“. Prsty hladil lem kalhotek a pak je odsunul
stranou. Ztuhla očekáváním a dech se jí znatelně zrychloval. Byla spoutaná rozkoší,
kterou jí způsobovaly jeho kouzelné prsty. Samovolně stáhla nohy k sobě, aby ulevila
tomu tlaku. Trhla sebou, když se ozval jeho drsný hlas.
„Tohle dělat nebudeš, Lucie“ a znovu jí dal nohy od sebe. „Nebudeš myslet na nic,
kromě mě a toho co ti dělám“. Mezitím jeho prsty zajížděly hlouběji. Nezmohla se již
na nic jiného, pouze na jeho doteky, které ji přiváděly k šílenství.
„Jsi krásně vlhká“, zašeptal jí do úst. Sténala a blížila se k vrcholu. Stále měl prsty
uvnitř a jazyk hluboko v jejich ústech. Zcela ji ovládal a velel. Držel ji pevně, jako by
se bál, že se pokusí zvednout, což rozhodně neměla v úmyslu.
„Myslím, že by ses chtěla udělat“, zamumlal. Díval se na ni a jeho prsty se dávaly do
rychlejšího pohybu.
„Ach bože“, zhluboka se nadechla. Vášeň protékala jejím krevním řečištěm jako
mohutná vlna, přinášející slast. V jeho přítomnosti ji opět opustily veškeré zábrany,
ostatně jako vždy. Jakmile se zklidnila, pohlédla mu do očí, které se na ni usmívaly.
„Musíš mít celou ruku zmáčenou“, špitla a podívala se dolů, kde jeho prsty zůstávaly
na stejném místě.
„Miluju, když se tak uděláš“ a dál se spokojeně usmíval. Přitiskl se svým mužstvím
k jejímu zadečku. Lucie ani na okamžik nepochybovala o jeho úmyslech.
„Richarde, víš, kde jsme? Trváš na tom, že zůstaneme tady v tom křesle?“
„Nic nám tady nechybí“, olízl ji na krku. „Mně se tady docela líbí, mám tě na klíně a
zrovna přemýšlím, co s tebou udělám“, pošeptal jí do ucha.
V tom ji napadla hříšná myšlenka. Pohnula se a pomalu klouzala z jeho klína. V jeho
očích spatřila překvapení a náznak nevole. Ale nemarnila čas a už poklekla na zem a
jeho klín měla přímo před obličejem. Váhavě mu položila ruku k rozkroku a stiskla.
Vzhlédla, aby se ujistila a zahlédla mu v očích touhu a chtíč. Přesně na to čekala, a
to ji přimělo k rozhodnutí, co chtěla udělat.
„Vezmu si tě do pusy, Richarde“, neptala se.
„Ano“, zadrhl se mu hlas. Tenhle jeho souhlas potřebovala. Rozepla mu zip na
kalhotách a odhalila jeho mužskou chloubu.
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Když ho vzala do ruky, zasténal a prudce se nadechl. Olízla špičku jeho přirození,
chutnal slaně. Odtáhla se, aby na něho viděla.
„Tahle část byla nespočetněkrát uvnitř mého těla. Málokdy mi dáváš možnost, abych
si ji důkladně prozkoumala a vychutnala“. Přejela rukou pomalu po celé délce a
viděla, jak se kousl do rtu. Zdálo se, že si to užíval.
„Jsi dokonalý“, zamumlala, než vzala jeho penis do úst a pomalu si ho sunula
hlouběji. Chytil se opěrky křesla a pohnul se vpřed, čímž jí ho vrhnul hluboko do krku.
Sála ho ve svých ústech a jazykem přejížděla po tenké naběhlé žilce jeho
ztopořeného údu. Byla natolik vytrvalá, že mu nedošlo, že dokončí, co začala.
Rukama pevně uchopil její hlavu a přirážel ji na svůj penis. Ucítila tlak a věděla, že se
blíží k vrcholu. Silně sevřela jeho stehna a sála.
„Ježíši, já už budu“. Ztvrdl jako kámen a ve vteřině se jí v ústech rozlila horká
tekutina. Pevně svíral její hlavu.
„Bože Lucie“, lapal po dechu. Pomalu se odtahoval a ona polykala jeho sperma,
přitom ho sledovala očima, jak se kousal do rtu a rovněž ji pozoroval. Potom si ji
přitáhl k sobě, zvedl z podlahy a stáhl do náruče. Nesmírně dlouze ji políbil. Měla
radost, že ho mohla potěšit tak, jako on ji a nechal ji, aby to dotáhla do konce.
„Byla to moje premiéra, Richarde. Zvláště, že jsi mě nechal do poslední chvíle“.
„Začíná se mi to líbit“, pošeptal jí.
„To jsem viděla, evidentně sis to užíval“, zasmála se.
Na oplátku ji polechtal, až se kroutila, aby se dostala z jeho dosahu.
„Jsi odvážná, mladá dáma, víš to? Nevzpomínám si, že bych ti dal k tomu souhlas“,
poškádlil ji.
„Že ne, to bych netvrdila“, čertila se.
„Ale no tak, kotě. Bylo to dokonalé. Každý chlap by zešílel závistí, kdyby věděl, co
v tobě mám. Mít ženu na kolenou, aby ho potěšila, za to by muži dokázali zabíjet“.
Jeho slova ji zasáhla hluboce uvnitř a přijala je. Bude se snažit si je uchovat ve své
mysli. Její srdce se zatetelilo štěstím.
„Co kdybychom ochutnali to skvělé víno, co jsme dostali“, zeptal se tiše a něžně ji
políbil za ucho. „Ale ještě, než to uděláme, tě pomiluju, Lucie, a to přesně podle mých
představ. Chci, aby sis to náležitě užila“ a odváděl ji do ložnice.
Později, oba příjemně unaveni a uspokojeni, došlo na to úžasné víno, které bylo
skutečně vynikající. Sama Lucie, která se ve víně tolik nevyznala, zaznamenala jeho
znamenitou vytříbenou chuť.
Richard jí ve stručnosti povyprávěl o veliké, co do počtu, italské rodině, jejíž všichni
členové byli pro něho něco jako druhá rodina. Byla na všechny moc zvědavá,
protože je zanedlouho všechny pozná. Souhlasila s tím, že na několik dní přijmou
společně jejich pohostinství.
29.
Lucie zvedla hlavu a rozpačitě uhnula pohledem stranou. Bez sebevětších rozpaků
stál její manžel úplně nahý s ručníkem přehozeným přes rameno. Delší dobu ji
pozoroval, jak sedí na terase a soustředěně svírá v ruce malou krabičku. Všiml si, že
lehce znervózněla, což ho pobavilo. Doufal, že to bylo jeho přítomností a ne tím, co
zrovna vytahovala na světlo. Přistoupil blíže, ledabyle se dotkl kamene na přívěsku
zavěšeném na kožené pásce.
„Co to je, odkud to máš?“
„Právě jsem to našla, je to zajímavý objev. Líbí se ti?“, zeptala se a stále v ruce
svírala ten třpytivý kamínek.
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„Ani ne“, chvíli si ho prohlížel. „Má být cenný?“, zeptal se.
„Nemám tušení, zřejmě ne. Jinak by tady tak neležel“, odvětila zamyšleně.
„Předpokládám, že ho tady zapomnělo jedno z dětí.
„Asi to tak bude, ale zaujalo mě to. Vypadá to zajímavě“, schovávala poklad do
krabičky a vrátila na místo, kde ji objevila.
„Dovedl bych si představit zajímavější suvenýry“, podotkl. Sklonil se a něžně ji políbil.
Instinktivně mu položila ruce kolem ramen a polibek dychtivě opakovala.
„Hm“, zamumlal u jejich rtů. „Chtěl jsem se jít osprchovat a obléct se, ale možná to
odložím na později“.
Mírně ho odstrčila od sebe. „Nerada se zmiňuji o takových podrobnostech, ale
plánovali jsme taky podnikat něco jiného“, připomínala mu.
„Nějaké stížnosti“, zeptal se odměřeně. Lucii napadlo, že by mohla stejně stanovit
pravidla a hranice jejich pobytu. Málem zapomněla, že má co do činění s mužem,
který je zvyklý řídit ostatní a dělat vše podle svého. Ale nemínila se jen tak lehce
vzdávat. Zvažovala svoje úmysly, mezitím, co si ji měřil hloubavýma očima, nakonec
se usmál a pravil. „Neměj strach, za pár minut jsem u tebe“. Dívala se za ním, jak
odcházel do sprchy a pobrukoval si nějakou melodii. Málem ho následovala, ale
ovládla se, neboť s takovou by se nikam nedostali. Zamířila místo toho do kuchyně,
aby připravila snídani. O patnáct minut později se objevil v plátěných kalhotách a
lehké bavlněné košili.
„Jen si představ“, řekl a zakousl se do toastu, „máme ještě před sebou bez mála tři
týdny. Dnes si zajedeme do přístavního městečka, tam se ti bude líbit a užiješ si to,
Lucie. Zatím jsme se nedostali dále, než na několik procházek po pláži a koupání
v moři“, konstatoval.
„No, ne, že bych si stěžovala. A pak?“, zeptala se.
„Co pak“, vzhlédl od jídla. „Pak se uvidí“, odpověděl. „Neboj se, já už něco vymyslím.
V tomhle jsem dobrý“, dodával.
„To jako v čem, buď přesnější“, vyzvala ho se smíchem.
Udiveně pozvedl obočí. „Kromě jiného, v organizování“, usmál se na ni.
„Ach tak, tomu rozumím“, pokyvovala chápavě hlavou.
Po snídani ji posadil do auta a odvážel ji do slíbeného městečka. Když projížděli
podél útesu, úmyslně se nedívala dolů. Díky tomu opatření a taky důvěře v jeho
řidičské schopnosti si tu projížďku docela užívala.
Procházeli se kolem několika obchodů, když se vydali z hlavní třídy. K vidění se jim
naskytlo několik malebných butiků ve starém dvoře, zatemněném vzrostlými
palmami. Objevovalo se tam minimum turistů a pár malířů u svých rozložených
pláten. Lucie se zastavila před malým knihkupectvím, když Richardovi zazvonil
telefon. Pochopila, že to bylo ryze pracovní a naznačila, že se podívá dovnitř.
Povzbuzena myšlenkou na jeho blížící se narozeniny se rozhodla, zda by nenašla
nějaký vhodný dárek. Radostí málem vypískla, když objevila starodávnou mapu
přístavního městečka a k tomu knihu s fotografiemi, zachycujícími minulost až po
současnost. Opatrně vzala tu malou barevně vypracovanou mapu ostrova a knižní
publikaci do ruky. Nadšeně si ji prohlížela a napadlo ji, že by to mohl být perfektní
dárek. Prodírala se přeplněným obchodem k prodejnímu pultu. Zaplatila a netrpělivě
čekala, až to prodavač zabalí. Mezitím se letmo zadívala ven ze dveří, aby zjistila, že
je Richard stále na druhé straně dvora. Když konečně vyšla z obchodu s dárkem
pečlivě zabaleným a ukrytým v papírové tašce, přemítala, zda ten její nápad vůbec
ocení. Uvědomovala si, že pro bohatého muže je přímo nadlidské vymyslet něco, co
by ho mohlo zaujmout.
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Našla ho na lavičce a v ruce svíral nějaký časopis týkající se obchodu a financí.
„Myslela jsem, že jsme na svatební cestě“, připomenula mu a lehce se zamračila na
to, co svíral v ruce.
„Já vím, ale zrovna teď jsem si připadal bez informací“.
„Než se vrátíme domů, tak získané informace, které tam jsou“, poklepala prstem na
časopis, „už budou zastaralé a nepoužitelné“, nadhodila.
„No ne, to bylo výstižné a naprosto vyčerpávající pojednání, paní Gregorová. Ale
máš pravdu, opět trefa do středu“, rozesmál se a sevřel ji v pase.
„No, vidím, že taky něco neseš, co to je?“, zvědavě jí tahal tašku z ruky.
„Nesahej na to, Richarde“, varovala ho. Je to překvapení pro tebe, dostaneš to
k narozeninám“.
„Ty jsi mi koupila dárek?“, zeptal se dojetím a s úžasem se na ni podíval. Překvapila
ho, že s předstihem myslela na jeho narozeniny.
„Nahoře nad námi je malé klenotnictví, rád bych se tam podíval, pojď“ a vedl ji vpřed.
„Podívej“, ukázal na jedny dámské hodinky. „Ty by ti slušely“, pronesl tiše po pečlivé
prohlídce kolekce švýcarských a japonských strojků.
Lucie opět protestovala, jako vždy. Hájila svoje dosavadní hodinky, že jsou dokonalé
a nepotřebují vyměnit. Poukazovala na to, že fungují stejně dobře jako tyhle
přepychově drahé. Ukazují čas, datum a navíc používají skutečná čísla, vysvětlovala
a rázně gestikulovala rukama.
„Nechápu, proč někdo navrhuje elegantní hodinky bez čísel, jaký to dává smysl“,
podivovala se. Její tvrzení ho skutečně pobavilo.
„Takhle se může ptát někdo, kdo nesleduje módní trendy. Mimochodem je pět hodin.
Co kdybychom si zašli někam na skleničku a tam to téma probrali“. Vzal ji za ruku a
vyvedl ji ze dvora ven. Vraceli se úzkou uličkou zpátky na hlavní třídu, odkud byl
překrásný výhled na přístav. Po pár set metrech chůze si vybrali malou zahradní
vinárnu zastíněnou doškovou střechou. Jakmile dosedli do ratanových křesílek,
rozpršelo se. Lucie se podivovala, jak je to možné z takového nádherného
slunečného dne.
„Je to jen přeháňka, která se v tomto období tady vyskytuje pravidelně. Znenadání se
objeví a zase rychle zmizí“, vysvětloval Richard.
„Říkáš to, jako bys to tady dokonale znal“, pohlédla na něj s otazníkem v očích.
„Taky, že to tady znám moc dobře, nejsem tady poprvé. Nedaleko odtud mám přece
dobrého přítele včetně jeho početné rodiny, vzpomínáš. Mimochodem to byl on, kdo
nám propůjčil svoji vilu na pláži“, přiznával a záhadně se usmíval.
„To je další překvapivé zjištění, přemýšlím, co já se ještě nedovím“, kroutila hlavou.
„Nicméně tenhle déšť se mi líbí“, podotkla a zaklonila hlavu.
„Přesně tak, člověk si nemusí dělat starosti, že promokne, protože stejně rychle za
pár minut uschne“. Oba se mlčky oddávali pohledu na malé rybářské lodě v přístavu
a nedaleký maják s působivou obrovskou sochou rybáře v nadlidské velikosti.
Lucie si objednala míchaný nápoj s pořádnou dávkou kubánského rumu. Nad
objednávkou Richarda se pobaveně usmála.
„Skotskou si můžeš dát kdekoli. Proč trochu neriskuješ a nezkusíš něco nového?“
„Skotská je dobrá a osvědčená. Vzrušení mám v životě dost“, poznamenal s ironií.
Nebyla si jistá, jak si má tu jeho poznámku vysvětlit. Rozhodně to nebyl kompliment.
Připadalo jí, že je myšlenkami někde jinde. Bála se, že tuší, kde. Pohlédla na titul
v obchodním časopise, reality. Odtušil její zkoumavý pohled a přemýšlel, jak změnit
téma, když zaslechl její tichý hlas.
„Nejsem jediná, kdo se nechá unést, jako zrovna ty“ a ukázala na časopis.
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„Myslíš informace, to mě zase tolik nebere“, snažil se odlehčit situaci. Než stačil najít
další téma konverzace, přinesli jim objednané pití. Jeho podivná nálada ji
znepokojovala a navíc na její vnitřní napětí zareagovalo bolavé místo pod kolenem.
Sykla a tvář se jí zkrabatila bolestí, když si natahovala nohu pod stolem. Okamžitě si
toho všiml. „Co se děje, Lucie? Stále tě to bolí?, vyptával se.
„Trochu, je jenom ztuhlá, nic víc“
„Kdybys mě poslechla a nešplhala by ses po útesech“, vzdychl.
„Ano, to už jsem slyšela několikrát, odsekla a pocit neklidu vystřídala podrážděnost.
Prudce zamíchala brčkem rum s ovocem na dně sklenice. „To mi tady budeš znovu
připomínat svoje potenciální rady? Zdá se, že jsme poněkud odbočili od hlavního
tématu“, zavrčela s nelibostí.
„Myslím, že by to bylo zbytečné, protože ty zřejmě nejsi ochotná žádnou moji radu
přijmout“, zamyšleně se na ni zadíval a usrkl skotské.
„Řekněme, že ti to jde pravděpodobně mnohem lépe je udělovat“, prohodila ironicky.
„Ale ty mi dáváš jasně najevo, že se nějakou mojí radou nehodláš řídit“, poznamenal
smutně. Lucie zalitovala, proč se na něho tak utrhla. Vždyť on to myslel dobře a
hlavně pro její dobro.
„Ježíši promiň, že jsem se tak unáhlila. Richarde, nechtěla jsem se hádat. Jsem
jenom nesvá z toho, že se něco děje. Je to zcela evidentní, ta tvoje mizerná nálada.
Proč se tak chováš, mohli bychom si to konečně objasnit?“
Přivřel na několik vteřin oči. „Já nevím“, připustil po chvíli mlčení.
Zhluboka se nadechla a rozhodla se pro další tah. „Ale já vím. Není to náhodou tím,
že jsi s někým telefonoval mezitím, co jsem nakupovala. Co se děje“, naléhala na
něho. Na její vkus zvažoval poměrně delší dobu, než ji konečně uvedl do obrazu.
Když konečně se dověděla pravý důvod jeho špatné nálady, byla rozčarovaná.
Chvíli přemýšlela nad tím, co právě slyšela. „Takže obchodní večeře“, ztěžka si
povzdechla a dopila svůj drink.
„Není to klasická obchodní večeře, spíš taková menší společenská akce“, opravil ji a
pozoroval její zasmušilý výraz ve tváři.
„A proč tam musíš být?“, zeptala se.
„Protože v mém postavení je pověst vším. Mám zájem o jeden projekt tady v Itálii.
Nerad se vzdávám a rád bych se tam ukázal. Zrovna teď se mi nabízí tato
příležitost“, snažil se jí to vysvětlit.
„Aha, rozumím. Tak proto ta plánovaná svatební cesta“, podotkla s úsměškem a
odmlčela se.
„Ale ne, tak to vůbec nebylo. Nevěděl jsem o té akci. Vzal jsem tě sem, protože to
tady znám a mám to tady moc rád. Ježíši, to je tak těžké pochopit?“, prohrábl si vlasy
a napil se.
„Možná, že je“, řekla klidně. „Mluvíš o tom, jako by to bylo nevyhnutelné“.
„To je“, přiznal na rovinu.
„Tak, co vlastně ode mě chceš slyšet. Že by názor, když se jím stejně nebudeš řídit“.
S úžasem na ni pohlédl, znovu se napil. „Zatraceně, to kdybych věděl“.
Lucie ho mlčky sledovala poměrně dlouho. Byla natolik ponořená sama do sebe, že
si nevšimla, že odpolední přeháňka byla pryč a déšť téměř ustal.
„Abych to shrnula, zítřejší večer bude něco jako mezník tvé kariéry. Předpokládám,
že už v hlavě spřádáš generální plán“, nadhodila podrážděně.
„Tak nějak“, odpověděl suše.
Kývla na obsluhu a objednala si další drink. Pořádně se napila a spokojeně vzdychla.
„Neopij se, Lucie“, mírně ji napomenul.
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Ostře se na něj podívala. „Jenom se neboj, to se nestane. Mimochodem jsem vlastně
netušila, že by v manželském slibu zaznělo slovo diktátorství“.
„Fajn, to by stačilo“, podrážděně vydechl a zvedl se od stolu. Bez jediného slova
zamířil dovnitř baru a za okamžik před ni postavil talířek s dvěma chlebíčky.
„Najez se“, přikázal ostře.
„Děkuji“, odsekla. „Výjimečně s tvým příkazem souhlasím a nacpala si chlebíček do
úst. Potom zamručela spokojeně.
Se svraštělým čelem ji chvíli sledoval, nakonec se musel usmát.
„Ráda bych věděla, jakou roli v tom budu mít já, Richarde, pověz mi to“.
„Vůbec jsi mě neposlouchala, Lucie“
„Ale ano, právě že až moc dobře. Zřejmě bych tě měla doprovázet nebo nemusím?“.
V duchu se zaradovala, kdyby tomu tak bylo a ona tam nemusela.
„Přesně to je ono, přál bych si, abys mě doprovodila. Nebudeme tam dlouho, slibuju“,
zapřísahal se.
30.
„Bez ohledu na to, jak rád bych s tebou plaval dál, musíme ven a pomalu se chystat
na večer“. Zasténala na protest a naznačila, že se jí to ani trochu nelíbí.
„Na tu hloupou akci se mi vůbec nechce“.
„Lucie prosím, víš, že tam musíme“.
„Ty tam musíš, já ne. Co kdybych tady na tebe počkala“, snažila se ho přemluvit.
Ovinula mu nohy kolem boků.
„Rád bych tady s tebou zůstal u tohoto nádherného moře navždy“, tiskl si ji na svou
hruď a šlapal vodu. „Ale v žádném případě tě tady nenechám samotnou. To jistě moc
dobře víš“.
Jemně ho kousla do ucha. Olízla jeho krk a na jazyku ucítila slanou vodu.
„Říkal jsi navždy?“ a naklonila hlavu na stranu. Snažila se ho upoutat natolik, aby
odvedla jeho mysl od té pitomé akce, na které stále tak tvrdošíjně trval. Věděla, že
dnešní večer je zcela jasný a ona s tím nic neudělá. Ale zrovna teď, přece jenom
ano. Rozhodla se, že ho donutí k příjemnějším věcem.
„Přesně tak“, rukama svíral její ramena a ztěžka si povzdechl. Poznala, že její
nechuť, aby s ním absolvovala ten pitomý večírek, zřejmě plný nafoukaných idiotů,
ho zcela znechutila.
„Co mám s vámi dělat, paní Gregorová“ a opřel se čelem o to její.
„No, jestli jste v koncích, pane Gregore, pár dobrých nápadů bych měla“, stiskla jeho
pevný zadek a přitlačila se k němu.
„Takže sex výměnou za to, že se mnou půjdeš na večírek. Musím uznat, že proklatě
dobře umíš vyjednávat“.
Pod vodou mu přejela po rozkroku nahoru a dolů a cítila jeho pevné mužství.
Ukázala hlavou ke břehu. Když doplavali, popadl ji a odnášel do vily. Bylo jí jasné, jak
to skončí, neobyčejným šukáním. Byla sama se sebou spokojená, protože bude za
několik minut sdílet intimitu s mužem, kterého nade vše miluje. Na ten hloupý večírek
rázem přestala myslet, čekaly ji příjemnější věci.
„Tohle si vezmeš na sebe“ zastavil se. Sice se v duchu proklínal za to, že jí ty šaty
nepochválil. Ale nebyl na to vůbec připravený, když se před ním objevila oblečená a
připravená jít na večírek. Měla na sobě světlounce zelené šaty, hluboce vykrojené,
odhalovaly její ramena a splývaly v jemných záhybech hodně nad kolena. Na nohou
měla světlé sandály, ze kterých vykukovaly růžové nehty.
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Když zaslechla jeho podrážděný tón hlasu, otočila se a pohodila záplavou svých
hedvábných vlasů.
„Co je to za otázku, Richarde. Copak v nich nevypadám dobře“, zeptala se chladně.
Její nálada se rozplynula, když vzpomínala na nádhernou soulož po plavání v moři
před dvěma hodinami.
„Ne, naopak, vypadáš moc hezky“, to bylo právě to, co mu dělalo starosti. „Ale ty šaty
jsou příliš krátké, to mě nejspíš přivede do hrobu“. Slovo krátké vyslovil s patřičným
důrazem. Díval se na její šaty, které byly celkem v pořádku, kdyby neodhalovaly její
dlouhé, opálené nohy. V duchu šílel, když si představil ty nadržené páprdy, jak budou
slintat a představovat si …, raději nechtěl domyslet.
„Děláš si zbytečné starosti. Jsou to typicky vzdušné šaty, vhodné do společnosti.
Proboha, je léto a podle toho jsem taky oblečená“.
„Jo, letní šaty. K čertu, zatraceně“, přešlapoval na místě. Skoro jí poručil, aby se
převlékla, možná by ho i poslechla, ale nemohl si dovolit ji tak pokoušet. Zrovna nyní
by to nemuselo dopadnout. Dokonce zvažoval i tu myšlenku, zda je to tak důležité
tam vůbec chodit. Měl pocit, že večer zestárne o desítky let. A to z jednoho prostého
důvodu, že bude mít vedle sebe nádhernou ženu, která bude přitahovat pozornost
bez ohledu na to, že ona sama si to vůbec neuvědomuje.
„Richarde, tvoje představy jsou poněkud přehnané. Já taky nejsem nadšená z toho,
co mě čeká. Ale jsem v oslabení, přehlasoval jsi mě. Vůbec nevím, co budu říkat“,
v tom se zarazila, když jí došla podstata. „Vlastně nebudu říkat nic, protože
neporozumím nikomu z těch lidí, které na tom zatraceném večírku potkám“, řekla
dost vyděšeně. Když zahlédla nešťastný výraz v jeho tváři, pohladila ho rukou, čímž
ho vytrhla z myšlenek, které byly zcela zbytečné a neopodstatněné. Vyvolalo to v ní
pocit viny za to, že ho dostatečně nepodporuje v jeho práci.
„Omlouvám se, Richarde. Snažím se ti být oporou, i když se bojím, zda mi to vůbec
půjde“, zabořila mu tvář do krku.
„Nebudeme tam moc dlouho, Lucie. Pouze na dobu, abych se zdvořile pozdravil
s několika lidmi a hlavně s jedním člověkem, který je důležitý pro moje plány. Navíc,
tam bude i několik lidí, mluvících česky. Rovněž předpokládám, že se tam objeví i
můj přítel, Bruno“.
„Slibuješ, Richarde?“ a byla si vědoma, že se chová jako naprostá blbka. Ale
nechtěla se omlouvat za to, že ho chce mít pro sebe.
„Vím, že jsme na líbánkách a připadám si jako necitlivé hovado“, uhladil jí pramínek
vlasů za ucho. „Moc si toho vážím, Lucie“ a políbil ji do vlasů. „Jsi nejen nádherná
tím, jak vypadáš, ale taky tady“ a prstem obkroužil místo, kde měla srdce. „Přesně
tady jsi nádherná“. Její tvář se rozjasnila nad tím gestem.
„Miluju tě, Richarde, i když se chováš jako necitlivé hovado“ a přitáhla si jeho tvář
k polibku.
„Já vím, a každý den si říkám, že je požehnaný, co tě mám. Takže půjdeme, má
krásko?“, vzal ji za ruku a odváděl k autu.
Lucie přelétla očima prostorný sál, přeplněný davem lidí. Nacházeli se v soukromé
rezidenci hostitele. Na okamžik zatoužila po tom, aby byla zpátky na jejich pláži u
moře. Sálem se promenádovali lidé, kteří usilovali o šanci, být slavní a středem
veškerého dění Najednou si uvědomila, že její manžel patří mezi ně a taková akce
zřejmě nebude poslední. Pohybuje se ve světě úspěšných obchodníků, ve světě
peněz, luxusu, celebrit a vytříbených rozhovorů. Před očima se jí mihalo množství
hedvábí, saténu v neutrálních barvách, aby vynikaly drahé perly a diamanty.

95

Taky zaznamenala Richardův zdvořilý výraz, ale taky emoce, neboť se tady objevil
z čistě obchodních důvodů.
Lucie musela přimhouřit oči, aby dobře viděla přes clonu cigaretového kouře. Její
pozornost upoutal divný pár, starší muž se značně prošedivělou kšticí ve smokingu
v doprovodu hodně mladé vyzývavé ženy. Na první pohled byla o více jak třicet let
mladší než on. Zrovna pohledem zamířil k místu, kde stáli. Odměřeně se podíval na
Richarda a potom upřel svůj chlípný zrak přímo na ni.
„Kdo je ten člověk?“, zeptala se a pokynula směrem k onomu muži. „Zdá se, že tě
dobře zná a očividně není zrovna nadšený z toho, že tě tady vidí“.
Richard se natočil tak, aby viděl, koho tím myslí.
„Je to známá firma, nechutný povaleč, neuvěřitelný sukničkář, který se vetře všude.
Je to vlastně Čech, který se oženil s dcerou místního podnikatele. Pokud vím, jeho
žena zemřela a on nyní žije tady se svou dcerou, z prvního manželství. Není to
vůbec solidní člověk. Svého času mi nabízel spolupráci ve svých nekalých aktivitách,
což jsem kategoricky odmítl. Dodnes, jak je vidět, nezapomněl na moje striktní
odmítnutí. Měla jsi naprostou pravdu, že on mě tady rozhodně rád nevidí“,
vysvětloval Richard.
„Ta žena, která stojí po jeho boku, které by mohl být otcem, je jeho manželka?“,
zajímala se Lucie. Všímala si jejich vyzývavých pohledů, kterými ji častovala.
„Kdepak, to je jeho vydařená dcera, která ho, jak jsem slyšel, doprovází na večírcích,
kde se on objevuje častěji, než je zdrávo“.
„Zdá se, že si nás všimli a míří rovnou k nám“, stačila ještě upozornit Lucie.
„To je překvapení, vás bych tady nečekal. Jste tady pracovně?“, zahlaholil sytým
hlasem onen muž, když se zastavil přímo u nich. V závěsu za ním postávala jeho
dcera. Svým vyzývavým pohledem pohlížela na Richarda a nestydatě se dožadovala
jeho pozornosti.
„Pane Pazdero, slečno“, pozdravil je Richard chladným hlasem a vůbec se
neobtěžoval podáním ruky.
„Vidím, že máte doprovod“, prohodil s notnou dávkou jízlivosti a věnoval poněkud
delší chlípný pohled Lucii.
„Vidíte dobře, jsem tady se svou manželkou“, prohlásil Richard a probodl ho
vražedným pohledem, neboť mu neušlo, jak se na Lucii podíval. Majetnicky si ji
přitáhl k pasu. Ona dívka se zarazila a nevěřícně zírala jak na Richarda, tak i na
Lucii. Vypadala na to, že každým okamžikem se její bujné silikonové poprsí vyvalí
ven, pokud se nadechne.
„Teď, jestli dovolíte, rádi bychom se pohnuli dále“, aniž by čekal na odezvu, odváděl
Lucii vpřed s úmyslem ji dostat co nejdále od těch dvou parazitů.
„Uf, to nebylo zrovna zdvořilé“, když spatřila v obličejích těch dvou šokující výraz
doprovázený notnou dávkou zlomyslnosti.
„Takoví, jako jsou oni dva, nedokážou rozpoznat, co je to zdvořilé chování. To mě
vůbec netrápí, kotě“, prohodil Richard.
Cestou k obslužnému pultu se krátce zastavil Richard s několika muži, aby s nimi
krátce pohovořil. Jeho chování se rázem změnilo, na rozdíl od prvního rozhovoru.
Choval se mile, usmíval se a vystupoval jako pravý byznysmen. Vzali si pár
jednohubek a od kolemjdoucího číšníka sklenku šampaňského. Lucie najednou
vycítila jeho neklid, celý se napjal. Naklonil se k ní a tiše promluvil.
„Už ho vidím, to je ten člověk, se kterým bych si rád v klidu pohovořil“. Spatřila
pohledného muže ve středních letech, v dokonale padnoucím světlém obleku
s barevně ladící kravatou, obklopeném hloučkem mužů, zřejmě zdejších
konzervativních obchodníků.
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„Tak, co kdybys tam zašel a pokusil se ho naklonit“, povzbudila ho. „Já se zatím tady
porozhlédnu, nebudu daleko. Při vstupu jsem zahlédla v přední místnosti nějaké
obrazy, půjdu se tam podívat, souhlasíš?“, mrkla na něho.
„Dobře, krásko, vyzvednu tě tam. Řekněme tak za půl hodinky a potom spolu
opustíme tuhle tu šaškárnu“, lehce ji políbil a odcházel vzpřímeně rozvážným krokem
ke skupince lidí. Zhluboka si povzdechla a několik minut sledovala svého manžela,
jak se připojil k lidem okolo muže, který byl pro něj natolik důležitý, že se zde ocitla.
Zdálo se, že uměl upoutat pozornost, ne jenom zdejších žen, ale taky toho pána,
který se tvářil velice vstřícně. Posadili se ke stolečku opodál a tiše spolu hovořili.
Dopila svou skleničku, kterou odložila na stolek a opustila sál. Vyšla na chodbu a
hudba se vzdalovala jejímu sluchu. Slyšela pouze klapot svých podpatků, jak kráčela
po mramorové podlaze.
Se zájmem si prohlížela řadu obrazů na stěnách. I když se v umění tak dobře
nevyznala, potěšilo ji, že některé obrazy rozpoznala. Kroky ji zavedly až za roh
místnosti, kde postávala skupinka lidí. Samozřejmě zaregistrovali její přítomnost a
zvědavě se za ní otočili. Neměla v úmyslu se zastavovat. Její pozornost upoutaly
police, na kterých byly pečlivě vystavené knihy. Jejich kožené vazby jí napovídaly, že
to musí být knihy hodně staré a vzácné. Zatoužila si jednu vzít do ruky a otevřít, aby
si vychutnala šustivý zvuk stránek prosycených minulostí.
Po chvíli usoudila, že je čas vyhledat manžela. Vrátila se zpět do sálu, rozhlédla se,
ale nikde ho neviděla. Ještě jednou očima prozkoumala jednotlivé skupinky lidí. Byli
to samí dobře situovaní muži a jejich trofejní manželky nebo milenky.
„Bože chraň, abych tak nedopadla“, s tichým pobrukováním vyšla nazpět na chodbu.
Třeba si musel odskočit. Po nějaké době se vrátila zpět do sálu a konečně ho
objevila. Postával stranou od skupinky lidí a rozmlouval s velmi hezkou ženou.
Vypadali, že se dobře znají a dobře se baví. Sledovala zpovzdálí jejich rozesmáté
tváře. Rozmrzele uvažovala, kdo je ta žena, se kterou si Richard tak uvolněně
povídá. Zatoužila se sebrat a odejít. Vůbec se jí nelíbilo, co viděla. Její manžel
nevypadal na to, že by ji chtěl vyhledat. Spíše naopak, jako by tu mínil zůstat celé
hodiny. Podle výrazu jeho tváře jejich rozmluva zřejmě jen tak neskončí.
Se skleničkou v ruce prošla dvojitými dveřmi na terasu. Postávala u zábradlí a
popíjela šampaňské. Stravovala ji nejistota, jak dalece se spolu znají. Zároveň
nechtěla vůbec vědět, jestli byli něco více než známí. Ponořena do svých
pragmatických myšlenek zaslechla podivný zvuk. Otočila se a zahlédla onoho muže,
kterého měla možnost poznat z kraje večera. Byl nalepený na jedné ženě a svýma
rukama ji nechutně osahával. Nebylo možné si nevšimnout, jak jí vyhrnul šaty téměř
do pasu a rozepínal si poklopec.
„Fuj, k čertu, musím odtud vypadnout“ a zhnusená tím, co viděla, v rychlosti
nepozorovaně opustila terasu. Vrátila se zase do místnosti mezi obrazy, kde naštěstí
nikdo nebyl a rozjímala nad tím, co tady vlastně dělá.
Vůbec netušila, že ji již delší dobu nenápadně sledoval sám Bruno Ascoli. Věděl, že
je manželkou jeho přítele, neboť je viděl spolu přicházet. Obdivoval ji s nemalým
zájmem a zalitoval, že je zadaná. Kdyby Richard nebyl jeho dobrým přítelem,
neváhal by ani vteřinu a pokusil by se ji okouzlit svým šarmem. Rozhodl se, že je
načase, aby se představil a ochránil ji před chlípnými pohledy přítomných mužů, kteří
čekali na vhodnou příležitost. Zachmuřil se a vůbec nechápal Richarda, jak ji může
nechávat samotnou. Už měl nakročeno, když znenadání vešla za ní ta malá coura.
Co tady pohledává, přemítal, nezdálo se, že by měla přátelské úmysly. Moc dobře
věděl, jak usilovala o Richardovu přízeň. Vlastně, zkoušela to na všechny.
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Vědělo se o ní, že ochotně roztahovala nohy každému, kdo byl k mání a ochotný si
to s ní rozdat. Jablko nepadlo daleko od stromu, jaký otec, taková dcera. Sám byl
svědkem, kdy na jednom večírku její otec šoustal manželku hostitele, ohnutou
v koupelně o vanu. Když si vybavil tu scénu, otřásl se hnusem. Nicméně byl zvědavý
a postavil se tak, aby nebyl zpozorován.
„Jak jste to dokázala, že si vás vzal“, vybalila to na ni bez okolků.
Lucie se překvapeně otočila, ale ona pokračovala ve svém monologu.
„Richard se manželství vždy vyhýbal. Všichni tady vědí, jakou má pověst“.
Lucie přimhouřila oči. „Vážně a jakou?“
Dívka se rozhlédla a přistoupila k ní blíž. Bruno se rychle stáhl, aby ho neuviděla a
zvědavě vyčkával.
„Rád svádí ženy, baví ho je pronásledovat. Ženy byly vždy pro něho velkou výzvou.
Jakmile je dostane do postele, prásk“.
Lucie se odtáhla. „Co tím přesně myslíte, definujte slovo prásk“.
„No přece, vykašle se na ni, svede ji, zlomí jí srdce a pak opustí“, snažila se jí to
vysvětlit s posměškem.
„Ach tak“, ulevilo se Lucii, neboť jí na mysl přišlo úplně něco jiného. „Z toho usuzuju,
že zrovna vy jste nebyla mezi vyvolenými, že?“, mile se na dívku usmála.
Bruno měl co dělat, aby se nahlas nerozesmál. Obdivoval ji, jakým elegantním
způsobem tu couru uzemnila.
„Cože?“, mlaskla. „Taková troufalost“ a otočila se znechuceně.
Ve dveřích narazila na Bruna, který zrovna vstupoval.
„Ach hrabě, myslím, že marníte čas“, v očích se jí zablesklo opovržení a odešla.
Lucie se zvědavě ohlédla. Ve dveřích stál neznámý muž, jak právě zaslechla, hrabě.
Jeho oči se na ni hřejivě usmívaly. Delší vlasy černé jak uhel měl stažené do culíku.
Připadal ji jako dobrodruh z jiné doby, který nedělá nic jiného, než okouzluje ženy po
staletí. Hodně se odlišoval od ostatních, jak svou vizáží, tak i oblečením. Zejména
jeho černá hedvábná košile bez kravaty, černé kalhoty a drahé kožené boty. Měl plné
rty a typické italské rysy. Chvíli tam jen tak stál a prohlížel si ji s neskrývaným
zájmem. Malinko sebou trhla, když promluvil česky, byť s italským přízvukem.
„Tak krásná žena by neměla být tak sama“, v jeho očích se mihlo uznání a taky
pobavení. „Co kdyby vás jeden z těch záletníků, kterých tady není málo, zavlekl do
ústraní. Takových pokojů je tady hodně, které slouží k těmto účelům“, snažil se ji
vyděsit a sledoval její reakci.
Téměř ho tak trochu vyděsila, když řekla. „Třeba mám pro záletnické Italy slabost“,
provokovala ho. Otočila se zády a opět si prohlížela obrazy. Rozhostilo se hrobové
ticho. Ohlédla se přes rameno. Z jeho tváře vyzařovala směsice překvapení,
zklamání, ale taky pokušení. Při jeho rozpacích nedokázala potlačit smích.
„Zřejmě jsem vás vyděsila, hrabě“. Obrátila se tváří k němu a přitom se stále smála.
„Děláte si legraci“, zeptal se a v jeho očích se zablýsklo.
„Vlastně ano. Zkoušela jsem, jak takový hrabě bude reagovat. Netušila jsem, že na
konci večera se setkám s pravým šlechticem“, popíchla ho.
„Jste velmi troufalá mladá žena, když takto pokoušíte muže“, pobaveně zavrtěl
hlavou. Zamlouval se mu její neobyčejný humor.
„A vy, zase pěkný darebák, když jste uvěřil, že bych něco takového udělala. Navíc
jsem čerstvě vdaná a zamilovaná do svého muže“.
„Máte pravdu. O to spíše by vás měl mít manžel na očích. Co kdybych mu takový
poklad ukradl“.
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„Říkáte poklad, tím myslíte mě? Skutečný poklad nebylo nikdy snadné ukrást. To
byste měl vědět, hrabě. Určitě by se vám to nepodařilo“.
Předstíral, že se ho to dotklo. „Byl bych hlupák, kdybych si myslel, že honba za
vzácným pokladem by byla snadná. Na vás, madam, bych musel vynaložit značné
úsilí“, zkřivil obličej a předstíral smutný výraz.
Lucie se zamyslela a došla k závěru, že se tady tento muž neobjevil náhodně, a že
moc dobře věděl, kdo je ona. Zahlédl v jejich očích určité poznání a mile se na ni
usmál.
„Madam, dovolte mi, abych se vám představil, jsem Bruno Ascoli. Ale stále musím
tvrdit, že je velká škoda, že jste zadaná“. Očekával z její strany překvapení, ale
pouze se usmála.
„Já jsem Lucie Franková“, čímž ho uvedla do značných rozpaků. Oněměle na ni
zůstal zírat.
„Copak hrabě, evidentně jsem vás vyvedla z míry“.
Po chvíli se vzpamatoval. „To ano, myslel jsem, že jste“ a něco zamumlal italsky.
„Tedy domníval jsem se“, blekotal a zdálo se, že mu došla slova.
„Zkusím hádat. Domníval jste se, že mým manželem je váš přítel Richard Gregor,
že? Domníval jste se správně. Představila jsem se svým rodným jménem. Očividně
jsem vás zaskočila“, a sledovala ho s velkým pobavením.
„Sakra“, zaklel něco italsky. Mírně se pohnul a ve vzduchu zavoněla jeho kolínská.
Upřeně se na ni zadíval. „Myslel jsem si, jak vás překvapím, ale evidentně jsem se
spletl. Zatímco vy jste mě přímo zahnala do kouta. Nevzpomínám si, kdy jsem se cítil
tak nejistý, vlastně nikdy“, přiznával.
„Omlouvám se, ale tak trochu jsem si z vás chtěla vystřelit. Tak nějak jsem vytušila,
že jste věděl, kdo já jsem“, smála se Lucie.
„Vystřelila, co to přesně znamená“, chtěl vědět.
„To máte jedno, hrabě, to vůbec není důležité. Bylo to něco jako vtip, chápete“ a
pozorovala, jak přikývl, že rozumí.
„Doufám, že se na mě nezlobíte“, pronesla váhavě a zvážněla.
Vycítil její obavy a s grácií odpověděl. „Uvidíme“.
Jeho odpověď ji poněkud zaskočila. „Přála bych si, abyste to viděl jasněji, hrabě“,
zamručela, neboť se nechtěla uvést ve špatném světle.
Její poznámka ho náramně pobavila a nahlas se rozesmál.
„Pojďte Lucie, doprovodím vás do sálu, třeba najdeme vašeho manžela“ a nabídl jí
své rámě, jako pravý šlechtic. S neskrývanou úlevou a poctěna jeho galantností se
do něj zavěsila a oba vyšli ven. Když vstupovali do sálu, kde to přímo hučelo, jak
všichni byli rozjásaní. Rozesmála se, když jí připomenul. „Pořád se nemůžu smířit
s tím, jak jste mě doběhla“ a zamrkal na ni.
Najednou zvedla hlavu, protože právě k nim přicházel Richard. Zastavil se těsně u
nich. Z jeho pohledu nevyzařovalo nic dobrého, šel z něj strach. Než se stačila
vzpamatovat, napřáhl ruku a přitáhl si ji do náruče. „Tady jsi, hledal jsem tě“. Přitom
se tvářil, jako by chtěl svého přítele vyzvat na souboj. Lucie zmateně hleděla na
svého manžela a nevěděla, jestli se zbláznila ona nebo on.
„Bruno, zdravím tě. Vidím, že si se stačil seznámit s mou manželkou“, řekl chladně.
Natáhl ruku a oba si potřásli pravicí. Přitom rozevřenými prsty druhé ruky pevně
svíral její pas.
„Měl jsem tu čest, blahopřeju, Richarde. Máš nádhernou ženu“, pronesl Bruno
s úctou. „Prozraď mi jednu věc, jako čerstvý novomanžel. Muselo být hodně těžké se
přinutit a zúčastnit se této bezvýznamné společenské akce, že?“
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„Rozhodně“, odpověděl Richard. Sklonil hlavu a přejel svými rty po jejím ušním
lalůčku. Zatajila dech a pocítila mravenčení v celém těle. Bruno je pozoroval se
zjevným pobavením.
„Všiml jsem si, že ti byl Massimo nakloněn. Věnoval ti neobyčejnou pozornost. Měl jsi
úspěch?“, zeptal se se zájmem. Richard něco nesrozumitelného zabručel.
„Mám si to vyložit jako ano?“, zašklebil se Bruno. „Zřejmě se ti dnes večer zadařilo“.
Richard se na něho zpříma podíval a vypravil ze sebe podivný zvuk. „Evidentně ne
tolik, jako tobě“, vyprsknul na něho.
„Cože?“, zahřměl Bruno rozhněvaně. „Něco ti řeknu, příteli. Rozhodně bys neměl
nechat svou novomanželku bloudit samotnou po chodbách“, napomenul ho razantně.
„No, měl jsem štěstí, že jsi byl nablízku“, oponoval Richard podrážděně. „Ale, jinak ti
děkuji, že ses Lucie ujal“, řekl již smířlivě.
„Skvělé, rád jsem to udělal, příteli“. Bruno vzal Lucii za ruku a políbil ji. „Moc rád jsem
vás poznal, Lucie. Jste neobyčejná žena“. S jeho italským přízvukem zaznělo její
jméno jako pohlazení. „Pozítří vás oba čekáme v našem domě. Doufám, že
přijedete“.
Richard Lucii objal oběma rukama kolem pasu a přitáhl si ji zády k sobě. Dotýkala se
pozadím o jeho slabiny. Přitiskl se pevnými stehny, složil jí ruce těsně pod prsa a
řekl. „Rádi přijedeme“.
„Báječně, budeme se těšit“. Složil poklonu Lucii a usmál se na ni. „Bavte se“.
„Nápodobně, hrabě“, zamávala na něho Lucie.
„Hrabě?“, pozvedl udiveně oči Richard. „Já žasnu, vy dva jste se opravdu sblížili,
když dovolíš mé ženě, aby tě oslovila titulem. Pokud mě paměť neklame, nikomu jsi
nedovolil, aby tě nazval hrabětem“.
„To je naše malé tajemství“, mrknul na Lucii.
Jakmile Bruno odešel, Richardův postoj milence se vytratil. Začal se chovat velmi
neosobně. „Pojďme odtud“, řekl bez dalšího a zamířil k východu. Cestou si povšimla
zvědavých pohledů lidí a následovala ho k autu.
31.
„Co to do tebe vjelo, Richarde. Vůbec tomu nerozumím. Pokud ti nevyšel tvůj záměr,
nemusíš si chladit žáhu na mně“. Zatnula prsty v pěst a zmocňoval se jí oprávněný
vztek. „Jsi pokrytec a hlupák. Myslíš, že jsem úplně pitomá? Udělala jsem všechno,
co jsi chtěl. Takže svoje přání považuj za splněné“.
Podíval se na ni znechuceně. „Svatá pravda i s malým bonusem“ a se zaskřípěním
pneumatik a řevu motoru vyjel z příjezdové cesty.
Lucie už po celou dobu nepromluvila ani slovo. Hrobové ticho se vznášelo v autě
jako mlha. Téměř se dalo krájet.
„Je ti něco“, zeptal se, aby prolomil napjatou atmosféru, která se vznášela a rostla do
neuvěřitelných rozměrů.
„Jak jsi to poznal“, odsekla a zadívala se z okénka auta na světla, jak se ztrácela,
když ujížděli z města.
„No, nepřišlo mi, že bys byla v pohodě“ a letmo se na ni podíval, dále se věnoval
řízení, když sjížděli serpentýnami dolů.
„To je reakce na tvoje nevhodné zkratkové chování, kterým jsi završil tuhle
společenskou událost“.
„Nepřeháněj, Lucie. Když si vzpomenu, jak si nechtěla vůbec jít na ten zatracený
večírek a jaké bylo překvapení pro mě, že si se bavila přímo skvěle se šarmantním,
v uvozovkách, hrabětem. Bylo více než zřejmé, že ta akce se vyvinula nad tvoje
očekávání a docela sis to užívala“.
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Překřížila ruce na prsou a pohlédla zděšeně na něho. „Cože? Ale nakonec to byla
pravda. Díky bohu, že tam byl někdo, s kým jsem si mohla popovídat, jinak bych tam
asi zešílela. Navíc to byl tvůj přítel, Richarde. Choval se ve vší počestnosti, vůbec
nepřekročil hranice slušnosti. Zato tobě chyběl nadhled“.
Vystoupila z auta, když byli na místě a vykročila k domu.
„Fajn“, zaklel a rozběhl se za ní. Sotva otevřel dveře, rozběhla se po schodech
nahoru. Zachytil ji na třetím schodu a přinutil ji, se zastavit.
„Kam si myslíš, že jdeš“, utrhl se na ni zlostně.
„Pusť mě, jdu do postele, jsem unavená a chce se mi spát. Navíc nemám náladu se
s tebou dohadovat“.
Fascinovaně na ni hleděl. Přimhouřil oči, zvedl bradu a celý strnul. Pak zvedl ruce a
chytil ji za paže. Rozmýšlel se, zda s ní má zatřást, aby se probrala, nebo udělat
něco jiného. Překvapením pootevřela rty, aby se nadechla.
„Zřejmě jsem se ti tam měl věnovat více a dát ti, cos potřebovala“, zasyčel na ni.
„Ty si se dočista zbláznil“ a chtěla se mu vysmeknout.
Strčil do ní boky a zakroužil jimi, aby jí tak poskytl malou ochutnávku. Zachvěla se,
čímž ho povzbudila. Sklouzl jednou rukou pod šaty a pomalu je vyhrnoval.
Překypovala emocemi, ale byla natolik naštvaná, aby si dokázala uchovat svoji mysl
čistou. Chystal se ji políbit a málem mu podlehla. Rozhodla se, že tuhle etapu ho jen
tak nenechá vyhrát. Proto shromáždila zbytky sebeovládání a vytáhla trumfové eso.
„Evidentně z tebe mluví vlastní zkušenosti, že. Stačila jsem si všimnout, jak to chodí
na takových večírcích“, připomenula mu sladce a ťala přímo do živého.
Ztuhl, jako by ho praštila, odtáhl se a tupě na ni zíral.
„Cože, jsi přece moje manželka“, ucedil stroze mezi zuby.
„To ano. Ale na té společenské akci jsem si tak vůbec nepřipadala. Bral si mě jako
obchodního partnera, abych byla přesná, naprosto nepoužitelného obchodního
partnera. Vystačil sis sám“, vytasila svoje pocity přímo do jeho tváře.
Pustil ji a probodl ji znechuceným pohledem. Vztekle napochodoval do obývacího
pokoje dole a sundal si kravatu. Nalil si pořádnou dávku skotské a posadil se do
křesla. Zatoužil po cigaretě, ale nebyl si jistý, jestli je vůbec tady dole má. Nechtělo
se mu jít nahoru.
Postupně mu začalo docházet, že udělal pěknou pitomost a neměl Lucii tahat na ten
večírek. V uších mu zněla Brunova slova. Naznačil mu jasně, že by neměl svůj
osobní život vtahovat do ryze obchodních zájmů. Usoudil, že je čas, aby napravil to,
co způsobil.
„Vzpamatuj se, Gregore a přestaň se chovat jako naprostý idiot“, napomínal sám
sebe a měl na sebe pořádný vztek.
Našel ji zachumlanou, stočenou do klubíčka a spala. Měl nutkání ji probudit a milovat
se s ní tak dlouho, aby na všechno zapomněla. Ale sám moc dobře věděl, že to tak
jednoduché mít nebude. Ne, nechá ji spát a ráno se uvidí. Svlékl se a lehl si vedle ní.
Tiše oddechovala, sledoval, jak se pravidelně zvedal její hrudník.
„Spi sladce, drahá Lucie. Doufám, že ráno budeš vidět všechno jinak“
Najednou ho zasáhla vzpomínka na svou matku. Často mu říkala, když měl starosti.
Netrap se tím, synku, vyspi se a ráno bude vypadat všechno jinak, uvidíš …..
Jeho matka byla krásná, moudrá žena. Měl ji moc rád a ona jeho. Uvědomil si, že
hledal k sobě ženu, která by se podobala jeho matce. Konečně ji našel a ona spí
tady vedle něho, jeho manželka. Usmíval se a pomalu se ho zmocňovala temnota.
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Zdál se mu tak živý sen, až se z toho probudil. Podíval se na hodinky, byly dvě
hodiny ráno. Tiše vstal z postele, prohledal svoji cestovní kabelu a našel krabičku
cigaret, málem úlevou pískl, protože to právě potřeboval. Sešel dolů do pokoje, nalil
si skleničku a vyšel ven, kde se posadil.
Sen byl skutečný a pravdivý a díky tomu snu se mu všechno začalo srovnávat
v hlavě. Jednotlivé střípky začínaly jeden po druhém do sebe zapadat. Ne jednou si
kladl otázku, proč je takový, že je dominantní, proč má tak silnou potřebu takový být.
Nikdy na to nepřišel i po hodinách terapie, kterou absolvoval u specialisty, až teď
v tom snu. Měl to v genech, protože jeho otec takový byl.
Ve snu viděl sám sebe, jak se jednoho dne vrátil ze školy o něco dříve. Myslel si, že
je doma sám, ale opak byl pravdou. Zaslechl tlumené hlasy svých rodičů. Pomalu se
plížil ke dveřím ložnice, odkud se tyto hlasy ozývaly. Dveře byly pootevřené a on
zvědavě přihlížel. Viděl otce, jak svazuje matce ruce a zvedá jí je nad hlavou. Něco jí
přitom říkal, ale neslyšel, co to bylo. Vyděsil se k smrti, protože se bál, že chce
mamince ublížit. Málem se tam vrhnul, aby jí pomohl. Ale ona nevypadala na to, že
by plakala. Pozoroval otce, jak se na ni podivně hýbal a ona vydávala takové zvláštní
zvuky. Tehdy netušil, co spolu dělali. Ale byl si jistý, že jí neubližuje. Zalezl zpátky do
pokoje a přemýšlel nad tím, co viděl.
Když rodiče zjistili, že už je doma, překvapeně se na sebe podívali. Otec se ho ptal,
jak dlouho je už doma. Nechtěl prozradit a zalhal, že před chvíli přišel. Na obou byla
vidět znatelná úleva.
Později oba rodiče bedlivě sledoval. Všímal si takových detailů, jak se otec na matku
díval, jak na ni sahal a ona se usmívala, tak šťastně. Často se stávalo, že se
nenápadně oba vytratili a zavřeli se v ložnici. Ale on věděl, proč tam jsou. Neušlo mu,
že se potom maminka šťastně usmívala a otec byl v moc dobré náladě. Dlouho mu to
vrtalo hlavou, ale časem na to úplně zapomněl. Pohřbil to hluboko ve své mysli.
Najednou to bylo tady a konečně pochopil, kým je a proč tomu tak je. Byl synem
svého otce a měl to v genech. Pochopil taky to, když se projevovala během dětství
jeho nadřazenost a paličatost, vždy se snažil ovládat druhé. Tehdy se na něho
maminka usmívala, protože věděla, že se podobá svému otci, proto ho tak milovala a
upřednostňovala. Taky nejednou slyšel svoje sourozence, jak mu to předhazovali.
Jeho velká zkušenost se zralou ženou byla pro něj z velké části přínosem. Sdílel s ní
sexuální experimentování, při němž objevoval svoje nejhlubší touhy, fantazie. Ale na
druhou stranu to nebyl on, který by ovládal. K jeho radosti vztah s touto ženou skončil
a on se nějakou dobu za to nenáviděl, protože se cítil ponížený a zneužitý. Tehdy
taky vyhledal potřebnou terapii. Jeho doktor mu objasnil skutečnost, že je silně
dominantní a doporučil návštěvu BDSM klubu. Tam poznal, že je na pravém místě,
kde to bylo žádoucí. Ovládal a tím se osvobodil. Nebyl žádný masochista, to zdaleka
ne, ale prahl svým způsobem po bolesti. Tato touha v něm klíčila řadu let, skryta pod
slupkami výchovy a civilizovanosti. Nikdy nedostal příležitost vysmeknout se z řetězu.
Nezakládal si přímo na vztahu role otrokyně a pána, nepotřeboval žádné speciální
pomůcky. Potřeboval pouze dominovat v sexu a submisivní partnerku, která by byla
svolná. Tak se probojoval k základům chtíče a tělesné přitažlivosti. Tam se mu
otevřely oči a on tušil, že už se nikdy nezavřou. Okolní svět se pro něj stal džunglí
překypující exotickou rozkoší. Pocítil nový stupeň ukojení, a poznal, že toho je
v životě víc, než dosud předpokládal. Po nějakém čase si dělal starosti, jak se bude
jeho život dále vyvíjet. Po profesní stránce si nedělal starosti, tu měl vyřešenou. Ale
jeho soukromý život, to už bylo mnohem horší. Nechtěl, aby se jeho sexuální způsob
života odehrával pouze na bázi v tomto klubu.
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Potřeboval ženu, která by respektovala jeho dominantní přístup v sexu, a ne jen
respektovala, ale byla přirozeně submisivní a šťastná.
Dlouho čekal, než našel k sobě ženu svých představ. Byla submisivní, ale taky se
uměla pěkně vzpouzet, pousmál se. Ale to se mu na ní líbilo, protože věděl, jak ji
zkrotit a dostat ji tam, kde ji potřeboval mít. Pevně věřil, že jeho manželství bude
šťastné tak, jak bylo šťastné jeho rodičů. Jeho otec byl silnou autoritativní osobností
a jeho matka mu byla vším. Byla oddaná a milující tak, jak on potřeboval. Na druhou
stranu byla po profesní stránce velmi aktivní.
Včerejší večer byl hodně podělaný a hlavně on na tom měl vinu. Pokazil toho hodně,
ale on to napraví. Jejich hádka sice přinesla hodně bolesti, ale taky konečně otevřel
Pandořinu skříňku a poznal sám sebe, věděl, kde jsou kořeny jeho dominance.
31.
Richard se probudil s cuknutím s pocitem viny. Lucie byla otočena zády k němu a
zavrtěla se. Věděl, že už je vzhůru.
„Dobré ráno, krásko“, pozdravil ji tiše. Konečně se otočila, svou nádhernou tvář
upřela k němu.
„Jo, doufám, po tom včerejším pekelném večeru“. Slova, která jí vyšla z úst, byla více
jak sarkastická, ale aspoň s ním promluvila.
„Lucie, ani nevíš, jak mě to mrzí“, kál se.
„Co přesně? Máš na mysli to, jak se včera v noci vyklubal z mého manžela kretén?“,
upřela na něj chladný pohled.
„Au, to bolelo“, zavrtěl hlavou. „Chci, abys věděla, že se kvůli tomu, jak jsem vyletěl
na tebe a svého přítele, který se zachoval čestně, na rozdíl ode mě“.
„Proč tak najednou?“
„Protože nejsem žádný netvor, Lucie. Miluju tě a snažím se to všechno napravit“,
zadrhl se mu hlas a těžce polkl.
„To by mě zajímalo, jak. Myslíš sexem?“, podívala se ostražitě.
Většinou to tak fungovalo, ale ona ještě nebyla připravena.
„To necháme na později, krásko“.
„Žádné později nebude“, připomenula mu s pokřiveným úsměvem.
Ale ano, bude, to ti slibuju, odtušil a zadíval se na ni.
„Richarde, proletěl jsi na bázi mezilidských vztahů, ale dobře jsi zase vynikl jako
osina v zadku“, ušklíbla se.
Její sarkastická poznámka ho sice značně pohoršila, ale zároveň i pobavila. Zvláště
její vtipný komentář, kterému se musel pousmát.
„Ale určitě bych tě dokázal přesvědčit, krásko. Protože jako já i ty toužíme po
nádherném, uvolněném sexu. Potom by bylo všechno jasnější a hezčí, nemyslíš“, a
celou dobu sledoval její ústa.
„Tím bych si nebyla tak jistá“, odmítavě zavrtěla hlavou.
„Nemusíš se stydět a přiznat svá přání a touhy, kotě. Je to naprosto normální a měla
bys s tím přestat bojovat“.
„Pleteš se, Richarde v tom, že si myslíš, že je to právě sex, co po tobě chci“.
„A ty jsi, Lucie hrozně špatná lhářka“, ztišil hlas. „Mám vážně dobrou paměť,
vzpomínám si, jak jsi vždycky reagovala, když jsem tě přiměl k milování se mnou“, a
prstem pohladil její spodní ret.
„Ne, jak jsem řekla“, zavrtěla hlavou, ale dech se jí zrychloval proti její vůli. Pořád
zarputile odmítavě vrtěla hlavou a její vlasy se dotýkaly jejich ňader. Ty se jí zvedala
následkem jejího dechu.
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Nenechal se jen tak odbýt. „Dovedu si představit, jak se uvolníš a roztaješ, když tě
přiměju vyvrcholit“.
„Přestaň“, zasyčela a zvedla se z postele.
„Kam máš namířeno, kotě“, zeptal se.
Prstem si přejela přes čelo. „Bolí mě hlava, musím si vzít prášek“, vyhrkla a
odcházela z ložnice.
„Ať je ti líp, Lucie“, zavolal za ní.
„Bože, takové představení“, odfrkla si pro sebe.
„Dej mi vědět, kdybych ti mohl jakkoli pomoci, rád to udělám“, prohodil a usmíval se.
Neotočila se. Ten pohled na její pozadí si náramně užíval po celou dobu, co
odcházela. Spokojeně se usmíval, protože rozpoznal příznaky touhy, kterou se
snažila před ním ukrýt. Ten její hlídaný postoj, při kterém se snažila zůstat stranou a
taky věděla, že se jí to nezdařilo. Po deseti minutách se vrátila, ale k jeho zřetelné
nelibosti ne do postele, kde ji chtěl mít. Ale ona se postavila k oknu a zaujatě se
dívala na něco, nevěděl na co. Rozhodl se ještě chvíli počkat a znovu promluvil.
„Tu bolest umím vyléčit, Lucie. A tomu tlaku, který máš mezi nohama, bych dokázal
ulevit“, snažil se ji povzbudit.
Otočila se a podívala se tak, jako by mu narostly tři hlavy. Měl co dělat, aby si udržel
vážnou tvář. „Pojď ke mně, Lucie, hned“, přikázal ji.
Nijak nereagovala a odmítala se pohnout. Poznala, že se mu to nelíbilo, ale bylo jí to
jedno. Zvedl se a dvěma kroky byl u ní.
„Nelíbí se mi, jak se snažíš odolávat tomu, co chceme oba“. Objal ji zezadu pažemi a
lísal se k jejímu krku a jemně přejížděl svými rty přes klíční kosti.
„První krok jsem udělal a nejednou jsem se ti omluvil. Teď udělám krok druhý, abych
napravil to, jak jsem tě hrubě zanedbával. Vezmu si tě do postele, a ty mi v tom
nebudeš bránit“. Jeho drsný hlas ji přiměl se otočit.
„Postel, Lucie“, jeho odhodlaný a nesmlouvavý výraz mluvil za vše.
„Ne, prosím teď ne“, bránila se.
„Ale ano, kotě, potřebuješ to stejně jako já“. Stáhl jí košilku, potom prsty zabořil do
jejich kalhotek a majetnicky je stáhl. Jeho oči se leskly divokou touhou, když se
v momentě ocitla pod ním. Vzal obě její ruce a přidržoval jí je jednou rukou a druhou
střídavě hladil její ňadra. Jazykem kroužil kolem bradavek. Potom přestal a se
zalíbením se na ni podíval. V očích se mu spokojeně zablýsklo, jako by spřádal
nějaký plán. Věděla, že si ji nehodlal vzít tak rychle, jak se zpočátku zdálo. Vycítil, na
co myslela a ďábelsky se usmíval.
„Moje kráska je zoufalá a chtěla by to hned, ale tak rychle to nepůjde“, zamručel.
„Je toho hodně, co musím napravovat a slibuji, že si dám hodně záležet“.
Znovu se vrhl na její prsa a dráždil je vytrvalými pohyby hebkého jazyka. Zasténala,
protože on věděl, jak ji sát, aby se z ní stala směsice zoufalé touhy. Zavrtěla se pod
ním a pohnula rukama.
Zvedl hlavu a káravě si ji měřil. „Věděl jsem, že nebudeš v klidu“, zavrčel. Posadil se
obkročmo na ni a sáhl pod polštář. Vytáhl kravatu, kterou názorně napjal. Sledovala
ho vyděšenýma očima.
„Kde se tam vzala a co chceš s ní dělat?“, vyhrkla ze sebe, i když to tušila.
„To je součást mého plánu“, záhadně se usmíval. Svázal ji ruce k sobě, natáhl nad
hlavu a přivázal k rámu postele. Vzpouzela se, ale k ničemu to nebylo.
„To nebylo nutné“, oponovala.
„To, k čemu se chystám, to nutné bude. Potřebuju mít obě ruce volné, kotě“.
„Vždyť je máš, moje ruce jsi znehybnil“.
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„Správně, nemůžu tě pořád napomínat, abys je držela nad hlavou. Budu laskat
pouze tvoje ňadra tak dlouho, až tě přivedu na hranu“.
„To ne, to nemůžeš udělat“, vzpouzela se.
„Vím, že to nepůjde tak rychle, ale máme spoustu času“.
„To je šílené“, zasténala na protest, ale on to už nevnímal. Sklonil hlavu a do svých
dlaní uchopil její ňadra a věnoval jim náležitou pozornost.
Bezradně zavřela oči a poddávala se tomu laskání. Bylo to více než příjemné a
zpočátku si to užívala. Po nějaké době, kdy to trvalo hodně dlouho, potřebovala víc.
Zmocňovala se jí tak obrovská touha a obávala se, že to již dál nemůže vydržet. Mezi
nohama pocítila tak obrovský tlak, až ji to bolelo. Ale on neudělal nic, aby tomu
pomohl. Věnoval se pouze jejím ňadrům, a to hodně pečlivě. Zoufale se snažila
stáhnout nohy, ale nedovolil jí to.
„Chci vidět, jak vlhneš“, zavrčel.
„Richarde, prosím, já už to nezvládnu“, zaškemrala. Ale místo odpovědi opět uchopil
do rukou její ňadra a neúprosně je sál. Dávno byla připravena ho přijmout, ale on
určoval, kdy to bude. Jeho zdlouhavé dráždění ji přiváděly vlny neskutečné slasti.
Byla už tak zoufalá, že začala svýma svázanýma rukama zmítat, až se jí kravata
zařezávala do zápěstí.
„Lucie“, zvedl hlavu. „To nemůžeš dělat, nechci, aby sis ublížila“ a kontroloval její
zápěstí.
„Chceš to a ubližuješ mi, moc“, zašeptala vysíleně.
„To nedělám“ a přitáhl si její zátylek ke svým rtům. Jeho polibek byl nejdřív něžný, ale
potom rozevřel ústa doširoka a naprosto ji pohltil. Vrážel do ní jazyk hodně hluboko
na znamení dominance. Když skončil s polibkem, vzal její tvář do dlaní.
„Věř mi, Lucie, vím, co dělám, uvolni se. Nechci přestat“, řekl drsně. „Chci
pokračovat, abychom zjistili, jaké to bude“, dodával šeptem. „A já vím, že to bude
úžasné. Tak jdeme na to, má krásko“.
Zaúpěla a zavřela oči v patetické snaze najít v sobě tolik síly ho zastavit, ale už
žádnou neměla. Uvolnila se natolik a naprosto se mu oddala, protože věděla, že je to
pouze na něm. Jeho laskání nebralo konce a sama nemohla uvěřit, že ji opravdu
dovedl až na samou hranu a její tělo se roztřáslo a chybělo pouze hodně málo
k vyvrcholení. Nadzvedl hlavu a spokojeně zamručel. Majetnicky rukou zajel dolů do
jejího klína a vrazil do ní dlouhý prst. Prohnula se a zasténala, když našel to sladké
místo. Překlenul propast mezi rostoucí slastí a orgasmem, po němž ji přinutil toužit.
Tohle všechno jí udělal v několika vteřinách.
„Bože Richarde, prosím“, škemrala. Místo odpovědi palcem sklouzl ke klitorisu,
zatímco prstem pracoval na jejím oslepujícím orgasmu. Když nastal, zanechal ji
roztřesenou pod svým tělem, těžce lapající po dechu.
„Nedívej se stranou. Pořád chci, aby ses mi dívala do očí, když se uděláš“, zavrčel.
„Musím vidět tvoje oči, jak se ti rozšiřují zorničky a tvoje nohy, jak se třesou, když
jsem v tobě“. Hladil ji pomaleji, aby ji usměrnil z prudkého zajetí touhy ji vlastnit.
„Odvaž mě, chci se tě dotýkat“, lapala po dechu.
„Jasně“, slíbil temně a políbil ji na pahorek mezi nohama. To byla poslední věc,
kterou udělal, než se sex změnil v necudný a obscénní. Téměř jako by šlo o
potvrzení toho, že ji miluje. Aby na to nezapomněla, až se změní v živočišného tvora.
Věděla, že její vášnivý, sexuální bůh má občas temné svědomí, ale ona ho milovala
ještě víc, když jí ukazoval, jak mu na ní záleží. Ale její manžel se nemusí bát, miluje
ho drsného i něžného.
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O několik hodin později a o několika orgasmech, o kterých si myslela, že už nejsou
možné, ležela v objetí svého muže. Prožívala největší štěstí a lásku, o jakých kdy
v životě snila. Konečně pochopila, jak drahocenná pro ni je. Richard ji navždy změnil
a to už nepůjde vrátit. Nikdy. Zavřela oči a soustředila se na to, kde se právě
nacházela. Na jejich italské posteli lásky v domě na pláži. Richard přitisknutý k jejímu
tělu a jeho ruka ve spánku spočívající na jejím bříšku. Téměř se bála uvěřit, že se jí
tohle všechno děje, právě jí. Zavřela oči a poslouchala šplouchající vlny na pláži.
Richard se po včerejším dni konečně pořádně dobře vyspal. S širokým blaženým
úsměvem se probudil, jako by to byla ta nejpřirozenější věc. Ano, aby ne, když se
s Lucií pomiloval hned čtyřikrát, nebo pětkrát. Překulil se na bok a díval se na svou
ženu. Spala tvrdě a pokojně jako malé dítě. Usmíval se, když si vzpomněl, jak ji
přivedl téměř k orgasmu tím, že ji laskal pouze prsa. Dlouho o tom snil, neboť někde
kdysi četl o tom, jak jeden muž přivedl takto svou dívku k orgasmu, když jí celou
hodinu laskal a sál její ňadra, aniž by se ji dotýkal jinak. Fascinovalo ho to a nevěřil,
že by to bylo možné. Fungovalo to, sice ji musel svázat, ale dokázala to a téměř
vyvrcholila.
Rozhodl se, že ji ještě nechá spát a připraví ji malé překvapení. V rychlosti se
osprchoval a dal se do práce. Natahal ven přikrývky a polštáře, které rozprostřel na
pláži. Na jednu stranu postavil kbelík s ledovým pitím a na druhou naaranžoval
sýrové zákusky, kousky čokolády na podnose a doplnil čerstvým ovocem. Kolem
dokola rozestavěl několik skleniček s čajovými svíčkami. Potom se vrátil zpátky do
ložnice, aby ji probudil.
Posadil se na její stranu postele a jemnými polibky jí pokrýval tvář, vůbec
nereagovala, což ho pobavilo. Když ji lehounce pošimral na vnitřní straně stehen,
zavrtěla se. „Hm, to je příjemné, pokračuj“, zamumlala.
„To ti rád věřím, ale teď hezky vstaneš, půjdeš se osprchovat, oblékneš si ty svůdně
krátké šaty, co jsi měla včera na večírku a půjdeš se mnou na rande“, promluvil
vážně a ani nemrkl.
„Co, to myslíš vážně“, vykulila na něho ještě rozespalé oči. Pokud si vzpomínám, tak
ty šaty jsi mi nedávno neschvaloval“, podotkla jízlivě.
„Pokud budeš jenom se mnou, tak jsou ty nejlepší“, zdůraznil.
„A co když nepůjdu, co uděláš“, popichovala ho.
„V tom případě ti budu muset pomoct“ a s jekotem ji odnesl do sprchy. „Pospěš si, ať
dlouho nečekám“, plácl ji po zadku a odporoučel se z koupelny. Vyplázla na něj
jazyk, ale to už neviděl. Mezitím, co se sprchovala a oblékala, venku zapálil všechny
svíčky a potom se vrátil pro ni. Zrovna si natahovala šaty, když vstoupil.
„Ježíši, mohl bys aspoň zaklepat“ a vzápětí zrudla. Vypadal jako by zkameněl a jeho
tmavé oči přímo doutnaly.
„Máte nějaký problém, pane Gregore?“, zeptala se klidně. „Předpokládám, že kromě
toho neomaleného civění, máte i jiný důvod, proč tady jste“.
„Děkuji, docela si to neomalené civění užívám, paní Gregorová. Jsem přímo
vyvedený z míry“, zašklebil se.
„To jsem zaznamenala. Co máš na srdci, Richarde a obdařila ho pohledem – No tak.
Oplatil jí ho pokřiveným úsměvem a ukázal jí boty, které ji vybral.
„To mi něco připomíná, když chceš, abych si vzala zrovna tyhle, na vysokém
podpatku“, rozverně zamrkala očima.
„Nepředcházejme událostem, hezky popořadě“, sehnul se a nazouval jí lodičky.
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„Amen, pravil bůh“ doplnila jeho slova. Narovnal se a přísně si ji změřil. Nakonec
stočil rty do uličnického úsměvu a ve vyzývavém gestu jí nabídl své rámě a vyvedl ji
ven z domu na pláž a zastavil se.
„To je nádhera“, vypískla. „Jak jsi to dokázal“, stěží promluvila a dojetím jí zvlhly oči.
Dovedl ji k poduškám a vyzval ji, aby se posadila.
„Je to náš poslední večer ve vile na pláži, proto si ho musíme náležitě užít. Jsem rád,
že se ti líbí moje překvapení“, pohladil ji po vlasech a políbil ji na temeno hlavy. Podal
jí skleničku s vínem a připili si společně. Potom se pustili do těch lahůdek, které
vypadaly tak úžasně a chutnaly přímo božsky.
O několik minut později se rozhlédla kolem, jako by hledala známky, že někdo číhá
ve tmě. Nemohla uvěřit, že to sám tak dokonale připravil.
„Co je“, zeptal se. „Vím, co se ti honí hlavou, ale nemusíš se bát. Nikdo tady nebyl a
ani není, jen my dva“.
Nervózně se zasmála. „Doufám, že máš pravdu. Pokud by tady přece jen někdo
šmíroval, předpokládám, že by se mu dostalo pěkné podívané“.
„Přesně tohle jsem chtěl slyšet. Svou ženu, jak přijímá myšlenku na žhavý sex na
pláži“, zašeptal a laškovně na ni zamrkal.
Později naprosto uvolněni leželi v poduškách a vnímali jeden druhého.
„Jak sis užila naše rande?“, zeptal se s ďábelským úsměvem.
„Myslíš to rande nebo ten sex na pláži?“, přejížděla prstem po jeho hrudi.
„No, třeba, jak jsem to naplánoval a pokud možno, nešetři chválou“ usmíval se na ni
a zatahal ji za pramínek vlasů.
„Bylo to dokonalé a víš proč? Protože je mi jasné, že to plánované rande nemohlo
skončit jinak než sexem. Takže shrnuto a podtrženo, naplánoval jsi to do posledního
detailu na jedničku. Akorát nerozumím tomu, že jsi o sobě tvrdil, že romantika je ti na
hony vzdálená“ a tiše se zasmála.
„Někdy mě to popadne, ale jinak romantik nejsem, jsem více pragmatik“, odpověděl.
„Jo, to je mi naprosto jasné. Tak, co kdybys mě pragmaticky pomiloval ještě jednou“,
navrhla a nohou ho pohladila mezi stehny. Okamžitě se na ni vrhnul a zalehl ji tak, že
nemohla dýchat.
„Paní Gregorová, víte, že jste nenasytná. Ale to vám můžu splnit, to já umím moc
dobře“, zmocnil se jejich úst. „Tak čím vlastně začneme, máte nějaký nápad?“
„Zkuste mě překvapit, jsem si jistá, že si s tím hravě poradíte“, zasmála se, když se
mohla nadechnout. A skutečně ji uměl překvapit, to musela uznat.
Potom mlčky schouleni u sebe pozorovali zářivý srpek měsíce nad hladinou moře.
Ale skutečná krása byla ve spoustě skleniček s čajovými svíčkami rozmístěnými
v písku na pláži. Vlny s uklidňujícím zvukem vody omývaly písek. Otočila se a
zabořila mu hlavu do hrudi. Vdechovala vůni jeho těla smíšenou s kolínskou, kterou
používal. Pozvedla hlavu a zamumlala. „Byl to hrozný večírek, nelíbilo se mi tam“.
Pohladil ji po vlasech. „Já vím, neměli jsme tam chodit. Ale doufám, že se mi to
podařilo vylepšit. Měli jsme odejít mnohem dříve“, přiznával.
„Měla jsem dojem, že jsi zrovna nespěchal, když sis povídal s tou ženou. Očividně
jste byli rádi, že se vidíte“, zarazila se, když to ze sebe vyklopila. Nechápavě se na ni
podíval a naklonil hlavu na stranu.
„Kotě, co tím chceš říct?“
„Nic, jenom jsem měla dojem, že jste, že jste v minulosti spolu …“, drmolila a pokrčila
rameny. Jeho oči se rozšířily a začal se smát.
„Dobře, teď už to chápu. Myslíš, že já s Dianou jsem něco měl“, pomalu zavrtěl
hlavou. „Kdepak, kotě. Jsme jenom přátelé, tak trochu kolegové. Vlastní nemalou
realitní agenturu tady ve městě. A kromě toho je o víc jak deset let starší“.
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„Na tom vůbec nesejde. Je to velmi krásná žena a muže to určitě neodradí“.
To už se Richard rozesmál ještě více. „Navíc skutečnost, že se jí líbí pouze ženy,
většinou ano“.
„Aha, no to je dobře. Tak proč jsi nás neseznámil“.
„Protože jsem nechtěl“, stále se usmíval.
„Tomu nerozumím“.
„Je posedlá po mladých ženách. Nechtěl jsem jí dát sebemenší příležitost, aby se
ocitla v blízkosti mé mladé nádherné manželky“. Něžně ji políbil a kousl do spodního
rtu. „Sice ne, že bych se toho obával, ale proč to riskovat“.
„Ach bože, jako bych to někdy chtěla udělat“, zavrtěla hlavou a zatlačila na jeho
hruď. „Richarde, to je tak absurdní“, zasmála se.
„Ještě si se nenaučila, že co se tebe týče, zkrátka nic neriskuju“, řekl vážně a ani
nemrkl. Připadala si jako hlupák, ale skutečnost, že nebyli v minulosti spolu něco
více, ji uklidnilo.
„Musím se ti taky přiznat k něčemu“, zatvářil se zkroušeně. Vzhlédla k němu
v rozpacích. „Ty tvoje šaty byly krásné, ale radostí jsem nejásal, když sis je vzala na
ten večírek“.
„To jsem si všimla. Opravdu byly moc krátké a já už si je nikdy na podobnou akci
nevezmu“.
„Lucie, oceňuji tvoji nabídku, i když jsi v nich vypadala božsky“, přitiskl jí ruce na
zadek v majetnickém doteku. „Protože tohle je moje“, zavrčel. Sklonil se a políbil ji.
Když se neochotně odtáhl, poznala, že ještě neskončil. „Myslel jsem, že těm
vlčákům, co si slintali po bradě, jak si tě prohlíželi, vydloubnu oči. Měl jsem co dělat,
jinak by byli touhle dobou slepí a já bych seděl ve vězení za napadení a hrubé
ublížení na zdraví“, řekl to s naprostou vážností. Takový byl, myslel to upřímně. Byl
to jeden z jeho rysů a nikdy se za to nestyděl. Za to ho milovala a obdivovala. Právě
teď jí uštědřil lekci o důvěře.
„Ach bože, někteří byli opravdu dost nechutní“.
„Souhlasím“ a políbil ji na nos. „Tak přestaňme už o tom mluvit, paní Gregorová“,
V jeho očích se objevily jiskřičky, když zjistil, co Lucii trápilo. Bylo zřejmé, že si to
užíval, potěšila ho její žárlivost. Nemohla popřít, že orientace jisté ženy ji uklidnila,
ale na druhou stranu nebyla hloupá, aby si myslela, že se v budoucnu s žádnou
Richardovou milenkou nesetká. Určitě se to stane a ona se s tím bude muset
vyrovnat.
32.
Ráno opustili dům na pláži a rozjeli se do městečka Sirolo. Byla to italská obec na
pobřeží Jaderského moře, v oblasti Marche, v provincii Ancona. Přijali hostinské
pozvání do rodiny Ascoliových a Bertoliových.
Richard řídil auto po silnici, která se vinula mezi kopci. Stoupali do výšky 125 metrů
nad mořem. Svěží zelené stromy a hnědá zem se míhaly kolem. Úkosem pohlédl na
Lucii, která seděla vedle. Z jejího výraz usoudil, že horečnatě přemýšlí o lidech, které
zanedlouho pozná.
„Všechna tady ta půda, pozemky vlastní Ascoliovi po několik generací. Jako
jedinému synovi, Brunovi to po smrti pana Sebastiana Ascoli, otce a hraběte“,
vysvětloval Richard.
Město obehnané hradbami Lucii připadlo jako pevnost střežící poklad.
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Projeli historickým centrem, úzkými uličkami a malým náměstím, Piazzale Marino,
otevřené k moři. Město se malebně rozkládalo v předhůří Apenin. Dělilo se na dolní a
horní část jako připomínka starého a nového světa.
Pociťovala, jak se autem stoupajícím nahoru, propadají do ničím nerušeného
venkovského klidu. Zmocňoval se jí pocit míru a uspokojení. Vzduchem se nesla
vůně antalového dřeva. Dojeli až na samý vrchol kopce, kde minuli kostelík San
Nicola a zastavili před cihlově červenou vilou a Richard vypnul motor.
„Tak, jsme na místě“, obrátil se k Lucii a usmál se.
„Je to krásný dům, ale nevypadá jako sídlo miliardáře s titulem“, řekla tiše a
rozhlížela se. „Očekávala jsem něco jiného“, přejela očima po liniích domu.
„To je pochopitelné. Bruno a jeho sestry se tady narodili a vyrůstali. Paní Ascoliová
se odmítá vystěhovat, i když na ni její syn naléhal. Chtěl jí koupit něco honosnějšího.
Ale ona se mu vysmála a řekla, že nikdy neopustí místo, které patří rodině a otci
jejich dětí“.
„Zajímavé a docela tomu rozumím. Už teď ji mám ráda“, prohlásila s uznáním.
„Dokonce si představ, že odmítla jakoukoliv pomoc v domácnosti. Ani hospodyně,
žádná kuchařka, všechno zvládá sama“, doplnil Richard se smíchem.
„Měla bys vědět, že i když je tato rodina velmi bohatá a vážená, chovají se všichni
zcela přirozeně a nenápadně. Mám takový dojem, že za chvíli vyběhnou ven. Tak
fajn, jsi připravená?“, zadíval se do jejich zelených očí, ze kterých vyzařovala
nejistota, ale taky zvědavost. Vzal ji za ruku a políbil kloubky prstů. S požitkem přitom
zavřel oči, z toho krásného pocitu, jak reagovala na tento pouhý dotek. Zaslechl tichý
sten a kalhoty se mu napínaly na určitém místě. Zatoužil po fyzickém uspokojení,
které se zrovna teď schylovalo k nezdaru.
„Neboj se, kotě“, chlácholil ji, když se napjala a zapřela do sedadla.
„Tak, jdeme na to“, hřejivě se na ni usmál, aby ji povzbudil.
„Dobře“, hlesla.
Než stačila vystoupit z auta, rozlétly se dveře a vyběhly tři dívky a hnaly se přes
kamenný chodník směrem k nim.
„Vidíš, co jsem říkal“, smál se.
Všechny se vrhly rovnou k Richardovi. Radostně opětoval jejich objetí, s každou se
políbil a zadíval se na ně.
„Jste ještě hezčí, než si vzpomínám“.
Lucie znepokojeně přihlížela tomu familiárnímu setkání. V tom přicházel Bruno a
zpražil své sestry ostrým napomenutím.
„Děvčata, ovládejte se, je tady se svou ženou, co si o vás pomyslí“. Přistoupil přímo
k Lucii, aby se s ní přivítal. „Rád vás znovu vidím, paní Gregorová. Vítejte v naší
rodině“, objal ji a políbil na obě tváře, což neuniklo Richardovi. Ale neměl čas o tom
přemýšlet, neboť ho oslovila ta nejmladší, Rosalie.
„Neviděli jsme tě celé měsíce a ty se zčistajasna objevíš s novomanželkou, vyčetla
mu se smíchem.
„To je moje žena, Lucie“, představoval ji děvčatům. Vzal ji kolem pasu a přivinul si ji
k sobě, čímž dal jasně najevo svůj majetnický postoj. Bruno se jenom uchechtnul,
bylo mu jasné, komu to gesto patřilo.
Děvčata si prohlížely Lucii s velkým obdivem, zvláště Rosalie, protože měla pocit, že
právě ona bude její spřízněnou duší. Potom jedna po druhé ji vřele objímaly. Lucie
rozpačitě stála a znepokojeně si skousla ret.
Najednou, jako jeden, se všichni obrátili, když se ozval známý hlas. Na cestičku vyšla
drobná žena a přísně napomenula své dcery.
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Pomalou, ale vzpřímenou chůzí přistoupila k uvítacímu hloučku. Bruno okamžitě
přispěchal ke své matce a s grácií jí nabídl svoji ruku.
„Matko“, pronesl uctivě. Tvářila se autoritativně, až člověku běhal mráz po zádech.
Její tmavé vlasy s prošedivělými prameny byly staženy do pevného uzlu. Pleť měla
olivově snědou, vysušenou od sluníčka, mírně vrásčitou od smíchu. Na sobě dobře
padnoucí volné kalhoty a bílou blůzu, na nohou letní sandály. Richard se dojatě
zadíval na tuto ženu, kterou měl moc rád a obdivoval ji. Přivedla na svět čtyři dcery a
jednoho syna. Ti ji už dávno svojí výškou přerostli, ale její hlas děsil každého, kdo se
jí postavil do cesty nebo ji nějakým způsobem zklamal.
„Paní Ascoliová, rád vás znovu vidím. Dovolte mi, abych vám představil svou
krásnou manželku, Lucii“, pronesl s nemalou úctou.
Jemně zvlnila rty a pronikavýma očima a s velkým zájmem se zadívala na Lucii, která
se ani nepohnula.
„Ráda vás poznávám, paní a děkuji za pozvání, kterého si nesmírně vážím“, hlesla
Lucie a přerušila to ticho. Nejistě přešlápla na místě. Všichni napjatě čekali, neboť
chování jejich matky bylo nezvyklé.
„Moc mě těší, Lucie. Vítejte v naší rodině“, natáhla paže, pevně ji objala a vroucně
políbila na obě tváře. „Omluvte mé dcery, jakým způsobem se vrhly na vašeho muže“
a ještě jednou je zpražila přísným pohledem. „Berou ho něco jako svého bratra“,
omlouvala se. Potom se na ni ještě jednou zadívala s nakloněnou hlavou na stranu a
malinko se zamračila. „Jste moc hubená, děvče, ale to tady napravíme“, usmála se
na Lucii. Richard se pro sebe pousmál nad jejím tvrzením.
Richard po celou dobu se zadrženým dechem sledoval paní Ascoliovou, pak úlevou
vydechl a objal ji. Její křehká postava se ztrácela v jeho mohutné náruči.
„Jsem nesmírně rád, že jsem tady u vás a rovněž děkuji za pozvání“.
„Taky tě ráda vidím, chlapče. Ale tak trochu se na tebe zlobím“, podotkla naštvaně.
„Pročpak, čím jsem si to zasloužil“, zarazil se Richard.
„Měl jsi se svou ženou rovnou přijet k nám a ne se zašívat na pláži“, plísnila ho.
„Ale matko“, ozval se Bruno. Potřebovali soukromí, nedávno se vzali. Snad si
nemyslíš, že by tady mohli se věnovat sami sobě. V mém domě na pláži měli klid“,
oponoval Bruno matce.
„Vlastně máš pravdu, synku. Už jsem málem zapomněla, když jsem se vdala. Tvůj
otec mě taky odvedl daleko od lidí, dokonce mě nechtěl pustit z postele“, rozverně se
usmála při této vzpomínce.
Rosalie vykulila na svou matku oči, když řekla. „Mami, ty mluvíš o sexu, no to mě
podržte“, hihňala se.
„To nebylo nic pro tvoje uši. Na takové věci slušně vychovaná dívka má ještě spoustu
času“, plácla ji po ruce. Richard s Brunem se na sebe podívali a uchechtli se.
„Tak pojďte dále a udělejte si pohodlí“, zvala je paní Ascoliová do domu. Richard se
vrátil k autu, aby vytáhl zavazadla. S obdivem hodnotil překrásný a osobitý dům se
sedlovou střechou, balkony s kovaným zábradlím a zdobené kamenné sloupy u
vstupu do domu. Všude kolem pestrobarevné květiny, které zdobily okna. Dům stál
na vrcholku kopce a pod ním několik akrů travnatých pozemků. Zadíval se na
kamenné chodníčky, které vedly na soukromou terasu a zahradu s bazénem, odkud
byl dokonalý výhled na moře. Ten pohled ho vždy fascinoval.
Při vstupu dovnitř ho omámila tak známá vůně česneku, citronu a bazalky. Kuchyně
byla velmi prostorná, vybavená nábytkem z borového dřeva a masivním stolem. Na
pultě stál košík plný bylinek, rajčat a paprik. Tohle místo bylo doménou paní domu,
jejím nebem na zemi, kde se vařilo, peklo a sedávalo se u bohatě prostřeného stolu.
Bylo to místo, kde se rodina scházela k dobrému jídlu.
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Všem dětem se snažila předat svoje kulinářské umění, ale nikdo z nich nebyl tak
zkušený a schopný jako ona. Všichni, kromě nejmladší Rosalie, zdědili otcovy
obchodní geny a chopili se impéria, řetězce hotelů.
Richard se poohlédl po Lucii, která byla obklopena děvčaty. Po tom šokujícím vstupu
se mu zdála mnohem uvolněnější, což ho potěšilo.
„Nechala jsem připravit domek pro hosty, kde vás nebude nikdo rušit“, oznamovala
mu paní Ascoliová. „Odnes tam vaše kufry, Bruno ti pomůže. Až si vybalíte, sejdeme
se na zahradě, kde si dáme kávu a něco k zakousnutí před večeří“.
Richard za pomoci Bruna odnesl zavazadla do domku a potom oba chvíli spolu
rozmlouvali. V dobré náladě se vraceli do hlavního domu a Richard vyhledal Lucii.
Našel ji stále v hloučku mezi děvčaty.
„Nerad vám zasahuju do debaty, dámy, ale rád bych si odvedl Lucii, abychom se
ubytovali, později se uvidíme“, mrkl na děvčata. Lucie se zvedla a následovala ho
ven. Nechápavě se zadívala na menší domek, který stál stranou.
„Tak, tady budeme týden bydlet, kotě“. Otevřel dveře, vtáhl ji dovnitř a kopnutím
zavřel za sebou. V němém úžasu se na něho podívala a rozhlédla se.
„Vypadá, že to tady bude příjemné a útulné. To je pro nás?“, zeptala se a oči se jí
rozzářily. „Přesně tak, tady budeme sami“, odpověděl, popošel k ní a svou mohutnou
postavou se nad ní tyčil. Zatím se jí ani nedotkl, ale ona znehybněla, když jeho
uvolněný šarm zmizel a zadíval se jí do očí. Nezalekla se, i když jeho temně vážné
oči jasně naznačovaly, kdo je ten a kdo určuje pravidla. Uchopil ji za ramena a přitiskl
ke zdi. Automaticky zvedla ruce, když se opřel o ni. Sevřela v prstech měkkou látku
jeho košile. Rozkročil se a pevně ji sevřel. Na čele jí vyrazil pot.
„Proč jsi tak nervózní“, v očích mu tančily ohníčky pobavení.
„Protože vím, co chceš udělat“, zaúpěla. Moc dobře věděla, že nakonec stejně
podlehne jeho kouzlu.
„Myslím, že zrovna teď se to nehodí, Richarde“, snažila se upozornit.
„Tohle už jsi dělala milionkrát, vzpomínáš“, pobaveně sledoval, jak se bránila.
„Opravdu to nechceš, kotě?“, ztišil hlas a zmocnil se jejich rtů. Jeho teplá ústa ji
umlčela a odvedla její pozornost od všeho a oddala se polibku. Opět ji smysly zradily.
Jazykem zkoumal její ústa, přitiskl se boky a opřel se o její. Spustil paže, chytil ji za
zadek a mírně nadzvedl tak, aby ucítila tvrdé vyboulení mezi jeho stehny. Zasténala
a byla předem ztracená. Zaútočil na ni způsobem, který jí sliboval neskutečné fyzické
potěšení. Snažila se procitnout z toho omámení a získat kontrolu, ale její mysl ji
neposlouchala a tělo si vychutnávalo jeho vpád. Nečekaně ji přehodil přes rameno,
až překvapením vypískla.
„Co to děláš?“
„Ty to nevíš?“, zasmál se.
V okamžiku se ocitli v pokoji, kterému vévodila veliká postel s černými kovovými
sloupky. Spustil ji pomalu dolů po svém těle a vychutnával si ten pocit.
„Chci tě, Lucie, teď hned“, řekl nesmlouvavě.
„Ale to bychom teď přece neměli“, protestovala.
„Lucie, právě teď je ta pravá chvíle. Později jen tak sami nebudeme, věř mi“.
Obratnými prsty jí vyhrnul šaty nahoru a stáhl kalhotky, které sjely na zem. Pevně ji
tiskl k sobě. Zalapala po dechu, když jí zasunul ruku do klína a pronikl jedním prstem.
Vydala ze sebe tichý, vzrušující zvuk, který tak rád slyšel.
„Vzrušuje mě, když jsi tak vstřícná“, držel ji a přitom zahýbal prstem tam a zpátky.
Viděl, jak rozevírá oči a rty zároveň překvapením a touhou. Strčil do ní a ona naznak
padla na postel. Rychle si rozepl kalhoty, položil se na ni a uvěznil ji pod svým tělem.
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„Ruce nahoru“, přikázal sevřenými rty. Zvedl se do kleku a roztáhl kolena, aby jí
rozevřel nohy. Lucie s rukama nad hlavou ho pozorovala a její oči se zaleskly
žádostivostí. Znovu se na ni položil a ona se lehce zavrtěla.
„Nemáme moc času, bude to rychlé“, zamumlal. V tom oba ztuhli, když zaslechli
blížící se kroky. Polekaně se snažila vzepřít.
„Tiše, nikdo se neodváží sem vejít“. Sotva to dořekl, ozvalo se zaklepání na dveře.
Richard nespokojeně sykl, vstal a ve spěchu si zapínal kalhoty.
„Půjdu se podívat“, zamručel. „Ani se nehneš“, vypravil ze sebe nakřáplým hlasem.
Pouze přikývla. Richard vyšel ven a otevřel dveře, kde rozpačitě postával Bruno.
„Nerad ruším, kamaráde, ale matka zapomněla na tohle“ a podával mu hromádku
ručníků a osušek. Tvářil se hodně pobaveně, neboť si dovedl představit, že přišel
nevhod. Richard to nijak nekomentoval, převzal věci s přikývnutím.
„Díky, později se uvidíme. Teď mám práci“, zamručel.
Bruno se zasmál a povzbudivě pronesl. „Hodně štěstí, máte na to hodinu. Potom se
sejdeme na zahradě“ a odešel.
Richard se vrátil s úsměvem na rtech, protože je celou hodinu nebude nikdo
postrádat, což mu nesmírně zahrálo do karet. Neměl rád rychlovky. Našel ji
roztaženou, šaty vyhrnuté do pasu, takže byla vystavena pro něho. Vypadala přímo
božsky. Rychle ze sebe všechno shodil a lehl si na ni. Rukou přejel její klín, byla
vlhká a připravena. Volně vydechla a vypadala klidněji.
„To byl Bruno, přinesl nějaké osušky. Měli bychom se vrátit k tomu, co jsme začali,
kotě. Dokonce mám dobrou zprávu, očekávají nás až za hodinu. Máme spoustu času
a já si tě pěkně vychutnám. Ale nejdříve tě pořádně ošukám a potom si s tebou
pohraju, kotě“ a stiskl do zubů ušní lalůček.
„Ne“, zaúpěla.
„Ale ano“, řekl nesmlouvavě.
Jedním soustředěným pohybem se do ní ponořil. Vykřikla a byl to blažený vítaný
zvuk slasti. Svíral ji pod sebou tak, že neměla možnost se pohnout. Začal ji dravě
šukat. Nadzvedávala pánev a vycházela mu vstříc.
A tak zůstala Lucie napospas všem jeho požadavkům. Každým pohybem na ni
uplatňoval nárok. Ujišťoval ji o svých citech a potřebě ji vlastnit. Zapomněla na
všechno, přidala se k němu a oba stoupali výš, až je zaplavila neuvěřitelná vlna
slasti.
33.
Vraceli se spolu ruku v ruce k velkému domu a zahlédli je všechny, jak seděli kolem
velkého stolu, bohatě prostřeného a živě o něčem diskutovali. Posezení v zahradě se
zářivě barevnými květinami přímo vybízelo. Teplým vzduchem se linula vůně kávy,
která pošimrala Luciiny chuťové buňky. Z nedaleké fontánky prýštila voda a celé
prostranství bylo zahaleno paprsky odpoledního slunce. Tohle klidné prostředí Lucii
přímo okouzlilo.
„Tak, tady jste, pojďte mezi nás, už na vás čekáme“, vyzvala je paní domu mile.
Richard odsunul židli a posadil ji a potom si přisedl sám. Lucie přímo nasávala tu
mystickou atmosféru narušovanou klábosením této italské rodiny. Mezitím Bruno
všem rozlil červené víno, aby si mohli společně připít. Richard vzal Lucii za ruku a
propletl si s ní prsty, přitom se na ni povzbudivě usmíval. Všichni se shodli na tom, že
touží slyšet, jak se oni dva seznámili. Zvláště všechny tři dívky prahly po
podrobnostech. Lucii nepravidelně tlouklo srdce, ale nakonec se zklidnila natolik a
osmělila.
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Usrkla vína a začala vyprávět. Richard překvapeně pozdvihl obočí, když zopakovala
příběh jejich prvního setkání ve stejné verzi, jak tomu bylo v kruhu jeho rodiny,
v Praze. On už potom na závěr doplnil, že hned při prvním setkání věděl, že ona je ta
pravá.
Bylo zřejmé, že všechny členy této rodiny to zaujalo, když s velkým zájmem
poslouchali. Pouze Rosalie se ozvala a prohodila.
„To bylo sentimentální“, vzdychla a položila si bradu do dlaní. „Taková romantika, to
vypadá jako osud. Já obvykle mužům na první schůzce nevěřím“, zasmála se. V tom
se zarazila, když zachytila v Brunových očích varovný záblesk.
„Jsi příliš mladá na to, abys něco podobného komentovala“.
Nikomu neušel ostrý, káravý pohled matky, když se otočila na svou nejmladší dceru.
Nicméně Rosalie brebentila po většinu času a každou větu doprovázela
dramatickými gesty. Byla z celé rodiny hodně emocionální a dost se lišila od
ostatních. Lucie ji obdivovala pro její osobitou troufalost. Její velké čokoládové oči
plály nadšením. Pružné tělo v odrbaných džínách, růžovém tílku a značkových
sandálech napovídalo, že zbožňuje módu.
Richard v duchu vzpomínal na to, jak ostatní členové neschvalovali její kategorické
odmítnutí pracovat v rodinném podniku. Ale nakonec byli nuceni tento nezvratný fakt
respektovat. Přáli si pouze jediné, aby dokončila vysokou školu v oboru
management, jako její sestry, což se zdálo téměř splnitelné, neboť do státní zkoušky
ji zbýval pouhý rok. Rosalie byla od dětství nadšená fotografováním. Nikam se
nehnula bez svého špičkového aparátu. Všichni v rodině ji nazývali malou rebelkou a
měli ji moc rádi.
Její o něco málo starší sestra Rachel byla opakem. Hodně zamyšlená, tichá, o nic
málo hezčí, ale hlavně navíc oddaná rodinnému podniku. Oplývala nadšením se
zapojit do vedení z některých hotelů. Jevila se jako rozvážná, mladá žena.
Třetí dívka Valerie byla veselá, vysoká tmavovláska, která momentálně plánovala
svou svatbu, neboť se zanedlouho provdá za svého snoubence, se kterým se zná už
od střední školy. Marco Santino pocházel z vážené rodiny, která byla proslulá svými
vyhlášenými pekařskými a cukrářskými podniky.
V neposlední řadě nejstarší Angelina, provdaná za Antonia Tarantina a svými dětmi
Paulou a Christianem, žili v Americe, v Seatlu, kde společně vedli jeden z hotelů,
patřícího rodině Ascoliových. Navíc oni sami vlastnili další dva menší hotýlky, z nichž
jeden se nacházel na Floridě.
Během večeře to šumělo a dopodrobna se probírala svatba Valerie a Marca, která se
nezadržitelně blížila. Paní Ascoliová všem oznámila, že na zítřejší den uspořádá
malou oslavu na počest jejich vzácných hostů.
Richard vypadal dost zaskočeně. Dovedl si představit tu malou oslavu, kde se sjedou
příbuzní této rodiny. Bruno pouze na něj mrkl, protože zachytil jeho obávaný výraz.
„A vy, děvčata mi pomůžete, budeme mít hodně práce“.
Rosalie se vyděsila a nespokojeně se zavrtěla.
„To nepůjde, se mnou nepočítejte. Zítra půjdu s Brunem do města, kde se seznámím
s jednou profesionální fotografkou. Jsme domluveni“, čertila se a očima vyhledala
svého bratra s tichou prosbou.
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„To je vlastně pravda. Je to moje dobrá známá a Rosalie se chtěla s ní seznámit, aby
poznala, jak taková akce bude probíhat. Zítra momentálně nafotí ve městě pár
záběrů v modelingu“.
„Tvoje známá“, potřásla hlavou Rachel a zadívala se pobaveně na Bruna. „Co přesně
fotografuje, ta tvoje známá“, dál se vyptávala Rachel s nemalým zájmem.
„Nic neprozrazuj, Bruno, aby naši sestru nekleplo“, zachichotala se Rosalie.
„Je to velmi talentovaná fotografka, známá ve světě módy. Zítra právě bude fotit
muže ve spodním značkovém prádle“, prozradil Bruno.
Přitom pobaveně sledoval nasupený pohled své nejmladší sestry, která se zatvářila
znepokojeně. Bála se reakce své matky, a to zcela oprávněně.
Paní Ascoliová se rázně zvedla a celou vahou se opřela o stůl. „Ty si se dočista
pomátl, Bruno“, mračila se na syna. Potom se otočila a přísně si měřila Rosalii, která
se doslova přikrčila pod jejím pohledem.
„Ty nepotřebuješ vědět, jaké prádlo nosí muži pod svým oblečením“, řekla pohoršeně
s viditelným znechucením.
„Ale matko, vždyť je plnoletá, jenom ať se podívá. Je to naprosto legální akce.
Takové reklamy vídá už dlouho jak v televizi, na internetu a módních časopisech.
Jediný rozdíl bude v tom, že to uvidí naživo. Nemůžeš ji stále držet v ústraní“,
obhajoval ji Bruno.
„No, a zítra by ti naše Rosalie nebyla ničím nápomocná. Sama dobře víš, jak je levá
v kuchyni, naprosto nepoužitelná. Vždyť je schopná připálit i vodu na čaj. Dost často
jsem si říkal, zda vůbec ví, kde máme kuchyň. Všichni tady jsme si vědomi, že pokud
by měla vařit jídlo Rosalie, uf“, nevěřícně zakroutil hlavou. „Bože chraň, to ne“, zděsil
se Bruno.
Rosalie měla vyhráno, zajásala a tleskla. „Děkuji, úžasný proslov, bratříčku.
Samozřejmě jsem nemohla přehlédnout, že to bylo i nechvalně namířené na mou
maličkost, ale bohužel pravdivé, ještě jednou vřelý dík“, usmála se s úlevou.
Nečekaně se otočila na Lucii a vyzvala ji. „Co kdyby si šla s námi. Třeba by si vybrala
nějaké to sexy prádlo pro svého manžela“, mrkla na ni významně.
Richardovi málem zaskočilo, když to slyšel. Nakonec proti své vůli se musel zasmát
její troufalosti.
„Hm, to je lákavá nabídka, z nového značkového prádla by měl určitě radost“,
špičkovala Lucie. „Vzhledem k jeho blížícím se narozeninám by takový dárek mohl
ocenit“.
„Myslím, lásko, že to zase tak dobrý nápad úplně není. Mám za to, že se nemusíš tak
podrobně seznamovat s mužským prádlem“, okamžitě to okomentoval.
I když, pokud by ti udělali nějakou přijatelnou slevu, pár kousků bych možná uvítal“,
poznamenal a zamrkal na Lucii. Zvedl její dlaň k ústům a vtiskl polibek.
„Právě teď promluvil obchodník“, zhodnotila Lucie a všichni se rozesmáli.
„Já ti to říkal, Richarde. Neděláš dobře, když do vztahu mícháš obchod“, posmíval se
mu Bruno.
„Tak, to byla celkem podpásovka, příteli. Tak bych to neviděl. Chtěl jsem naznačit, že
jsme pořád na líbánkách a já nedopustím, aby se moje žena rozptylovala nad cizími
chlapy, kteří se budou předvádět ve spodním prádle. Tečka“. Něžně se na Lucii
usmál a její srdce zjihlo. Rosalie na oba vrhla zvláštní pohled, podezíravý.
„Správně řečeno“, přidala se paní Ascoliová. „Lucie je vdaná žena a má se držet
svého manžela. Tak to má být“, řekla rozhodně.
„Ježíši, to se raději nikdy neprovdám“, zhrozila se Rosalie a vytřeštila oči na svou
matku. Její upřímná slova všechny náramně pobavila.
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„Přijede zítra i Darius?“, zeptala se Rachel rozrušeným hlasem. Svou nečekanou
otázkou zaskočila jak samotného Bruna, tak i ostatní členy rodiny.
„Samozřejmě, vždyť on a jeho matka patří k nám“, odpověděla její matka.
Lucie zaznamenala překvapený pohled Bruna, když se zadíval na svou sestru.
Nebyla si jistá, ale jeho oči na pár sekund vypadaly poněkud znepokojivě. Nakonec
pronesl s pokřiveným úsměvem. „Pokud zrovna nebude Dario pronásledovat nějakou
zajímavou krásku, aby ji svedl, dostal do postele, a zlomil srdce“, konstatoval Bruno.
Lucii neuniklo, jak sebou Rachel trhla. Bylo zcela viditelné, že tato dívka je do Daria
tajně zamilovaná.
„Nesmysl“, mávla rukou na protest paní Ascoliová. „Jednou se najde žena, která ho
zkrotí, tím jsem si naprosto jistá“.
„Až se to stane, chci být u toho“, smál se Bruno.
Potom probíhala debata oddělené. Richard s Brunem probírali obchodní záležitosti,
mluvili o rostoucích nájmech a případných investicích do nemovitostí. Přitom Richard
pokukoval po Lucii, která se zrovna smála něčemu, co vyprávěla Rosalie. Paní
Ascoliová byla příjemně překvapena a téměř nadšením bez sebe, když poznala, že
Lucie rozumí vaření. Jenom Rachel byla na hony vzdálena a cele ponořena do svých
myšlenek.
„Rachel se mi zdá trochu jiná“, řekl Richard Brunovi.
„Taky mi dnes tak připadá, vůbec tomu nerozumím. Zrovna nedávno jsem
naplánoval, že je načase, aby se seznámila se všemi úrovněmi v našem podniku.
Naznačil jsem Dariovi, že ji zasvětí právě on, jako výkonný ředitel“, řekl Bruno.
„Aha, jasně, ona to určitě zvládne. Vždy ji to zajímalo, pokud mě paměť neklame. A
co na to, Dario“, zeptal se zvědavě Richard, neboť mu napovídal instinkt, že svým
dotazem na něj, něco znamenalo, ale nevěděl, co.
„No právě, nadšený z toho vůbec nebyl a rozhodl se, že mu jejich rozhovor
převypráví. Dario málem vyletěl, když jsem mu oznámil, že ji dostane pod svá křídla.
Dokonce se obávám, že náš rozhovor mohla vyposlechnout, což mi dělá starosti“.
Bruno odrecitoval slovo od slova.
„Cože, tvoje sestra, Rachel. To si snad děláš srandu. Vždyť ještě chodí do školy“.
„Omyl, zaspal jsi dobu. Vloni odpromovala a obdržela titul. Nějakou praxi už má, to
jsem jí zařídil u Cristaldiho“.
„Co, u konkurence?“
„Tak jsem to neviděl. Naučila se tam základní věci. Nyní nastal čas, aby pracovala
pro rodinu, chápeš“.
„Krucinál“, odfrkl si Dario. „Takže mám dělat chůvu. Vždyť není vůbec průbojná.
Někdy mám pocit, že se při prvním nezdaru rozpláče a sesype. To přece vůbec nejde
dohromady s podnikáním“.
„Moje sestra je snaživá a nadšená mým záměrem. Měla by začít ve finančním
oddělení. Pokud si dobře vzpomínám, na čísla byla moc dobrá“.
„Ale já mám strašně nabitý program, vedu komplikovaná jednání, Bruno. Svěř ji
někomu jinému“, navrhoval Darius.
Bruno s ním nesouhlasil. „Chtěl bych z ní udělat finanční ředitelku. Ale teď si ji
vezmeš na starost ty sám. Jsi jediný, na koho se můžu spolehnout, že na ni
dohlédne, patříš do rodiny, Dario“, ukončil debatu Bruno.
„No, to tedy bude ještě hodně zajímavé“, prohlásil Richard, když si všechno
vyposlechl a začínalo mu to všechno být srozumitelnější.
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„To si piš, že bude. Darius se mnou mluví dost střídmě. Vypadá to, že se naštval.
Vůbec netuším, proč ho to tak vzalo“, řekl zamyšleně Bruno.
„Právě dnes večer mě trochu moje sestra zaskočila, když přišla řeč na Daria“.
„Taky jsem si všiml“, poznamenal Richard.
„Právě proto z toho usuzuju, že zcela určitě ten náš rozhovor slyšela. Když jsem
vycházel z kanceláře ven, srazil jsem se s ní na chodbě“.
Oba se rázem otočili, když uslyšeli Rosalii. „Mám nápad, musím vás vyfotit“, zvolala
a běžela pro svůj fotoaparát.
„A je to tady, moje sestra je opět akční. Teď vás bude stavět do šílených pozic“,
varoval je Bruno se smíchem. Podíval se na hodinky a zvedal se k odchodu.
„Vážení, bylo mi tady s vámi moc fajn, ale mám ještě schůzku s jednou dámou“, řekl
a rozverně políbil svou matku na rozloučenou. Ta se zachmuřila a nesouhlasně
kroutila hlavou. „Tvoje nahodilé známosti se mi ani trochu nelíbí, Bruno“, odporovala
mu a její oči pobledly smutkem.
„To já vím, matko, ale s tím nic neuděláš. Jedno manželství mi stačilo. Z vážných
známostí jsem dokonale vyléčen. Tak to prostě je“, uzemnil ji striktně.
„Měl bys myslet na Vanesu a Roberta“, napomínala ho a povzdechla si.
„Moje děti jsou mi vším, mají se dobře a nic jim nechybí“, kategoricky uzavřel debatu
Bruno. Lucie překvapením nakrčila čelo, to byla pro ni novinka. Zároveň si vybavila
jedno ráno v domě na pláži, když Richard řekl, to je zřejmě jednoho z dětí majitele
domu, vůbec to tehdy nijak nezaznamenala.
„A kde vůbec jsou tvoje děti. Doufám, že je uvidím“, ozval se Richard.
„Momentálně v Seatlu, má je u sebe moje sestra Angelina. Je možné, že jim to vyjde
a všichni se tady objeví“, dodal a zářivě se usmál na svou matku.
„Tak se tady všichni mějte, bavte se dobře“, otočil se k odchodu. Posadil se do
elegantního auta Alfa Romeo a nastartoval. Naposledy jim zamával a byl pryč.
„Tak to vidíš, Richarde. Moc bych si přála, aby si můj syn k sobě našel novou ženu a
matku ke svým dětem“, řekla posmutnělým hlasem paní Ascoliová.
„Taky bych mu to přál a věřím, že se to stane a najde tu pravou ženu, protože ta
první vůbec pravá nebyla“, snažil se ji povzbudit.
„Kéž bys měl, chlapče pravdu. No, já už si půjdu lehnout“, loučila se. „Děvčata, než
půjdete spát, ukliďte to nádobí, děkuji“, a odcházela do domu. Richard ji sledoval
ustaraným pohledem, zdála se mu trochu jiná, více smutná a utrápená. Snad není
nemocná, obával se. Vzápětí na to, se rozloučila i Rachel a následovala svou matku.
Zůstali sami, Richard s Lucií a Valerie. „Myslím, že to taky zabalíme“, prohlásil
Richard a podíval se na Lucii, která přikývla na souhlas.
„Kdepak“, vyřítila se z domu Rosalie. „Ještě vás vyfotím“.
Lucie se vyděsila. „Rosalie, nechej to na jindy, stejně už není takové světlo“, snažila
se jí ten bláznivý nápad vymluvit.
„To vůbec nevadí, oponovala. „Já mám ten správný aparát, který to umí i ve tmě“,
nedala se odbýt.
„Nesmíte ji zklamat, jen se na ni podívejte, jak je nadšená“, smála se Valerie.
„Dobře, tak se tedy necháme zvěčnit“, souhlasil Richard. Popadl Lucii a s vážnou
tváří prohlásil. „Musíš nás nasměrovat“, aniž by se podíval na Lucii, která vypadala
na pokraji zoufalství.
„To je šílenství, nejsem žádná modelka pro Vogue“, protestovala Lucie.
„Ale, mohla bys být. Vlastně bych řekla, že jsi mnohem hezčí, než většina modelek,
které zdobí stránky tohoto časopisu“.
„To je pravda“, pošeptal jí Richard do ucha.
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Potom už se jeho ruce snažily, zatímco je Rosalie instalovala do různých, dost
odvážných pozic.
„Richarde, musíš se připojovat k té bláznivé posedlosti“, zasyčela na něho Lucie.
„Dobrá volba slov, rozhodně ano, protože jsem posedlý tebou, kotě.
„Paráda, teď ji nakloň dozadu“, komandovala je zapálená Rosalie.
Než se stačila vzpamatovat, objaly ji silné paže a zametl s ní tak, že její pozadí
oddělovaly od země pouze jeho ruce. Byla si jistá, že šaty měla vyhrnuté téměř do
pasu. Jeho čelo se ocitlo nad jejím, a takto ji držel odkázanou na jeho milost a
nemilost.
„Jaké to je“, slova byla určena Rosalii, ale vyslovena přímo do jejich rtů.
„Nádhera“, pochvalovala je Rosalie. Hihňala se a cvakala svým fotoaparátem. „jste
brilantně svůdní, vy dva“ a byla jako v transu.
To byla poslední kapka. „Prosím, můžeme už s tím přestat“, zvolala Lucie.
Richard okamžitě strnul, naléhavost v jejím hlase se nedala přehlédnout.
„Tak, to už stačí, Rosalie“, řekl poněkud tvrději.
„Dobře, myslím, že snímků máme dost“, souhlasila s ním Rosalie.
Postavil Lucii na nohy a upravil ji šaty, které měla vyhrnuté. Byl si jistý, že ji dokonale
zakrýval svým tělem a nebylo nic vidět.
Chvíli trvalo, než Lucie našla svůj ztracený hlas. Richard se na ni mlčky zahleděl.
Vycítil, že se v ní odehrává nějaký vnitřní svár. Něco bylo špatně.
„To vůbec nebylo fér“, hlas jí přešel do upjatého až dotčeného tónu.
„No, myslím, že půjdeme taky spát“, odstrčil židli a kývnutím naznačil Lucii, že je
připravený k odchodu. V duchu se předem obrnil vůči zatím nevysloveným výčitkám,
kterými ho zahrne. Při té představě se mu sevřely útroby v těle.
Před domkem zůstala nehybně stát. Podíval se na ni s otazníkem v očích a
netrpělivě ji postrčil přes práh. Ještě se naposledy zadíval do tmy a zavřel dveře.
Opřel se zády o ně a založil si ruce na prsou.
„Tak, začni, poslouchám“.
„Nevím, co chceš slyšet, protože já nemám nic, co bych měla vysvětlovat“, zavrtěla
znechuceně hlavou.
„Tak moment, kotě. Tak jednoduše se z toho nevyvlíkneš“, rezolutně ji chytil za ruku.
Užuž otvírala ústa, aby se vzepřela jeho opakovanému diktátorskému chování. Ale
přinutila se držet jazyk za zuby. Bylo jasné, že se on jen tak nespokojí a to bylo
k vzteku.
„Chci vědět, co se stalo, že si se tak naštvala a teď se chováš uraženě“.
„To nemyslíš vážně, že se mě na to ptáš. Naštvaná a uražená“, zopakovala
ohromeně.
„Přesně tak, kotě. Jsi naštvaná a uražená, to se nedalo přehlédnout. A proto se ještě
jednou ptám“, zdůraznil a očekával odpověď.
„Nemůžu uvěřit, že jsi tak zblbnul a přinutil mě k takovým málem erotickým pózám.
Bylo to nefér a rozhodně to nebylo milé“.
Richard nakrčil čelo. „Říkáš, nebylo milé. Ale já zrovna teď nebudu milý chlap, Lucie“.
„To už jsem pochopila“.
Rozesmál se a vzápětí umlkl, když k němu upírala svoje zelené oči.
„Lucie, poslouchej mě, byla to legrace, nic tak hrozného se nestalo. Kdybych tušil, že
tě to tak odrovná, zarazil bych to. Ale proto nemusíš tak vyšilovat“, zadíval se na ni a
v očích mu tančily jiskřičky pobavení.
„Tak, já vyšiluju“, hořce se zasmála.
„Fajn tak tomu budeme říkat trucování“.
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Lucie vytřeštila oči. „Ty si myslíš, že trucuju? To nás mohla klidně fotit v ložnici, vyšlo
by to na stejno“, odsekla a znechuceně odvrátila tvář.
Richard se znovu zasmál, ale tentokrát z toho moc pobavení nevyznělo. Vzal ji za
bradu tak, aby mu viděla do očí.
„Lucie, dost už“, okřikl ji. „Věz, že do naší ložnice bych nikoho nepustil. Tam venku to
vůbec nebyly žádné odvážné pózy. Tečka. Nebo si tě ohnu přes koleno“.
Bojovně zpevnila ramena. Sledovala ho obezřetně a vytušila, že ho zahnala do
krajností.
„Už jsi skončila?“, zeptal se kousavě.
„Ano“, odpověděla příkře.
„Chválabohu, takže bychom mohli konečně postoupit dále“. Vzal ji za ruku a odvedl
k malému barovému pultu. Posadil se na stoličku, uchopil ji za boky a přitáhl ji blíž
mezi stehna.
„Erotické pózy budeš dělat teď, přede mnou, drahá Lucie. Sama poznáš ten rozdíl“.
Dlaněmi jí podebral obě líbezné půlky a ještě více si ji přitáhl. Unikl jí
nekontrolovatelně tichý sten, zpola souhlas, zpola vášeň a její vlastní vzrušení se jí
začalo vymykat z rukou.
„Chtíčem se mu zamlžilo před očima. Vzhlédla k němu ostýchavým pohledem.
Stehny ji nepřestával svírat kyčle a klouzal dlaněmi dolů a zase výš k pasu a
vyhrnoval šaty.
„Richarde“, zatajila dech.
„Ano, zbožňuju tvůj zastřený tón, který se ozývá ve tvém hlase“. Rázem jí ucpal ústa
svými rty a dlouze ji políbil. Konečky prstů zavadil o miniaturní kalhotky, tanga. „To je
ono“, zajásal. Rukama svíral holé hýždě a prsty jezdil po hebké stužce nahoru a dolů
a zase nahoru. Rytmus jejího dechu se měnil postupně a zněl přerývaně. Bolestivě
mu zaťala prsty do svalů na ramenou. Ale on se ovládl a ani nemrkl, protože nechtěl,
aby se odtáhla.
„Roztáhni nohy“, zašeptal a pro názornost jí kolenem rozevřel stehna. Ochotně mu
poskytla přístup ke svému klínu.
„Ano, už jsi krásně vlhká. Znamená to, že je mi odpuštěno, kotě?“
„Ne“, vykoktala. „Tohle je jenom o tom, jak moc po tobě toužím. Tak to nezaměňuj“.
„No, nebyla to sice ta správná odpověď, ale spokojím se i s málem“, pohlédl jí
naléhavě do očí. „Chci tě, zvedni ruce, sundáme ti šaty“, které se vzápětí spolu
s podprsenkou ocitly na podlaze. Naklonil hlavu na stranu, aby ji mohl líbat po celé
délce hrdla až k úpatí ňadra a ještě dál. Jazykem dráždil obě bradavky.
Lucie roztřesenými prsty zápolila s knoflíky na jeho košili, ale on jí nepomohl, protože
by musel odtáhnout ruce od jejího těla, a to nechtěl. Ani se o to nepokusil. Pevně ji
tiskl k tuhé látce levisek v rozkroku. Jednou rukou ji drsně svíral půlku hýždě a
druhou dráždil místo mezi jejími stehny. Blíž už snad ani nemohl, ale přesto chtěl víc.
Nezvladatelný chtíč ho nutil se do ní ponořit, bezezbytku se uvolnit a ukojit. Ona se
mu rozvírala, vycházela mu vstříc.
„Prosím“, vydechla omámeně, byla přímo opilá rozkoší. Se zvrácenou hlavou mu
dovolila, aby ji líbal na ňadrech. Nedočkavě, vzrušeně se o něho opírala klínem a
boky kolébala v rytmu vášně.
„Potřebuju …“, vzdychala.
„Já vím, co potřebuješ“. Prsty vjížděl do ní a zase ven, ústy hltal její steny, ale pořád
mu to nestačilo. Poslepu zápolila s jeho leviskami, rozepnula zip poklopce a celou
rukou vklouzla dovnitř. Tento její vpád ho omámil a kyčle se mu samovolně zhouply
dopředu. Pak mu začala sevřenou pěstí jezdit po penisu a jemu před očima vybuchl
ohňostroj.
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Kriste, to mezi nimi bude vždycky takové žhavé jak peklo, v duchu se ptal sám sebe.
Připadal si jako vlak ženoucí se plnou rychlostí do stanice, ale byl bezmocný.
Neovládl se a strhl z ní tanga. Ona se pokusila udělat to samé s jeho leviskami, jenže
stále seděl na barové stoličce.
Lucie tiše sykla a podrážděně zavrčela. Prsty mu zabořila do vlasů a škubnutím
pozvedla jeho obličej k sobě.
„Pomoz mi“, poručila.
Richardovi se sice hlavou mihl barbarský nápad, že si ji hodí přes rameno a odnese
do ložnice. Ale zjistil, že to bylo nesnesitelně daleko, to by už nezvládl ani do
vedlejšího pokoje k pohovce. Čert, aby to vzal, pomyslel si. V tom případě bude
muset stačit malý kuchyňský stůl za jeho zády.
Lucie se obrátila zády k němu a očima zkoumala místo stejně zoufale jako on. V tom
jí zeslábly nohy, musela se opřít o barovou stoličku před sebou. Když ji tak uviděl,
právě našel příznivé místo. Přitiskl Lucii ruku na záda a sípavě vydechl.
„To je ono, takhle to bude“, chraplavě promluvil. Ohnutá přes stoličku, obě její půlky
zadku a náznak vlhkého poupěte mezi stehny ho ujistilo, že lepší způsob není. Při
tom pohledu se spokojeně usmál a vrávoravě ustoupil.
Potom ji zezadu objal pažemi a vzal její ňadra do dlaní, palci přejížděl přes bradavky.
Natáhla ruce dozadu a chytla ho za boky a přirazila k sobě. Penisem se třel o její
nahé půlky a bojoval s nutkáním vyvrcholit. Vzal obě její ruce, opřel je o okraj žulové
desky pultu a tam je přitiskl s němým příkazem, ať je tam nechá. Vyhověla mu.
Prohnula se v zádech a nepřestávala se o něho třít zadečkem. To už se neovládl.
Prudce ji popadl za boky, přikrčil se v kolenou a zezadu do ní drsně vnikl. Hlasitě
vykřikla, živočišně a nespoutaně. To bylo poslední, projel jím tak divoký žár, myslel,
že to neustojí. Položil se na její záda a poddal se vášni, pocitům a vzrušení, jaké
v něm uměla probudit pouze ona. Jednou rukou ji začal hladit po ňadrech a
podbřišku. Druhou se držel za bok a začal se v ní pohybovat. Sehnul hlavu, aby viděl
velkolepý a přitom živočišně primitivní obraz svého penisu, který její lůno při každém
vniknutí obemklo jako sametová rukavice, doslova v ní tonul. Měl pocit, že ho
obklopuje smyslná mlha, přes kterou nevidí nic, kromě nich dvou.
Potom těsně na okraji propasti, v níž se skrývala neuchopitelná a nesnesitelná
extáze, zajel prsty vpředu do jejího rozkroku a začal ji třít na tom nejerotičtějším bodě
ženského těla. Temně zasténala, až při tom zvuku zavrávoral. Ale dál ji dráždil
poštěváček jemným stiskem palce a ukazováčku. Vzápětí přidušeně vykřikla jeho
jméno a dlaní překryla jeho ruku ve snaze si ho přidržet. Bouřlivý, palčivý orgasmus
v ní vybuchl jako gejzír lávy. Chtěl to zabrzdit a znovu ji tak vyvést na samý vrchol.
Chtěl slyšet, jak křičí jeho jméno v záchvatu mučivé extáze a cítit její zběsilé stahy
jejího rozechvělého těla. Ale nakonec se neovládl. Ústy se jí jemně zakousl do šíje a
nechal se strhnout do temného explozivního vyvrcholení.
Později se dokázali přesunout do sprchy, kde si to ještě zopakovali. Nakonec
doklopýtali do ložnice a doslova vyčerpaně padli do postele a usnuli.
34.
„Lucie, probuď se“, nakláněl se k ní a palcem ji pošimral po tváři, odhrnul vlasy z čela
a políbil ji.
„Co je“, zavrtěla se.
„V osm hodin se všichni sejdou na snídani“, smál se.
Protáhla se jako kočka na sluníčku. Byla spokojená. Když smyslně prohnula záda a
bezostyšně mu předvedla svá prsa, musel se hodně držet zpátky.
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„No tak, prober se, je čas jít na snídani“., připomenul.
„Hm, to zní báječně, protože umírám hlady. V noci jsi mě úplně vyřídil“, zamumlala.
„O tom, kdo koho vyřídil, bychom se mohli dohadovat“, řekl s úsměvem.
„Fakt?“, ohromeně se uculila. „To znělo jako stížnost, ale přesto ti děkuji za
kompliment“, cudně sklopila oči. „Ale, bavilo mě to, měl bys to vědět“.
„To je dobře, taky mě to bavilo“.
„Musím uznat, že ty umíš rozdávat potěšení, to bys měl taky vědět“.
Zakuckal se smíchem. „To je asi proto, že jsi tak neslušně lákavá a umíš ve mně
probudit zvíře“, kousl ji do ramene.
Svůdně se podívala. „Prosím, mluvte slušně, pane“, napomenula ho.
Najednou se nadechl a pomalu vypouštěl vzduch z plic, aby se ovládl.
„Budeme muset s tou hrou počkat, čekají nás. Navíc“, dodal s úsměvem, „měla by
ses osprchovat“, mrkl na ni.
„Já za to nemůžu“, odpověděla nasupeně. „To ty jsi neměl dost, když jsi mě probudil,
kdy už jsem spala a znovu si do mě nastříkal“.
„To ano, a měla bys vědět, že s ohromným potěšením“. Poddal se pokušení, převalil
se na bok a zajel rukou mezi její nohy. „Hm, jsi příjemně vlhká“, pak se odvalil a
otráveně povzdechl.
„Alou, do sprchy“, přikázal.
„Ty se mnou nepůjdeš?“, zeptala se. Otočil se v okamžiku, když bral telefon.
„Příště“, odpověděl roztržitě a zase se zadíval na displej. „Sakra, co se děje“,
odcházel s mobilem u ucha a vůbec mu nevadilo, že je nahý.
Neochotně se hrabala z postele a vrávoravým krokem se odporoučela do sprchy.
„Takže, s kým se máš sejít tentokráte“, zeptala se, když uviděla jeho výraz. Musela
přimhouřit oči ve chvíli, jak ji oslepilo ranní slunce, které zalilo celou místnost.
Richard ji pevně sevřel kolem pasu. „Moc ti to sluší, kotě“ a políbil na tvář. Odhodlaně
ignorovala jeho poklonu a jeho ruku na své teplé pokožce.
No, vyslovila náznakem a podívala se na něho.
„Se starostou Massimem, tím z toho večírku“, řekl neochotně. Odmlčel se a pokusil
se ještě dodat. „Volal mi a chce se sejít dnes dopoledne“.
„Aha, potřebuješ dotáhnout ten svůj výhodný obchod“, řekla posměšným tónem.
Přikývl a ostražitě ji sledoval.
„To chceš, abych tě doprovodila a hrála si na slepě milovanou manželku?“
Snažil se neztratit trpělivost nad její poznámkou.
„Víš, nejraději bych se na něco vymluvil. Ale na druhou stranu se mi nabízí velice
slibná příležitost. Mohla bys mě doprovodit a potom už nebude žádná práce“,
sliboval.
„Tak, na to zapomeň“, zavrtěla hlavou. „Tím nechci bránit tobě, aby ses sešel s tím
člověkem. Ale já bych se zatím připojila k Rosalii a podívala se na to focení“.
Richard se zachmuřil a podezíravě si ji měřil.
„Tak dobře“, nakonec připustil s velkou neochotou.
„Děkuji, určitě to bude zábava“, usmála se.
Sice z toho nadšený vůbec nebyl, ale musel přistoupit na její návrh, pokud se chtěl
sejít se starostou. Na druhou stranu při představě, že se jeho žena chystá na focení
polonahých chlapů, v něm vyvolávalo přímo tsunami.
„Budu se snažit ten svůj problém vyřešit co nejdříve a hned si tě vyzvednu“.
„Žádný spěch“, pronesla a přitom pohodila hlavou a vlasy se jí zhouply přes ramena
a měděné prameny prosvítaly zlatem od slunce. To ho přivádělo téměř do
meditativního transu.
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„Očividně se na to focení těšíš a moje schůzka ti přišla vhod“, řekl se záměrným
sarkasmem. Mimochodem, ani jsi mě nepožádala o svolení“, utrousil dotčeně.
„Nepamatuji se, že bych ti slíbila naprostou poslušnost, Richarde. A ohledně toho
focení, s tím si nemusíš dělat starosti“, zasmála se provokativně. „Jak jsem řekla,
bude to zábava, docela se na to těším“.
„Lucie, přestaň. To není legrace, jak se bavíš tím, když víš, že se mi ten tvůj návrh
nezamlouvá“.
„Poslyš, jinou možnost mi nedáváš, nebo ano?“
„To chceš říct, že jsi vlastně moje spasitelka?“
Vesele se zakřenila. „Asi ano. Ještě štěstí, že jsem tak flexibilní, že?“
To, že odmítla jeho autoritu, ho pobuřovalo a ovládal se natolik, aby se jeho hněv
nezměnil v něco jiného, mnohem nebezpečnějšího. Jiná žena by se jistě zbaběle
přihrbila, ale ona si stoupla na špičky a smyslně se mu zadívala do tváře.
„Měli bychom jít, co říkáš“, zavrněla. „Není zdvořilé, aby na nás čekali“ a vzpřímeně
vykročila ven.
Nejraději by ji popadl a zatáhl zpátky do postele, kde by s uspokojením sledoval, jak
by rychle potlačil její troufalost a podrobil si ji. Ta představa ho natolik vzrušila a
vyzývala ho na všech rovinách, aby si na ni vznesl nárok. Položit se mezi její stehna
a přimět ji, aby na všechno zapomněla, kromě jeho.
„Krucinál“, zasyčel. Nasadil vzdálený a nepřirozený úsměv.
Po vydatné snídani se všichni čtyři připravovali k odjezdu. Bruno se nabídl, že
pojedou jeho autem. Popíjeli další šálek kávy, v pořadí třetí a čekalo se pouze na
Rosalii, která se připravovala ve svém pokoji. Když se konečně objevila, všichni
ztuhli. Bruno se zvedl a rázně své sestře zastoupil cestu.
„Proboha, jak to vypadáš“, zasyčel na ni.
„Co se ti nelíbí, jenom jsem se trochu vylepšila, to je všechno“, zabodla do něho svůj
planoucí pohled.
Bruno si promnul obličej. „Nebudeme se tady dohadovat. Teď budeš hodná holka,
umyješ si obličej a upravíš se jako obvykle, potom půjdeme. Máš na to deset minut,
tak si pospěš“.
Rozhostilo se neuvěřitelné ticho. Lucie sebou trhla. To bylo zlé, hodně zlé, pomyslela
si. Sledovala, jak Rosalie svraštila obličej, přitiskla si roztřesenou ruku na pusu, aby
se nerozplakala a přidušeným hlasem vzlykla.
„Proč tady nikdo nemůže pochopit, že už nejsem dítě. Pokud to nevíte, tak mě
rovnou zavřete do kláštera“. Vyběhla dovnitř domu a práskla dveřmi.
Bruno zavrtěl hlavou a vychrlil ze sebe příval italských nadávek. Přecházel sem a
tam a něco si mumlal.
„Do háje“, křikla Valerie. „To bylo příliš kruté, Bruno“.
„Neříkej“, obrátil se na ni a vraždil pohledem. „Viděla jsi, jak vyzývavě vypadala? Já
rozhodně ano. Co jsem podle tebe měl dělat“, jeho hlas se rozezněl jako gong.
„Je to tak špatné, zakázat jí, aby se tak, jak byla provokativně oblečená a zmalovaná,
producírovala po městě? Taky by ji mohl někdo znásilnit a navždy zničit život.
Patříme mezi nejbohatší rodiny v Itálii. Je moc mladá, nezkušená a naivní. Co kdyby
ji někdo unesl, zneuctil nebo zabil a ještě požadoval výkupné. Proč se najednou tak
chová, úplně jinak. To nikdy nedovolím, v žádném případě“.
„To snad přeháníš, Bruno“, odkašlala si Valerie do dlaně a pokusila se vypadat
vážně. Přimhouřil oči, jako by ji varoval, aby se mu neposmívala. Byl si vědom, že se
choval jako nějaká kvočna, která nehodlá se smířit s tím, že mu sestra vylétá
z hnízda.
Valerie sevřela rty a tiše promluvila. „Proč se jí tak tvrdě snažíš bránit, aby dospěla?“
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Zvedl hlavu a jeho oči se zableskly smutkem a strachu.
„Slíbil jsem, že se o ni postarám“.
„Prosím tě a komu?“, změřila si ho Valerie.
„Našemu otci, těsně před smrtí“, najednou ho obvyklá sebejistota opouštěla.
„Na všechny v této rodině musím dohlížet a nesu odpovědnost“, dodal odhodlaně.
Paní Ascoliové se hrdlo stáhlo dojetím. Jediná ona pochopila, jaká tíha spočívá na
jeho bedrech. Nikdy netušila, že on by bral tento slib tak doslova. Její syn věřil, že
v rodině na něm závisí každý úspěch nebo selhání. Každý jiný, kterého si uměla
představit, by si už dávno umyl ruce a odešel. Ale její syn byl jiný. Pokud nějaká
osoba patřila do jeho světa, dával na ni pozor až do smrti.
Jako matku takového syna, který myslí tělem i duší, tak pečuje o své blízké, to
zahřálo a její srdce se rozbušilo dojetím a pýchou.
Bruno pozoroval dveře a čekal, až z nich vyjde jeho malá sestra. Bude to pro něj
hodně těžké, vyjít s Rosalií, která byla sladce nevinná v tak nebezpečném světě.
Byla naprosto jiná, odjakživa hlavně otcova holčička. Zachovala si lehkost ducha,
která ostatním chyběla. Prožívala mnohem hlubší emoce, viděla věci, které jiným
unikaly, a bez jakékoli opatrnosti se vrhla do života, což ho značně znepokojovalo.
Z jeho myšlenek ho vytrhla Rosalie, když řekla. „Teď ti připadám tak, že bychom
mohli vyrazit?“
Láskyplně ji objal a jemně pohladil po vlasech. „Ano, beruško, to je mnohem lepší.
Moc ti to sluší“, usmál se na ni.
„Fajn, ještě uděláme pár záběrů, ale až po přestávce“, zazněl energický hlas ženy,
fotografky ateliérem, když zrovna vcházeli. Bruno se ujmul představování a lehce onu
ženu políbil na tvář. Jmenovala se Nicola, byla to krásná blondýna, hodně
sebevědomá žena. Chvíli spolu s Brunem hovořili italsky a ona se smíchem
přikyvovala. Potom všem vysvětlil, že právě tady pracuje pro jednoho italského
návrháře.
Richard stačil postřehnout skupinku mladých mužů, modelů, kteří zvědavě
pokukovali, což ho značně znepokojilo, do jisté míry pobuřovalo. Vůbec se mu
nechtělo odejít a zanechat zde svou ženu. Ale na vybranou neměl a snažil se
ovládnout svou podrážděnost.
„Tak, myslím, že půjdeme, příteli, navštívit starostu“, přistoupil k němu Bruno. Podle
Richardova výrazu pochopil, co se mu honilo hlavou. „Richarde, není se čeho obávat.
Nicola je rozumná žena, spoléhám na ni, postará se o ně“.
Lucie se na něho povzbudivě usmála, což mu dodalo schopnost, aby se konečně
odlepil od podlahy a odešel.
Rosalie okamžitě s velkým nadšením si prohlížela a osahávala veškeré náčiní
profesionálního fotografa a o všechno se zajímala. Nicola s maximální trpělivostí
odpovídala na její zvídavé dotazy a podrobně ji zasvěcovala do všeho. Ta ji na
oplátku pozorně poslouchala a hltala každé její slovo.
Lucie se neubránila smíchu, když znovu rozsvítili reflektory a na podiu se objevili
polonazí mladí muži. Rosalie rázem ožila ještě více a vypadala, jako by ji pustili na
výprodej značkového zboží. Prohlížela si modely s nemalým zájmem. Bylo na první
pohled zřejmé, že zalitovala, že má na sobě džíny a jednoduché triko. Ráda by chtěla
udělat na ty muže dojem. Přešlapovala na místě a zklamaně špulila pusu, že jí
nevěnovali sebemenší pozornost.
Naopak Lucii zajímala pouze práce oné fotografky a nechala se unášet atmosférou
okamžiku. Nikdy neměla příležitost sledovat, co se děje za objektivem, a to ji
zajímalo mnohem více než to, co se dělo před ním.
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Mohla tak proniknout do života ve světě modelingu. Postávala stranou a sledovala tu
proměnu. Ze všech těch reflektorů sálalo takové horko, že byla nucena popojít blíže
a sáhla po sklenici vody. Až nyní si pozorněji prohlédla muže na podiu. Sledovala, jak
ostré světlo zdůrazňovalo jejich dokonalou postavu a vynikaly jejich svaly natřené
olejem. Chovali se sebejistě, i když byli téměř nazí, pouze značkové slipy zakrývaly
jejich mužské partie. Proběhlo několik záběrů, ale měla pocit, že fotografce to stále
nestačilo. Pobíhala ze strany na stranu a zklamaně si něco mumlala. V tom zachytila
žhavý výraz v očích modelů, který tam doposud nebyl. Přesně tohle si představovala
a potřebovala. Náhle se otočila směrem jejich pohledů, kde postávala Lucie. Teprve
nyní si všimla jejího vzhledu.
To bylo přesně to pravé, co se snažila po celou dobu zachytit, co stále chybělo
k dokonalosti. Fotografka rázem ožila. Přistoupila k Lucii, která okamžitě ztuhla.
„Pojďte se mnou“, pobídla ji. Nicolu zaplavil takový adrenalin a táhla vyděšenou Lucii
směrem na podium, kde se odehrávalo všechno to dění. Rosalie tiše vypískla a
povzbudila ji, aby šla.
„Vyfotím vás s nimi společně“, řekla s naprostou samozřejmostí.
Lucie na ni zírala v šoku, i když neuměla italsky, pochopila, co zamýšlela. Požádala
Rosalii, aby se ujala překladu a mohla vysvětlit, co jí hodlala říct.
„Cože“, vyjekla Lucie. „To přece nejde“, bránila se odhodlaně.
„Nemusíte se ničeho obávat“, snažila se jí vysvětlit a už ji stavěla do té správné
pozice. Rozhodla se, že místo, kde stojí, uvrhne malinko do stínu. Nařídila jí, aby
překřížila ruce a nenuceně se opřela o zeď.
„Podívejte se tak, jako byste o něčem snila“, nařizovala Lucii za pomocí překladu
Rosalie.
„Bingo, to je ono“, zachroptěla spokojeně. Potom dávala potřebné instrukce
modelům. „Vaším cílem bude ona“, ukázala na Lucii, i když ani nemusela, protože
všichni na ni se zájmem upírali zrak. „Představujte si, jaké by to bylo, přiblížit se k ní“.
Popadla fotoaparát a zmáčkla spoušť. Byla jako v transu. Pokřikovala instrukce,
pobíhala kolem a ozývalo se, cvak, cvak. Chtěla něco víc, než jen pěkné spodní
prádlo. Bylo to emotivní a přesně tak si představovala dnešní práci. Měla to a
zaplavilo ji silné uspokojení.
„Hotovo, můžeme to zabalit.“, vykřikla.
Lucie si úlevou oddechla a jako v mrákotách se vracela na svoje místo. Ještě stále jí
nedošlo, co se stalo. Pozvedla hlavu a uviděla tam stát svého manžela, který si ji
prohlížel soustředěným pohledem, a v jeho tmavých očích plály emoce. Rovněž mu
neunikaly pohledy manekýnů ve slipech.
To bylo zlé. Hodně zlé, pomyslela si Lucie. Zmocnil se jí strach, ale z čistého vzdoru
se narovnala a pohlédla mu do tváře. Vždyť se ničím neprovinila, tak proč by se měla
krčit. Pomalu se vzpřímenou chůzí se k němu blížila.
„Vysvětlím ti to“, hlesla.
„O tom vůbec nepochybuju“, vyštěkl.
„Bylo to jenom pár nevinných snímků, Richarde“.
Obočí mu rázem vyletělo vzhůru a oči mu divoce plály. „Sledovat vlastní ženu, jak se
nechává fotit s partou nahých chlapů, ti připadá nevinné?“, obořil se na ni.
V tom zasáhl Bruno, který nejdříve rozzlobeně gestikuloval s fotografkou.
„Richarde, je mi to líto. Opravdu to bylo pár nevinných snímků. Její obličej
zakomponovala do patřičného stínu, nemusíš se obávat. Byla něco jako symbol
svěžesti a díky ní tito muži měli jiný výraz, takový, který ona potřebovala zachytit.
Nikdy by ji neohrozila natolik, aby ji vystavila k něčemu nevhodnému“.
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Richard se třásl potlačovanou zuřivostí. „Právě teď to udělala, ta tvoje slavná
fotografka“ zasyčel znechuceně.
Bruno si jenom povzdechl a vzdal to. Lucie otevřela ústa, aby se vložila mezi ně, ale
pak je rychle zavřela. Ne teď, ne. Tady ne, nařizovala si v duchu. Až budou sami.
Nehodlala, aby se všichni stali svědky jeho vzteku, to nemohla dopustit.
Vraceli se zpátky a celou cestu v autě mlčeli. Richard seděl jako zařezaný a jeho tvář
prosvítala sinalou barvou. Ústa semknutá do přísné linky a oči upřené před sebe. Po
celou dobu se na ni ani jednou nepodíval.
„Je to moje vina a je mi to líto“, kál se Bruno a přerušil tak to tíživé zlověstné ticho,
které tam panovalo.
„Neomlouvejte se, hrabě. Vždyť nemáte za co, nic tak hrozného se nestalo“, řekla po
chvíli Lucie a naštvaně se podívala po svém manželovi.
„Hrabě“, vypískla Rosalie, až povyskočila na sedadle auta. „No, to se podívejme.
Slyšel jsi to, Bruno, oslovila tě titulem“.
„Já vím, beruško, dovolil jsem jí to“, zasmál se Bruno. Richard na jeho slova
zareagoval tím, že si hlasitě odfrkl.
35.
Později všichni seděli u jednoho stolu nad mísou čerstvě uvařených těstovin
s lahodnou rajčatovou omáčkou. Vzduchem se linula sladká vůně bazalky doplněná
pikantní vůní česneku. Pravý italský oběd. Bruno přinesl dvě láhve vína a všem rozlil
do skleniček. Potom je postavil na místo vedle džbánu plného vychlazenou vodou.
Lucie nervózně pohlédla na Richarda. Přemýšlela, zda se už natolik uklidnil, obávala
se, aby neztropil další nechutnou scénu. Ale tvářil se uvolněně a ona vydechla
úlevou. Všude kolem proudila směsice hlasů a smíchu. Lucie jim záviděla, neboť
kromě Richardovy rodiny, nic takového v životě nezažila. Sedávala většinou doma u
jídla sama nebo ve společnosti neustále zaměstnaných rodičů, kteří ji téměř
nevnímali. Užívala si naplno tuto nezaměnitelnou atmosféru v tomto důvěrném
prostředí a snažila se zapomenout na dopolední události, které tomu předcházely.
Richard se překonával a společně s Brunem žertoval a smál se. Věnoval nebývalou
pozornost Brunovým sestrám, s každou se vybavoval nenuceně a laškoval. Jenom
Lucii přehlížel, jako by tam nebyla, i když seděla vedle. Pochopila, že ta jeho dobrá
nálada nepatřila jí samotné. Posmutněle sklopila oči a věnovala se jídlu. Natočila si
těstoviny na vidličku a dala do pusy. Nemohla se ubránit a zasténala.
„Ty jsou božské, jedna báseň“, pochválila paní domu. Ta se na ni láskyplně podívala.
„Jsem ráda, Lucie, že vám chutnají. Jsou vlastnoručně vyrobené“.
„Vážně?“, podivovala se Lucie. „Proto se tak liší od těch ostatních, které jsem dosud
jedla. Jsou opravdu moc dobré“.
„Tady v Itálii je zvykem každé správné hospodyně připravit pravé domácí těstoviny,
to je tradice ve většině rodin“, vysvětlovala paní Ascoliová.
„Moc ráda bych to viděla“, zajímala se Lucie.
„To vůbec nebude problém, dušinko. Ráda vás to naučím“, ochotně se nabídla
s velkým potěšením.
„Ona, moje žena je velice učenlivá“, prohodil štiplavě Richard.
„Toho jsem si všimla, jak jsme si spolu notovaly. Poznala jsem, že má přehled o
vaření. Richarde chlapče, máš nejenom hezkou manželku, ale taky chytrou,
vnímavou a vyzná se v kuchyni. Máš neuvěřitelné štěstí“, chválila Lucii. Ta se
zarděla, protože tolik pozornosti neočekávala a nebylo jí to zrovna příjemné.
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„Tím si zrovna nejsem jistý, jestli je to výhra“, ucedil znechuceně Richard. Lucie
sebou škubla, když to slyšela. Bruno si ho změřil vraždícím pohledem.
„Chlapče, co to povídáš, co to do tebe vjelo“, ozvala se šokovaná hostitelka.
„Toho si nevšímejte, paní Ascoliová. Můj manžel nemá tu správnou náladu, zřejmě
mu něco nevyšlo podle jeho představ“, pronesla Lucie s předstíraným úsměvem. Ale
do smíchu jí vůbec nebylo. Byla si jistá, že ji čeká krušný zbytek dne. Po obědě se
všichni rozcházeli k tradičnímu odpočinku, tak to tam chodilo. Potom se v předvečer
měli všichni zase sejít na menší oslavě, kterou tak pečlivě připravovala paní domu.
Lucie pomalým krokem se vracela do domku pro hosty. Richard se ještě zdržel,
neboť si ho Bruno vzal stranou.
Shodila ze sebe šaty a natáhla si na sebe triko. Byla rozrušená, brněla jí pokožka.
Nalila si sklenku vína a přemýšlela, kam až může být schopen Richard zajít. Proč se
to tak pokazilo. Jeho slova ji ranila natolik, že se začínala obávat nejhoršího.
Nevěděla, zda to bylo pouze z jeho vzdoru, nebo už ho unavovala a přestala zajímat.
Zalekla se té myšlenky, protože ona ho chtěla. Navzdory tomu všemu po něm
toužila. Ta pravda ji udeřila a převálcovala. Právě se jí honily hlavou sexuální
fantazie, které s ním prožívala, když se otevřely dveře. Vyjekla polekaně, když
Richard vešel do pokoje.
Změřil si ji od hlavy až po paty. „To není zrovna lákavý oděv pro modelku“, utrousil a
zašklebil se. Pod jeho pátravým pohledem se začervenala jako školačka. Přesto se
vzchopila a postavila se mu.
„Další focení zatím nemám v plánu“, odsekla.
„Nepovídej, to je ale škoda, jaké zklamání. Už jsem se málem těšil, až tě uvidím
v nějakém plátku“, řekl zklamaně. „Rád bych se pochlubil. Jen se podívejte na tu
krásku, za kterou stojí polonazí chlapi a slintají jako bernardýni. Tak to je moje žena,
ona je něco jako vábička, víte. Podívejte, jak je přitahuje, a to jejich sexy prádlo, to se
bude prodávat samo“, pronášel každé slovo jedovatým hlasem.
Chvíli na něho ohromeně zírala a nebyla schopna slova.
„To myslíš vážně? O co tady jde. Vlastně ti nešlo tak dalece o mě, ale o tvoji
zatracenou pověst váženého pana podnikatele. Co by si všichni mohli myslet“,
vyprskla bezmyšlenkovitě.
Postavil se těsně před ni a nestoudně se uchechtl.
„Možná, že na tom něco bude. Tak nějak z obojího trochu“. Uchopil ji za ramena a
svými boky se o ni otřel. Jeho přítomnost vysávala z celé místnosti vzduch a pro ni
už žádný nezbyl. Opět se jí zmocnil důvěrně známý pocit, že stojí v blízkosti
sexuálního superhrdiny. Bože, co s tím, přemítala. Navzdory tomu, jaký měla na
něho vztek, nebyla schopna klidně uvažovat. V očích mu divoce plálo a k jejímu
zděšení její tělo ožívalo.
„Přestaň, Richarde“, snažila se ho odstrčit. Ani se nehnul a jeho rysy se změnily,
vypadal dravě jako predátor.
„Co po mně chceš?“
Nestoudně se uchechtl. „Třeba si trochu popovídat“, zvedl její bradu a znovu zakroutil
boky proti jejím.
„Nemám náladu a bolí mě hlava“, odsekla.
Hlasitě se rozesmál. „To už jsem někde slyšel. Dobře, nebudeme si povídat,
necháme to na potom. Ale jedno si ujasníme“.
„Nevím o ničem, co bychom si měli ujasňovat“. Umlčel ji svými rty a přinutil ji, aby
pootevřela ústa. Začal ji dlouze a dravě líbat. Postupně se proti své vůli začala
uvolňovat a poddala se.
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Najednou přestal a odtáhl se. „Přece si budeme muset něco vyjasnit“, rukou zajel
pod její triko. „Tohle dáme pryč“, zamručel a přetáhl jí triko přes hlavu dost
nevybíravým způsobem. S obavou čekala, co bude následovat. Netušila, co mínil
tím slovem, něco si vyjasníme. Špatně se jí přemýšlelo, když se skloněnou hlavou si
prohlížel její obnažená prsa a spokojeně se usmíval.
„Richarde, co to všechno divadlo, co tady předvádíš, znamená“, už to nevydržela a
chtěla se od něj vyprostit.
„Tak, aby bylo jasno. Pokud vím, jsi moje žena, zrovna teď splníš svou manželskou
povinnost a potěšíš svého muže. Tak to mají chlapi rádi“.
Otevřela ústa úžasem a zalapala po dechu. Nečekal na nic a stáhl jí kalhotky. Přitiskl
se k jejímu nahému tělu a hladově ji líbal. Začala se třást a sama nevěděla, zda to
byl strach nebo vzrušení.
„No tak kotě, potěšíš mě a potom se uvidí, jestli já tebe, musíš se hodně snažit“, a
dlaní se přitiskl k jejímu klínu. „Vidím, že to chceš stejně jako já“.
Zachvěla se a zmocňovala se jí bolestná touha mezi nohama. Vědoucně se na ni
usmál. Potom rukou klouzal k zipu svých kalhot.
„Běž ke gauči“, přikázal drsně. „Chci, aby ses opřela přes opěrku, břichem dolů“.
Polkla naprázdno a než se nadála, ležela na gauči s tváří přitisknutou na polštáři.
Dlaní jí třel zadek a pak přidal druhou ruku a rozevřel tak vstup do jejího těla.
„Nečekej žádné něžnosti, na to tě příliš moc chci. Budu tě šukat drsněji, než jsi byla
zvyklá“. Jedním soustředěným pohybem se do ní ponořil. Vykřikla a on to vnímal jako
blažený vítaný zvuk slasti. Svíral ji pod sebou tak, že neměla možnost se pohnout.
Začal ji dravě šukat. Nazvedávala pánev a vycházela mu vstříc, aby se uvolnila. Bylo
to zpočátku hodně bolestivé, ale potom se jí zmocňovalo vzrušení.
„Nesmíš se udělat, Lucie. Teď ne. Bude to jenom moje, rozumíš“, nařizoval ji drsným
hlasem. Se zavřenýma očima frustrovaně přikývla. „Neslyším odpověď“, zasyčel a
zatáhal ji za vlasy. „Opakuj po mně. Nesmím se udělat, musím potěšit svého muže“.
Zopakovala to po něm a málem se zadusila slzami, které jí vytryskly z očí.
„Správně, když se budeš snažit, potom tě potěším, a to hned několikrát“.
Žilami jí proudilo čisté vzrušení. Potřeba a touha byly tak silné, kdyby mohla, udělala
by se hned. Jak to má kruci vydržet bez orgasmu. Když se nezvladatelně zachvěla,
okřikl ji a silně ji plácl přes zadek.
„Ještě ne, nesmíš se udělat“, zasyčel. Kousla se do rtu a pevně zavřela oči, aby se
ubránila vyvrcholení. Byla na pokraji a každý jeho silný příraz v ní vyvolával další vlny
rozkoše. Pokojem zaznívaly jeho vzdechy, jak se do ní nořil hlouběji.
„Tak bych tě chtěl šukat celou věčnost, ale obávám se, že jsem příliš blízko vrcholu“,
zavrčel. Přitom silně svíral obě její půlky. Bolelo ji to.
Díky bohu, pomyslela si s úlevou, neboť už nevydrží o minutu déle. Ale on, jako by
v ní rostl, dále nemilosrdně přirážel a vyplňoval ji až po okraj. Pevně zavřela oči, aby
zabránila orgasmu, který se nezadržitelně blížil.
Musím to vydržet, neustále si opakovala pro sebe, jako nějakou mantru. Náhle ji
zaplavila úleva, když vykřikl a zhroutil se jí na záda v silném vyvrcholení. Cítila, jak
do ní pumpoval svoje sperma. Každý nerv měla tak napnutý a pokožku hodně
přecitlivělou. Frustrovaně vydechla a do očí se jí znovu draly slzy. Přemáhala se, aby
nedala najevo svoji poraženou hrdost. Pomalu z ní vyklouzl a odtáhl se.
„Nehýbej se, hned se vrátím“, přikázal. Vyděsila se a dostala hysterický strach
z toho, kdyby ji přinutil ještě jednou. O několik minut se vrátil s teplou žínkou a
pečlivě ji omýval, sperma jí stékalo po nohou.
„Potřebuješ sprchu, budu na tebe čekat v posteli. Chci, aby ses pořádně umyla, až tě
budu ochutnávat. Nechci cítit sebe, ale pouze tebe“.
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Pomohl jí vstát a ona vrávoravým krokem odešla do koupelny, kde se pečlivě
vysprchovala. Váhala, zda se má vrátit, ale nakonec se rozhodla, že to dotáhne do
konce, teď byla řada na ní.
Když vstoupila do ložnice, čekal na ni. Poklepal na místo vedle sebe.
„Pojď ke mně a lehni si na záda“, přikázal, ale zdálo se jí, že jeho oči přetékaly
něhou. Váhavě přistoupila k posteli, vztáhl k ní ruce a strhl ji a položil na postel.
Natáhl se mezi její nohy. „Teď tě potěším, budu ochutnávat každý centimetr tvé
jemné pokožky“. Sklonil se a rozevřel ji tak, aby se jazykem dostal, co nejdál.
Zazmítala se, pevně ji přidržel za boky. Začal ji ochutnávat a pomalu jazykem klouzal
hluboko do jejího těla a ven, přitom dráždil klitoris. Přiváděl ji na pokraj šílenství.
Chtěla víc, chtěla to urychlit. Ale on nespěchal. Zmítala sebou, což ho zastavilo.
„Nevrť se, nebudeme spěchat“, napomenul ji. Znovu ji dráždil a nemilosrdně sál.
Později mu vybuchla přímo v ústech. Nechal ji sotva vydechnout a vrhnul se znovu
na ni a neúprosně ji sál a ona opakovaně vrcholila. Potom se zvedl, rty a brada se
mu leskly její vlhkostí. Otřel se hranou ruky a lehl si vedle.
„Pojď ke mně“, přitáhl si ji na hrudník a pohrával si s jejími vlasy. Po pár minutách
mlčení se ozval. „Měli bychom se ustrojit, máme nejvyšší čas“, konstatoval suše.
Mlčky přikývla na souhlas.
Už stáli ve dveřích a byli téměř na odchodu, když ji nečekaně stáhl dovnitř a přirazil
dveře. Udiveně na něho pohlédla.
„Ještě počkej, kotě. Přece si budeme muset něco ujasnit, nastavit pravidla. Měla bys
vědět, jak moc jsem na tebe naštvaný. Vůbec jsem nechtěl ti původně dopřát jakékoli
potěšení. Věř mi, že chybělo málo, abych to udělal. Teď spolu půjdeme mezi ostatní.
Budeš se chovat mile jako poslušná manželka. Neustále se budeš držet po mém
boku a uděláš všechno, co budu chtít. Pokud se budeš chtít ode mě vzdálit, požádáš
mě o svolení. Tak to bude dnes večer fungovat. Doufám, že jsi porozuměla, jinak tě
čekají hodně nepříjemné chvíle, a to by se ti ani trochu nelíbilo, to mi můžeš věřit“.
Ohromeně na něho zírala. „To nemyslíš vážně, Richarde“, vyřkla vyděšeně.
„Naprosto vážně a snaž se, jinak našim hostitelům dopřeješ pěknou podívanou“,
nasadil ten svůj zářivý úsměv, který tentokráte nepatřil jí a vystrčil je ze dveří.
Lucie se hodně přemáhala, nakonec to vzdala, protože ji rozum varoval, že teď musí
být ona, ta rozumná, protože její muž se dočista zbláznil. Tohle všechno bude řešit
později a zatnula zuby odporem.
Večírek byl v plném proudu. Tolik lidí Lucie už dlouho, vlastě nikdy, neviděla
pohromadě. Postupně se seznamovala se všemi těmi příbuznými. Poznala Brunova
strýce, bratra jeho otce a jeho manželku. Také několik bratranců a sestřenic, někteří
přivedli svoje manželky a manžele a svoje ratolesti. Bylo tam hodně veselo, ozýval se
smích ze všech stran a křik malých dětí. Lucii šla z toho hlava kolem. Richard se
choval jako milující manžel, pouze ona věděla, že to je přetvářka.
Brunova rodina ji vtáhla mezi sebe, jako by odjakživa patřila k nim. Mezitím, co se
Richard bavil se svými přáteli, neustále po ní pokukoval. Chovala se naprosto
přirozeně, usmívala se a byla ke všem milá a vstřícná. Nepochyboval o ní, věděl, že
to bude zvládat. Navzdory tomu, jaké bylo osamělé její dětství, se uměla chovat v tak
velké společnosti. Zasáhla ho neuvěřitelná vina, jakým způsobem se k ní dnes
choval. Ale stále měl na ni vztek a musel ji za to potrestat. Však on ji dokáže zkrotit.
Patří pouze jemu a tento večer si ji vychutná tak, aby poznala, že nikdy ho nebude
tak vytáčet, jako dnes to udělala.
Lucie pohledem zalétla k Valerii, jak její snoubenec ji zahrnoval pozorností a se
smutkem v očích je pokradmu sledovala.
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Chvíli si povídala s paní Bartoliovou, matkou Dariuse. Byla to moc milá paní a
opakem Brunovy matky. Nebyla tak energická jako ona, nýbrž více přizpůsobivá.
Richard postával v hloučku obklopen Brunem, jeho strýcem a dalšími dvěma muži a
o něčem diskutovali. Opět se pohledem zatoulala k Valerii, která zrovna něco šeptala
Marcovi, a ten se samolibě usmíval. Lucie naprázdno polkla, aby uvolnila stažené
hrdlo. I když dnešní hrubé chování jejího manžela překračovalo veškeré meze, stále
ji přitahoval jeho majetnický přístup, který považovala za správný.
Vyhnala tu myšlenku z hlavy a zamířila k Richardovi, který ji pohledem přivolal. Bavil
se už pouze s Brunem a mezi ně se přidružil Dario, který dorazil s patřičným
zpožděním. Společně tam s nimi stála Rachel s hlavou skloněnou na stranu a očima
hltala Daria. Jako kdyby byl sluncem a jako jediný, kdo ji může zahřát před chladem.
Lucie vstoupila do jejich kroužku a postavila se po boku Richarda.
„Tady jsi“, pronesl žoviálně a majetnicky si ji k sobě přivinul.
„Dobrý večer, paní Gregorová, rád vás vidím“, zářivě se na ni usmál a kolem úst se
mu objevily drobné vrásky. Podala mu ruku a on ji uctivě políbil. Vypadal dokonale,
jako bůh, když na ni upřel svoje pronikavé oči. Lucie vnímala silnou smyslnost a
zamrkala. Kupodivu necítila tak planoucí pouto jako k Richardovi, ale spíše estetické
potěšení. V duchu litovala ženu, která se do něj zamiluje a bude navždy odsouzena
chodit v jeho stínu. Najednou si uvědomila, že Brunova sestra Rachel je do něho
blázen. Rachel se snažila skrývat svoje city, ale touha v jejich očích ji prozradila.
Lucii to lámalo srdce a naplňovalo strachem. Ubohá Rachel, pomyslela si. Jestli je do
Daria zamilovaná, je odsouzena k tomu, aby jí zlomil srdce.
„Kde si se toulal, Dario“, zeptal se Bruno. Ten se zvědavým pohledem na něho
zadíval a podezíravě si ho měřil.
„Pomalu jsem měl takový dojem, jako by ses stranil. Ještě, že tě občas zahlédnu
v nějakém tom plátku, příteli. Vlastně se tam poslední dobou objevuješ často,
dokonce častěji, než já sám“ a předstíral rozmrzelost.
„Neříkej, že tě to tak sebralo. Zkrátka si musíš přiznat, že jsem tě porazil“.
„To je fakt, ale ty zase nejsi hrabě“, oponoval mu se smíchem.
„Pravda, ale to neznamená, že nejsem o nic zanedbatelnější“, plácl ho do ramene.
Rachel protočila oči. „Co kdybyste se vy dva přestali poměřovat“, řekla znechuceně.
Bruno s Dariem se překvapeně na sebe podívali a zasmáli se.
„No, jestli jsou moje zdroje pravdivé“, pokračoval Bruno, „něco jsi mi zatajil“ a obrátil
se znovu k Dariovi. „Slyšel jsem, že chodíš s někým z velmi bohaté rodiny,
amerického mediálního magnáta Marcuse Brodera, že by tě italský rodokmen už
nezajímal, není ti dost dobrý. Zdá se, míříš hodně vysoko“, dobíral si ho Bruno.
„No, modrá krev mě nikdy moc nelákala“, zavrtěl hlavou. „Pokud jde o tu mladou
ženu, o které tady mluvíš, tě musím vyvést z omylu. Doprovází svého otce na
pracovní cestě a já jí dělám pouze společnost. Její otec by mě roznesl na kopytech.
Nejsem totiž hoden toho, abych se mezi ně přiženil. Ale ty se svým hraběcím titulem,
to by bylo ovšem jiné“.
Ráchel se ozvala a pobouřeně vybuchla. „To je absurdní. Každý, kdo uzavře sňatek
pro peníze a titul so zasluhuje trest. A ty, Dario, máš mnohem větší cenu“.
Dario si položil ruce na hruď. „Ach cara, vezmeš si mě, jsi ženou mého srdce“ a
poklonil se. Ráchel zrudla až po kořínky vlasů a roztřesenými rty hledala ta správná
slova.
Taková šlamastyka, pomyslela si Lucie. Ráchel zamilovaná do bratrova přítele, který
byl o řadu let starší, uvězněna ve svém dívčím těle. Toužila po někom, koho nemohla
mít. Tedy zatím.
Bruno se ozval a vyřešil to po svém. Poplácal sestru a shovívavě se na ni usmál.
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„Rachel je pro tebe moc mladá a navíc má před sebou jiné plány. Nebude mít čas
přemýšlet o mužích. Musí se zapracovat, aby zaujala své právoplatné místo
v rodinném podniku. Kromě toho, je to hodná holka, kdežto ty, příteli si vybíráš samé
potvory“.
„Víš, co dokáže taková potvora v posteli“, odpověděl Dario a převrátil oči.
Všichni tři chlapi se zasmáli. Rachel zbledla a sklonila hlavu. Zastrčila bradu,
zamrkala, aby potlačila slzy lítosti a vzteku zároveň.
„To nebylo vhodné“, promluvila Lucie.
„Co jsem řekl?“, nechápal Bruno. „Jenom jsem si ji dobíral, něco jako škádlení mezi
sourozenci“.
Dario vypadal stejně zmateně a pohledem sledoval úprk Brunovy sestry.
Jenom Richard se zatvářil skepticky. „S mladými ženami máme zkušenosti. Někdy
potřebují pevnou ruku, aby pochopily, co je rozumné a správné“. Lucie se ovládala,
aby mu něco neřekla, pouze nesouhlasně zakroutila hlavou.
„Půjdu se za ní podívat“, oznámila a zároveň požádala Richarda o svolení.
„Dobře, vrať se brzy“ a silně ji stiskl za zadek.
„Poslyš, Richarde, jak jsi to jenom dokázal“, kroutil nevěřícně hlavou Dario.
„Dokázal co?“, zeptal se Richard.
„Tvoje manželka tě požádala o svolení, já žasnu. Zřejmě se o ni dobře staráš, že je ti
tak oddaná“.
„Ach tak“, zaklonil hlavu Richard a rozesmál se. „Nejsi totiž jediný bůh, Dario“,
pronesl samolibě.
Bruno přimhouřil oči a podezíravě se na Richarda zadíval. Poznal, že něco je špatně,
něco tady nehraje. Richard se choval úplně jinak. Nenápadně dnes pozoroval Lucii a
neušlo mu, jak je zamlklá, skoro nešťastná. I když se snažila sebevíce, nezakryla
smutek a rozpoložení.
„Ani já, ani Darius nejsme bohové. A ty, Richarde taky nejsi. Měl by ses o takovou
ženu starat a chovat se k ní, jako milující manžel“.
„Taky, že se starám“, řekl Richard a pohnul boky dopředu a dozadu. „Někdy možná
víc, než si zasluhuje“.
„Tak jsem to nemyslel“, vyštěkl Bruno a otráveně odešel jinam.
Dario pokrčil rameny a rozpačitě se usmál. „Půjdu si popovídat se svou matkou“ a
odporoučel se.
Richard zůstal omráčeně stát. Samozřejmě ho tížilo svědomí. Bojoval s démony, byl
si vědom, že se k Lucii choval jako hulvát, on přece takový není. Zašel k baru a
dopřál si panáka na kuráž. Ale ona si to zasloužila, přemítal. Ještě jednou jí dá
poslední lekci. Potom se bude chovat tak, jak by měl a vlastně taky chtěl. Vždyť ji
miluje. Dopil, postavil skleničku na pult a šel ji vyhledat. Nebyla daleko. Povídala si
s Rachel a Valerií.
Přistoupil k nim a se zářivým úsměvem pronesl. „Nerad ruším vaši družnou zábavu,
děvčata, ale rád bych si teď odvedl svou manželku na slovíčko, jestli dovolíte“,
doslova zavrkal. Obě se zasmály a přikývly. Lucie zbledla, když ji odváděl stranou a
hrozila se nejhoršího.
Odvedl ji stranou, vzal za ramena, přitáhl do náruče. Přitom ji tiše přikázal. „Běž do
domku a počkej tam na mě, přijdu za tebou“. A tvrdě ji políbil.
Zavřela oči a pevně stiskla rty, když ji pustil. Otočila se a pomalu odcházela se
sklopenou hlavou. Se spokojeným úsměvem se za ní díval a potom si šel dát ještě
jednu skleničku. Netušil, že Bruno je pozoroval se zachmuřenou tváří.
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36.
Lucie na něho čekala celou věčnost. Věděla, že mu nebude schopna odporovat,
obávala se pomyslné scény, jak jí důrazně připomenul. Dokáže to, musí. A zítra
požádá Bruna, aby ji odvezl na letiště. Tady už nemůže zůstat. Jenom doufala, ať se
stane cokoli, že to přežije.
Zachvěla se, když uslyšela klapnout dveře. Díval se na ni. Jeho nálada se změnila
z odměřené a naštvané na …Sama to nevěděla, jakou vlastně měl náladu. Celý
večer se na ni pořádně nepodíval.
„Svlékni se“. Při tónu jeho hlasu zamrkala. Nebyl rozzlobený, ale o to více vytrvalý.
Zaváhala a on přimhouřil oči.
„Nenuť mě to zopakovat, Lucie“. Ztěžka polkla. Ruce se jí třásly, když uchopila lem
svých šatů a přetáhla si je přes hlavu. Chtěla říct tisíce slov, která ji pálila na jazyku,
ale dostala strach. Vypadal tak odhodlaně, až zapovězeně.
„Svlékni si podprsenku a kalhotky. Běž do ložnice a klekni si na zem“, přikázal.
Zatímco odcházela do ložnice, posbíral její šaty, poskládal je a uložil na křeslo.
Když uslyšela jeho kroky, vzhlédla a zamrazilo ji, v rukou držel provaz. Pomalu se
přibližoval a natáčel si provaz kolem ruky. Došel až k ní a beze slov se sklonil a stáhl
jí ruce za záda. Zavřela oči a srdce jí divoce bilo. Začal ovíjet provaz kolem jejího
zápěstí, utahoval a svazoval k sobě. K jejímu překvapení koncem provazu ovázal i
její kotníky a tím ji definitivně znehybnil. Nemohla vstát, nemohla nic, než klečet a
přijmout vše, co měl v úmyslu. Zatahal za provaz, zkontroloval utažení, narovnal se a
zajel jí rukou do vlasů. Nebyla si jistá, ale zdálo se jí, že ji něžně pohladil.
„Richarde“, zašeptala. V té tiché prosbě se ozývala veškerá nejistota a strach. Aniž
by nějak reagoval, neohlédl se a odešel.
Nalil si panáku, posadil se do křesla a pomalu popíjel. Zvažoval situaci, co udělá.
Nakonec se pousmál a vrátil se do ložnice. Klečela s hlavou skloněnou.
„Je nejvyšší čas, abys potěšila svého manžela. Dnes večer si se snažila, musím tě
pochválit. Tak to teď nepokaž, krásko“.
„Richarde, prosím, nedělej to“, žadonila a slzy se jí tlačily do očí.
„Zvedni hlavu, Lucie“. Přistoupil k ní tak, aby stál svým rozkrokem těsně před jejím
obličejem. Rukama zabloudil k zipu kalhot, rozepnul je a nechal klopy volně viset.
Přejel prstem přes její rty a potom jím vnikl do jejich úst. Vytáhl penis a dlaní zatlačil
na její čelo, aby měla hlavu v potřebném úhlu.
„Otevři pusu“, přikázal.
Zrudla nervozitou a její oči se naplnily strachem. Hlavou se jí řinulo tolik
protichůdných emocí, že bylo těžké definovat, co přesně cítí, zda vůbec něco cítí.
Poslušně rozevřela rty. Okamžitě mezi ně proklouzl a ponořil se hluboko. Hlavičkou
svého penisu dosahoval do jejího hrdla. Vtahovala tváře a poté je uvolnila, jak z ní
vystoupil a znovu zajel mezi rty.
Navzdory své náladě si počínal něžně. Předpokládala, že bude tvrdší. Vzal její hlavu
do dlaní a palci ji hladil po tváři. Přitom jí dlouhými přírazy vnikal do pusy.
„Soustřeď se jenom na mě“, přikázal drsně. „Já ti ty žhavé mladíky vyženu z hlavy“,
zasyčel a silně přirazil a naplnil ji ústa svým údem. Zavřela oči a podřídila se jeho
dominanci, která už hraničila s násilím. Pohyboval se stále rychleji. Přirážel silněji a
zůstával hluboko v ní, zapřený o její hrdlo.
„Jsi zlobivá manželka, ale neuvěřitelně sexy“. Potom jeho ruce na její tváři ztvrdly.
Znovu jí vnikal mezi rty a začal rychleji a tvrději přirážet. Chytil ji za hlavu a
nemilosrdně ji tiskl do správné polohy.
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Vybuchl hluboko v jejím hrdle a rozlil se jí na rty, když z nich vyklouzl. Poté opět
přirazil. Místností se ozývaly vlhké zvuky sání a eroticky se rozléhaly do ticha.
„Spolkni to“, nařídil Richard. „Olízej mě do čista, Lucie, ani kapička nazmar“. Dál proti
ní přirážel, aby jí usnadnil splnění příkazu. Lízala ho a sála tak dlouho, až se uráčil
z ní nakonec vynořit. Jeho penis se leskl vlhkostí jejich úst. Narovnal se a zapínal si
kalhoty. Potom se sklonil a rozvázal ji. Sevřely se mu všechny útroby v těle, když na
ni pohlédl. Klečela nahá se zavřenýma očima, ústa měla vlhké od jeho spermatu.
Ovládl se a řekl. „Oblečení máš složené vedle v pokoji. Seber se, dej se do pořádku
a vrátíš se zpátky za mnou. Pospěš si, a Lucie“, ještě se na půl těla otočil, „víš, že
nerad dlouho čekám“, pak definitivně vyšel ze dveří.
Venku se musel opřít o zeď a se zavřenýma očima zaklel, když mu konečně došlo,
co udělal. „Kurva Gregore, co jsi zač, v jaké monstrum si se proměnil“. Hlavou mu
vířily výčitky svědomí. Bojoval sám se sebou. Musí se vrátit k ní, musí ospravedlnit
svoje hnusné chování, jako kdyby to snad šlo. Co se to s ním stalo, ptal se sám
sebe. Nemohl unést, když viděl svou ženu a za ní nadržené nahé chlapy. Viděl jejich
výraz, jak chtivě na ni zírali, na jeho ženu. Zřetelně viděl, jak se jejich, kurevsky
značkové prádlo dmulo přímo před jeho očima. A ona tam klidně stála, zasněný
výraz ve tváři, jako bohyně. Bože, nemůžu to vymazat z paměti“, zoufale vzlykl.
Chvíli trvalo, než se sebral a byl pevně rozhodnutý, že až se spolu vrátí po večírku,
odprosí ji, protože ji miluje a nikdy jí nechtěl ublížit. Musí to všechno napravit, i kdyby
ji měl odprosit na kolenou. To vůbec netušil, jak se přiblížil k pravdě. Proti své vůli
nasadil nejistý úsměv a vracel se mezi ostatní.
Zaznamenal, že většina příbuzenstva už odešla. Posadil se a nepřítomným
pohledem zíral před sebe. Vůbec nepostřehl, že si k němu přisedl Bruno. Trhnul
sebou, když na něho promluvil.
„Zdá se, že je večírek u konce, chválabohu“, oddechl si s úlevou.
„Jo“, odpověděl a dále hleděl před sebe, byl duchem nepřítomný.
„Richarde, co je s tebou. Co se děje, takového tě vůbec neznám“.
„Nic. Co by se mělo dít“, odsekl.
„A vůbec, kde je Lucie?“
Tato otázka ho zaskočila. Já vlastně ani nevím“, řekl a rozhlédl se kolem sebe.
„Cože, ty nevíš, kde je? Celou dobu ti byla po boku a ty nevíš?“, zvýšil hlas Bruno.
„Čekám tady na ni. Každou chvíli by se měla objevit. Zřejmě toho vypila více, ale
určitě přijde“, odsekl Richard ve snaze, aby setřásl přítele od sebe.
„Tak tvojí ženě je podle tebe špatně a ty tady jen tak sedíš? Co se mi to tady snažíš
namluvit“, to už zvýšil hlas natolik, až se Darius otočil a podíval se jejich směrem.
„Jak jsem si stačil všimnout, skoro vůbec nepila. Tak, co se tady děje, Richarde“.
„Vidím, že jsi to všechno měl pod kontrolou“, odsekl Richard a škodolibě se zasmál.
„Tak, teď mi právě došla veškerá trpělivost. Po tom, jak jsi dopoledne vyváděl a
choval se ke své ženě, jako idiot, jsem měl sakra důvod. Doufám, že jsi jí neublížil“ a
škubl mu ramenem.
Ohromeně se na něho otočil. „Zbláznil si se, Bruno? Nikdy bych na ni nevztáhl ruku“,
ohradil se Richard. „Půjdu se za ní podívat“ a rázně se postavil.
„No, to bys tedy opravdu měl“, ještě za ním křikl Bruno.
Lucie se roztřásla a padla na zem. Rozplakala se, vzlykala tak, až se jí nekonečným
pláčem roztřáslo celé tělo. Po dlouhé době se snažila konečně postavit na nohy, ale
opět se svezla k zemi. Vynaložila veškerou sílu a odplazila se do koupelny. Udělalo
se jí špatně a zatmělo před očima. Probrala se s třeskutou bolestí hlavy a příšernou
nevolností. Vyvrátila veškerý obsah žaludku.
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Prožívala pekelnou kocovinu, i když téměř žádný alkohol nepozřela. A co hůř, byla
strachem bez sebe. Nevěděla, co ji ještě bude čekat, když neuposlechla jeho
příkazu. Ale, copak mohla? Instinkt ji varoval, aby utekla, ale copak to bylo možné za
tohoto stavu, nedokázala se ani postavit na nohy. Nehybně seděla v rohu a po
tvářích se jí koulely slzy. Nemohla pochopit, co tak špatného provedla, že se její
manžel proměnil v takovou, strach nahánějící zrůdu. Zasáhlo ji to jako temný studený
stín.
Vracel se zpátky a jeho, už teď, hodně špatné svědomí ho svíralo čím dál víc. Vnitřní
hlas mu zněl v hlavě čím dál silněji. Bylo to špatné. Celé to bylo špatné, to už na
něho přímo řvalo. Jeho oslabená mysl protestovala. Byla jeho, nikdo kromě něj by se
jí neměl dotýkat. Copak to někdo udělal? Nikdo, kromě něho. Přesto tohle sám na ni
přichystal. Proč? Jako trest? Za co, aby si sám něco dokazoval? KURVA ….
Byl velmi majetnický a dominantní. Věděl, že takový je. Dříve s tím neměl problém,
ale s Lucií to bylo jiné. Nenáviděl sám sebe. V hlavě se mu stále opakovala její slova.
NE, NEDĚLEJ TO. Byl hlupák a naprostý parchant, zbabělý grázl. Tohle nebylo
správné. Neměl zajít tak daleko.
Právě vešel dovnitř a zavřel za sebou dveře. V tom zaslechl slabý, ale vytrvalý pláč.
Kurva, to ne, ztuhl a jeho krev se proměnila v chlad. Veškerý jeho vztek na sebe a
sebelítost byly nenávratně pryč. Strach o ni se prodral na povrch jako žhoucí láva ze
sopky. Rozrazil pootevřené dveře koupelny a uviděl ji klečet na zemi. Tiskla se
v koutku, plakala a třásla se. Lucie, jeho žena, kterou právě teď tak krutě zklamal,
která mu důvěřovala. Zachoval se naprosto zavrženíhodně. A to vše, jen proto, že se
zbaběle odmítal postavit čelem pravdě a přiznat si, co pro něho znamená.
Přistoupil k ní, ale k jeho zděšení se tiskla ještě více do rohu a zvedla ruce, aby se
chránila. Zcepeněl hrůzou a zůstal stát.
„Ne, prosím ne, už ne“, vzlykavě sípala. Rty a brada se jí chvěly, v očích se jí třpytily
slzy. Vypadala vyděšeně, naprosto zničeně. V očích se jí zračila nepopsatelná hrůza
a strach. Zasáhlo ho to, jako kdyby mu projela ostrá čepel srdcem.
„Neboj se, zlatíčko, nic ti neudělám. Prosím, neměj strach“, mluvil na ni tiše a
pomalu. Opatrně popošel až k ní, poklekl a vzal její třesoucí se tělo do náruče. Vtiskl
svoje rty do jejich vlasů a na spánek. Líbal ji tak znovu a znovu.
„Bože, je mi to líto. Je mi to strašně moc líto. Nechtěl jsem, aby se to stalo“. Jeho
vnitřní hlas se ozýval varovně. Chtěl jsi to a udělal.
Mlčela, a on nevěděl, jestli je z toho v šoku, co se stalo, nebo proto, že už ho
nemohla snést, než aby mluvila. Zkrátka to byla kombinace obojího. Všechny důvody
byly naprosto pochopitelné. Všechno mu padlo na hlavu. To on jí udělal, to on jí
ublížil. Vzal ji do náruče, odnesl do ložnice a položil na postel. Aniž by ji jen na
vteřinu pustil z objetí, přivinul si ji k hrudi, tvář měla zabořenou v jeho krku. Její horké
slzy mu stékaly po kůži, a to mu rvalo srdce na kusy.
Bože, byl takový hajzl, naprostý totální vůl. Tiskl ji k sobě. Páteří se mu šířilo
zoufalství, až se mu z něj svíralo hrdlo.
„Je mi to tak líto, Lucie. Kriste, je mi to tak strašně líto, to jsem nechtěl“. Nic víc
nedokázal. Opakoval ta slova pořád dokola. Do žaludku ho udeřila panika. Co když
odejde, co když ho opustí po tom všem, co jí provedl. Zcela jistě to udělá. Ani se jí
nemohl divit. Zatraceně.
„Prosím, Lucinko, prosím, neplakej. Moc mě to mrzí. Už se to nikdy nestane. Neměl
jsem to dopustit“ Houpal ji v náručí a tiskl k sobě. Třásla se. Nevěděl, jestli strachem,
rozčilením, snad obojím. Ať se vůči němu rozhodne jakkoli, zaslouží si to, naprosto ji
zklamal. Neuchránil ji, nestaral se o ni tak, jak sliboval.
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A to vše jenom proto, že, se silou pokusil nad ní zvítězit, a sám sobě něco
dokazovat. Taková lež. Vždyť ji potřeboval, miloval ji, byla jeho, patřila mu,
doplňovala ho. Toužil po ní celou duší. Nikdy nic podobného necítil. Nikdy dřív se
necítil tak majetnicky. Ale dnes se k ní nechoval tak, jak by měl. Jednal s ní, jako by
byla pouhá věc. Hračka, a ne žena, kterou miluje, na které mu tolik záleží. Hladil ji po
páteři, třásla se stále víc. Zoufale si přál ji zahřát, utěšit ji. Svírala jeho ramena,
snažila se odtáhnout, ale on ji nechtěl pustit. Bál se od ní oddělit. Musel se jí dotýkat.
Bál se ji pustit. Bál se, že ji už nikdy nezíská zpět.
„Chci se umýt“, řekla stísněně. „Prosím, pusť mě, musím do sprchy“, trvale se snažila
od něj odtáhnout. Richarda zaplavil smutek a zasáhl ho jako zimní bouře, chladně a
neúprosně. Samozřejmě, cítila se zneuctěna, surově zneužita. Tím, že to dopustil a
nechal dojít tak daleko. Choval se hanebně, neodpustitelně a zradil ji. Jak by mohl na
něco takového zapomenout, a co teprve ona.
„Napustím vanu“, řekl a stáhl jí pramínky vlasů z obličeje. Dívala se na něho
pohledem zraněného zvířete. Rty měla ulepené od … Ach, bože. Potom se od něj
odvrátila, jako by pohled na něho nemohla už déle unést. To byla pro něho rána
mířená přímo na solar a silně to s ním otřáslo.
„Zůstaň tady, zlatíčko. Přijdu pro tebe a budeš se moci umýt“. Odkráčel do koupelny
nejistým krokem. Jeho instinkt na něj přímo křičel, aby ji neopouštěl ani na vteřinu.
Hruď se mu stáhla prázdnotou a svírala ho panika. Nikdy nezažil tak emoční otřes,
vykolejilo ho to a přivádělo k šílenství. Odspěchal do koupelny, napouštěl vodu do
vany a nastavoval teplotu. Vzal župan a osušku, spěchal a jeho ruce se chovaly
nemotorně. Zaklel, když mu málem osuška spadla do vody, ale stačil ji na poslední
chvíli zachytit. Vrátil se pro ni a spatřil ji, jak sedí na okraji postele, s koleny
přitaženými k hrudi. Bradou se o ně opírala, pohled upřený do země. Vlasy jí splývaly
podél těla, vypadala tak zranitelně a jemu se chtělo umřít. To všechno. To všechno jí
udělal on, její manžel.
Jemně se dotkl jejího ramene a prsty zapletl do jejich hedvábných vlasů.
„Lucinko, zlatíčko, voda je připravena“. Zaváhal, zda by měl doplnit otázku. Bál se, že
ho odmítne a věděl, že by si to zasloužil.
Chceš, abych ti pomohl?“, nakonec se přece jenom zeptal.
Zvedla tvář a v očích měla uštvaný pohled. Ale neřekla ne. Neřekla vůbec nic, jen
nepatrně přikývla. Zaplavila ho neskutečná úleva a roztřásl se dojetím. Musel na pár
sekund počkat, aby znovu nabral sílu. Neodmítla ho. Zatím ne.
Vzal ji do náruče, opatrně ochranitelsky ji zvedl. Držel ji tak blízko sebe, jak jenom
mohl a vykročil s ní do koupelny. Pomalu ji postavil na nohy, vzal za ruku a pomohl
do vany. Potom ji začal omývat, každý centimetr jejího těla pokrýval voňavými
bublinkami. Nevynechal ani kousek. Jemně tak smýval všechny připomínky toho, co
jí udělal. Napěnil jí vlasy a omýval každý pramen, prsty jemně masíroval pokožku
hlavy. Pak se sklonil a obejmul ji. Natáhl se po osušce, aby nenastydla. Zabalil ji a
chvíli držel při sobě. Potom jí vysoušel pokožku a vlasy. Byla ta nejdůležitější pro
něho. Jenom doufal, že si to neuvědomil příliš pozdě.
Když byla suchá, obalil jí vlasy do ručníku a pomohl do županu. Celou ji zahalil a
pevně utáhl pásek. Nechtěl, aby se cítila zranitelně, ale v bezpečí, samozřejmě před
ním. Bože, taková ironie. Odvedl ji do ložnice a zavrtal do deky. Vládlo mezi nimi
naprosté ticho. Mlčky jí sušil vlasy, pak odnesl ručník do koupelny a přinesl hřeben.
Při návratu ji našel přesně tam, kde ji zanechal. Klesl na postel, přitáhl si ji mezi
nohy, aby jí mohl rozčesat vlasy. Trpělivě je kartáčoval po jednotlivých pramenech,
dokud nebyly suché a lesklé. Potom sklonil hlavu, aby ji mohl políbit na krk. Zachvěla
se. „Omlouvám se“, zašeptal. Lehce pod jeho ústy ztuhla.
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„Nemáš žízeň, přinesu ti něco k pití, ano?“
Přikývla, a když odešel, zapřela se do polštáře a přitáhla si deku až po bradu.
Nepromarnil ani vteřinu a v okamžiku byl zpátky. Podal jí sklenici vody, vzala si ji do
obou rukou a pozvedla ke rtům. Posadil se vedle ní, cukla sebou a snažila se
odtáhnout. Zavřel oči a v duchu sám sebe proklínal.
„Lucie, neboj se mě, prosím“.
Ale ona se odtáhla. Nemohl se divit a nenaléhal na ni. Nic víc si nezasloužil. Vstal
z postele, popošel několik kroků a pak se na ni otočil. Jen tak stál, plný úzkosti a
nejhorších obav, plný nejistoty. Bože, vždy si byl jistý, za všech okolností. A přesto
nevěděl, co by měl udělat. Tíha toho, jak to podělal, na něho doléhala plnou silou.
Tohle nebyla jen nějaká příhoda, kterou lze snadno odpustit a zapomenout. Tohle se
nedalo omluvit pouhým, pardon. Ublížil jí a zneužil. Sám nevěděl, zda vůbec odpustí
sám sobě. Tak, jak by mohl něco takového očekávat od ní.
Bezradně tam stál a díval se na ni. Vypadala vyčerpaně, poraženě. V jejich očích
uhaslo světlo a jemu se přitom svraštila tvář.
„Jsem unavená“, řekla tiše. A opravdu tak vypadala.
Chtěl s ní mluvit, prosit za odpuštění. Ujistit ji, že se to už nikdy nebude opakovat, ale
nemohl na ni tlačit. Ne, dokud nebude připravena. A bylo zřejmé, že ona o tom taky
mluvit nechce. Možná, že se tím snažila sama vyrovnat, smířit, nebo taky možná
sbírala odvahu mu říci, aby táhl do prdele.
Přikývl a v krku mu rostl knedlík. Rozsvítil lampičku na nočním stolku vedle. Svlékl se
a vrátil do postele nejistě, zda ho nevyžene. Natáhl se, přikryl dekou a zhasl lampu.
Pokoj se ponořil do tmy. Obrátil se a navykle, jak tomu bylo dříve, ji chtěl vzít do
náruče. Ale ona se obrátila na bok zády k němu. Nevyhodila ho. Přesto ji napůl objal
paží. Chtěl, aby věděla, že je tady s ní a bude ji chránit. Jaká představa. Ve
skutečnosti chtěl víc, než co jiného, ujistit se, že ona je s ním. Po chvíli vydechla
dlouze a vycítil, že se její tělo uvolnilo. Pokoj naplňovalo její tiché oddechování a
ponořila se do hlubin spánku. Kdežto on nedokázal spát. Ani se o to nepokoušel.
Stále měl před očima to, jak si ji bezohledně vzal násilím a podmanil.
37.
Procitla, byla ještě tma. Zaposlouchala se, zřetelně se ozývalo bouchání na dveře.
Několik dlouhých minut k ní doléhaly zvuky postrkování a narážení. Zřejmě se někdo
snažil dostat vší silou dovnitř. Zvuky rvačky začaly být nesnesitelné.
„Jen mi dovol, abych se přesvědčil, že je v pořádku“, zazněl chladný hlas.
„Ne, nedovolím, spí. Běž pryč, Bruno“, zazněl Richardův hlas, jako by mluvil skrz
zaťaté zuby.
„Cos jí provedl“, zařval Bruno. „Chci ji vidět“, nedal se odbýt.
Uslyšela zvuk pěsti, jak narazila do těla a Richardovo zalapání po dechu. Znělo to
jako rána do žaludku, a to ji vyděsilo. Usoudila, že rvačka mezi nimi byla na spadnutí.
„Neublížil jsem jí, jak si myslíš“, řekl Richard. „Později ti to vysvětlím. Tak odejdi,
Bruno, běž pryč. Ráno si promluvíme“. Poznala, že se přestane ovládat. Uslyšela
náraz do zdi a to ji konečně přimělo vstát a popošla ke dveřím.
To, co spatřila, ji vyděsilo. Bruno držel Richarda pod krkem a stále se snažil dostat
dovnitř. Polila ji hrůza z toho, když se Richard vůbec nebránil a ani už s ním
nebojoval. Naopak Bruno vypadal, jako by ho chtěl zabít, svaly se mu zřetelně
napínaly na zádech.
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„Přestaňte, hned“, okřikla oba dva a zavrávorala mezi dveřmi, stále postrádala sílu
v nohách. Bruno ztuhnul a otočil se za jejím hlasem. Strnule na ni mlčky hleděl.
Zřejmě musela vypadat příšerně.
„Ty hajzle“, zařval Bruno a znovu praštil Richarda. Lucie zalitovala toho, že vůbec
vstala. Zřejmě to udělala horším, než to bylo.
„Ty mizero“, zaklel Bruno. „Podívej se, jak vypadá“. Znovu ho chytil pod krkem. „Tak
se chováš ke své ženě, o které jsi tvrdil, že je pro tebe jediná na světě“, křičel
nepříčetný Bruno. Zdálo se, že ta slova Richarda zasáhla natolik, že se přestal bránit,
i když ho Bruno stále nemilosrdně svíral pod krkem. Hrozilo, že ho snad udusí.
„Proboha, pusť ho, Bruno“, zvolala tak silně, jak jí to hlasivky dovolily.
Zarazil se, pustil ho, několik kroků odstoupil a zaklel. Uvědomil si, že málem ztratil
nad sebou kontrolu a dnes to bylo o fous.
„Lucie, lásko, běž si lehnout“, probral se Richard. „Já si potřebuju v klidu promluvit
s Brunem“ a snažil se ji odvést do postele. Odhodlaně zakroutila hlavou.
„Ne, nikam nejdu, dokud mi neslíbíte, že se přestanete rvát“, vyhrkla na ně. Oba
vzápětí mlčky přikývli a dali si ruce do kapes. Vypadali zdeptaně. Vlasy měli ze
rvačky rozcuchané, ale z nějakého nepochopitelného důvodu se jim přesto podařilo
vypadat dokonale. Věřila, že se skutečně zklidnili, otočila se a odešla zpátky do
ložnice, aby si mohla lehnout. Chvíli čekala, ale bylo ticho, pouze slyšela tlumené
hlasy. Nechtěla, aby to došlo tak daleko. To se nemělo stát. Jenom ve skrytu duše
doufala, že mu Richard všechno nevyklopil. Nesnesla by to ponížení.
Dalšího rána se probudila, Richard s ní v posteli nebyl. Cítila prázdno, ale taky se jí
značně ulevilo. Netušila, zda by byla schopna se mu postavit. Bylo tolik věcí, co mu
chtěla povědět. Možná byla zbabělec, ale věděla, že to, co mu chce říct, bude
s velkou pravděpodobností znamenat konec jejich vztahu.
Stále ležela v peřinách, objímala jeho polštář a rozhodovala se, jestli se má přece
pohnout nebo ne. Objevil se ve dveřích a v rukou nesl podnos s jídlem.
„Máš hlad?“, zeptal se tichým a vážným hlasem. Vypadal, že nedávno vyšel ze
sprchy, vlasy měl ještě mokré. „Přinesl jsem ti snídani“, dodával. Překvapilo ji, jak
nervózně vypadal, a kruhy pod očima nasvědčovaly, že skoro vůbec nespal. V očích
se mu zračila starost a obava. Kdykoli se na ni podíval, oči mu potemněly lítostí.
Sevřelo se jí srdce. Musela zavřít oči, aby odehnala vzpomínky na minulý večer.
„Lucie?“
Otevřela oči a spatřila, že stojí váhavě u postele a v rukách stále držel ten podnos se
snídaní. Zvedla ruce a urovnala si polštář pod zády, aby se při jídle pohodlně usadila.
„Děkuji“, zašeptala, když pokládal tác s jídlem na její stehna. Posadil se vedle a
palcem se lehce dotkl její tváře. Zamrkala, a v jeho očích se okamžitě objevila
omluva.
„Budeš moci jíst?“, zeptal se tiše.
Přikývla, pohlédla na tác a zvedla vidličku. Nebyla již déle schopná snášet tíhu jeho
pohledu.
Během jídla na ni promluvil. „Jestli si budeš přát, můžeme se vrátit domů dříve“.
Střelila po něm pohledem, mračila se. Než stačila odpovědět, pokračoval, jako by
vůbec nereagovala. „Včera, než jsi usnula, zamumlala jsi něco v tom smyslu, že
chceš domů. Mohli bychom využít Brunovy nabídky, že nám dává k dispozici svoje
letadlo a já bych mohl naše zpáteční letenky zrušit. Ale dnes bych tě chtěl provést
Římem, pokud mi to dovolíš. Chci, abys viděla toho mnohem více z Itálie“.
Bedlivě ho poslouchala a zvažovala jeho nabídku.
„To zní moc dobře“, řekla nakřáplým hlasem a odkašlala si.
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V jeho očích se objevila radost i úleva. Otevřel ústa, jako by chtěl ještě něco dodat,
ale zase je zavřel. Netušila, co ji vedlo k tomu, že se tak rozhodla, ale koneckonců si
to přála. Jeden den prožitý v Římě, který tak moc si přála vidět s Richardem po boku.
To byl přece její sen, tak se původně domluvili, ještě než … Jen oni dva si budou
užívat společně den. Znělo to nádherně a lákavě. Na chvíli dokáže ignorovat to, co
se mezi nimi událo. Dokáže předstírat, že se vlastně nic nestalo, ptala se sama sebe.
Nikam to nezmizí a musejí si to vyříkat. Ale přijala jeho návrh a rozhodla se, že si
s Richardem promluví později. Protože, až ten čas nastane, bude to znamenat konec
jejich vztahu, nebo ne, zaváhala. Najednou si nebyla tak jistá.
Richard ji pozoroval a nespouštěl z ní pohled a v očích se mu zračila starost. Rychle
se najedla. Chtěla strávit v Římě, co nejdelší dobu. Nemožné. Ale chtěla vidět aspoň
tak velkou část, jak to bude možné. Po snídani se oblékla a vlasy si zapletla do copu.
Přivezla si sebou svoje oblíbené džíny a nyní za to byla vděčná. Opíral se o zárubně
dveří koupelny a sledoval, jak se připravuje na jejich společný výlet. Ve skrytu duše
doufal a moc si přál, aby nebyl poslední.
„Ráda nosíš tyhle džíny, nemám pravdu. Vypadáš v nich neskutečně mladě“.
„Cítím se v nich moc dobře, sama sebou, tak nějak skutečně“, usmála se poprvé po
delší době. Slyšitelně vydechl. „Bože, jsi tak nádherná, když se usmíváš“.
Ten kompliment a upřímnost v jeho hlasu ji mile překvapily. Usmála se ještě více a
sebevědomě zvedla hlavu. Ještě si natáhla tenounké ponožky a obula tenisky.
Richard byl již oblečen a připraven vyrazit.
Vyšli před hlavní dům a pozdravili se s paní Ascoliovou. Valerie byla s Marcem a
Rosalie ještě vyspávala. Bruno společně s Rachel před pár minutami odjeli do hotelu.
Venku bylo pod mrakem, ale příjemně. Nebylo takové parno, jak tomu bylo předešlé
dny. Příjemný vánek osvěžoval vzduch. Na prohlídku Říma si nemohli vybrat lepší
den, než byl zrovna teď.
Nejdříve se zastavili na malou prohlídku v Městském Státě Vatikán a potom projeli
kolem Andělského hradu přes most do samotného města. Auto nechali na centrálním
parkovišti a chodili po městě pěšky.
Richard se snažil, aby viděla aspoň to nejzajímavější, jako byly: Památník Viktora
Emanuela II., Kapitolské náměstí, Senátorský palác, Fórum Romanum, Koloseum,
Fontánu Di Trevi, Náměstí Popolo, Egyptský obelisk, Pantheon. Na chvíli spolu
poseděli v jedné malé italské kavárně u kávy na Náměstí Navona.
Richard přistoupil k jednomu stánku a vybral pro ni dlouhou šálu z jemného hedvábí.
Vracel se k Lucii, která čekala na chodníku. Ovázal jí šál kolem krku.
„Malá pozornost, myslel jsem si, že by se ti mohl líbit“, řekl tiše. Možná to byla
nostalgická vzpomínka a oči se mu zaleskly smutkem.
„Je nádherný, děkuji“, usmála se na něho. Objal ji kolem pasu a šli dál, bok po boku.
Lucie dýchala zhluboka a nasávala krásy města. Často se zastavovala, nahlížela do
výloh obchodů, nebo mnohem častěji se zdržovala u pouličních obchodníků. Richard
byl ztělesněním trpělivosti a pozornosti. Jakmile zjistil, že se jí něco líbilo, okamžitě
přispěchal a koupil jí to. Výsledkem bylo, že se městem procházeli a on nesl velikou
nákupní tašku.
Naposledy si nechali Španělské náměstí a proslulé, úchvatné Španělské schody.
Lucie shlížela nahoru a větřík čechral a zvedal konce hedvábné šály. Impulzivně se
zvedla na špičky a políbila ho na ústa. Oči mu potemněly překvapením a něčím co
připomínalo úlevu.
„Někde jsem se dočetla, že se lidé často líbají pod Španělskými schody, přináší to
štěstí“, řekla tiše a zasnila se.
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„Pak to tedy uděláme správně“, odvětil chraplavě. Postavil tašku na zem a přitáhl si ji
do náruče. Pozvedl jí bradu k sobě, přitiskl rty na její. Jazykem zlehka, mámivě vábil
její rty, aby se rozevřely. Povzdechla si a se zavřenýma očima opětovala jeho
polibek. Nasávala každou vteřinu toho okamžiku. Byla na romantickém místě v Římě
a plnila si svůj sen. Která žena by nechtěla být políbena na takovém kouzelném
místě. Celý den se jí plnily její představy. Prohlédli si město, smáli se a užívali si
zázraků Říma. Richard byl něžný a bez ustání ji rozmazloval.
Na závěr ji vzal na večeři do restaurace poblíž Fontány Di Trevi. Pomalu se začínalo
smrákat, světla ulic se třpytila a ozařovala tmavnoucí oblohu. Lucie byla po vší té
chůzi unavená, ale nelitovala, zažila tak dokonalý den.
Zatímco, čekali na předkrm, Richard se natáhl pod stůl, zvedl si její obě nohy do
klína. Rozvázal tenisky, sundal je a začal jí masírovat chodidla. Tiše sténala čirou
rozkoší, jeho prsty jí jemně tiskly klenbu a třely bolavé nohy.
„Dnes si toho nachodila hodně, zítra tě budou bolet nohy“.
„Bolí už teď“, přiznala. „Ale byl to překrásný den, Richarde. Nemůžu ti dost
poděkovat“.
Okamžitě vystřízlivěl. „Nemusíš mi děkovat, Lucie. Pro tvůj úsměv bych udělal
cokoli“. Pohled měl vážný, soustředěný. Kdykoli se na ni podíval, což bylo často,
v očích se mu zračila něha, která ji brala za srdce. Zalekla se toho, poznala, že mu
na ní záleželo, a to více, než na objekt sexuálních tužeb. Přinesli jim jídlo a ona se na
svůj talíř s chutí vrhla. Celý den pojídali pouze křupavé pečivo, ovoce, lahodné
koláče a kousky sýra. Až když měla téměř z poloviny prázdný talíř, zpomalila.
Jakkoli to byl nádherný den, věděla, že až se vrátí zpátky, budou si muset promluvit o
tématu, jemuž se celý den vyhýbali. Přála si, aby tento den nikdy neskončil.
Vzpomínku na něj si ponese po zbytek života. Bez ohledu na to, co se stane, nikdy
na ten den s Richardem po boku nezapomene.
Když nastal čas odejít, vzal ji za ruku, propletl si s ní prsty a společně vyšli ven. Byl
nádherný pozdní večer, na nebi zářil měsíc, který vycházel nad městem. Richard ji
objal a přitáhl k sobě, jako by ji chtěl předat veškeré teplo ze sebe. Políbil ji lehce na
spánek a položil si její hlavu pod bradu.
Svírala ji bolest. Proč se to tak pokazilo, mohlo to být napořád. Přistihla se při tom, že
v to doufala a snila o tom. Zavřela oči a vstřebávala tuto chvíli. Jeho dotek a
vzájemnou blízkost.
Zdálo se, jako by se zdráhal tento večer ukončit. Vzal ji za ruku a vedl na parkoviště
k autu. O několik minut později opustili město a vraceli se nazpátek do městečka
Sirola. Zpět do reality, která se nezadržitelně blížila. Cestou, asi dvacet kilometrů od
Říma, ji ještě upozornil na Papežský palác, který byl letním sídlem papežů a v dálce
Albánské hory. Potom už pouze mlčeli a oba se obávali věcí příštích.
38.
Lucie seděla na posteli, na sobě dlouhé triko, které ji sahalo ke kolenům. Richard byl
ve sprše a ona nervózně čekala, až se vrátí do postele. Chvíli ji zabralo dát si
dohromady, co všechno mu chce říct. Nechtěla reagovat okamžitě, když ji ovládaly
rozjitřené emoce. Nechtěla něco říct nebo udělat, čeho by litovala. Na to to bylo příliš
důležité. Ale teď byla ta pravá chvíle, aby sebrala dost kuráže a byla připravena se
mu postavit. Nehodlala mu dávat žádná ultimáta, jenom říct pravdu.
Dveře se otevřely a z koupelny vyšel Richard s ručníkem volně obtočeným kolem
pasu. Vlasy měl ještě vlhké a kapky vody se mu leskly na prsou. Vypadal nádherně,
jinak se to nedalo popsat.
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Vytahoval si čisté prádlo a přitom mu ručník sklouzl na zem. Naskytl se jí úchvatný
výhled na jeho pevný zadek. Odvrátila zrak, cítila se provinile, že si ho tak
bezostyšně prohlížela, což se stávalo hodně často. Zrovna teď nechtěla, aby se
rozptylovala. Přešel k posteli, zadržela dech a postavila se. Musela se dostat
z postele hned. Pokud by to neudělala, nikdy by nedokázala říct to, co ji drtilo hruď a
co potřebovala dostat ven. Musí to prostě říct bez ohledu na to, jak to bude znít.
„Ten včerejší den byl hnusný, připadala jsem si jako tvůj otrok. Ponížil si mě tím
nejhorším způsobem a násilím sis vynucoval sex, jako bych byla ta poslední coura
na světě“, vyhrkla ze sebe tichým hlasem.
Zavřel oči a znehybněl. Posadil se na kraj postele, aby nechal mezi nimi dostatečný
prostor.
„Já vím a je mi to moc líto“, promluvil tiše po chvíli.
Pokračovala, měla toho hodně a věděla, že to musí ze sebe dostat ven.
„Bylo to odporné, jak ses mě dotýkal, jak hrubě si se mnou jednal. Já vím, že jsem
s tím souhlasila, možná jsem tomu mohla zabránit, ale stále jsem věřila, že to
zastavíš, že tak daleko nezajdeš. Taky jsem měla hrozný strach, bála jsem se tě,
Richarde“, řekla posmutněle.
Otřásl se odporem sobě vlastním, když mu řekla, že z něj měla strach.
„Cítila jsem se zneužitá, špinavá. Nikdy se ještě nechci ve vztahu s tebou tak cítit.
Nemohla jsem pochopit, co jsem tak špatného provedla“ a zamrkala, jak se jí do očí
znovu draly slzy.
„Ach, bože, zlatíčko, to ne“, zašeptal a hlas se mu zadrhával v hrdle. Ve tváři měl
raněný výraz štvance, a z očí mu vycházela bolest.
Přesto pokračovala, odhodlaná nedat mu šanci cokoli říct, dokud mu neřekne
všechno, co měla na srdci.
„Na tom focení mi ti chlapi byli ukradeni a bylo mi jedno, zda na mě civí. Ten zážitek
nenávidím“, řekla chraptivě. „Vnímala jsem pouze tebe, ty jsi byl jediným mužem,
který se na mě mohl podívat. Nechci se nikdy stát tvojí hračkou, abys mi dokazoval,
že patřím jenom tobě. Já to, Richarde vím, vždycky jsem to věděla. Nemohla jsem za
to, že ty jsi to nevěděl“.
Z hrdla se mu vydral přidušený zvuk, ale zvedla ruku, odhodlaná to dopovědět.
Nemohla mu dovolit, aby ji přerušoval. Jinak by už možná nesebrala odvahu všechno
dopovědět.
„Nechci, aby se to znovu stalo“. Neústupně zavrtěla hlavou, aby dodala důraz na
svoje slova, aby věděl, že to myslela vážně.
„Nechci to, už to nechci nikdy zažít. Nenáviděla jsem každou vteřinu toho proklatého
večera. Jestli se to ještě jednou stane, končím. Odejdu a nikdy se k tobě nevrátím“.
Už to nevydržel se držet zpátky. Natáhl se pro ni, přitáhl k sobě a držel ji pevně, že
skoro nemohla dýchat
„Mrzí mě to, Lucie. Tak strašně moc mě to mrzí. Už se to nikdy nestane. Už nikdy,
přísahám. Nikdy tě takovým způsobem nepřinutím k něčemu takovému. Bože,
nenáviděl jsem sám sebe. Chystal jsem se to zastavit, když jsi vykřikla a prosila mě.
Slyšel jsem ve tvém hlasu strach. Měl jsem zareagovat na tvoje NE, ale neudělal
jsem to. Zatmělo se mi před očima a nedokázal jsem přestat. Nezastavilo mě to.
Chtěl jsem tě potrestat za něco, co jsi vlastně nikdy neudělala. Bože na nebesích,
nikdy si to neodpustím, Lucie. Nikdy. Nikdy si neodpustím, že jsem tě nutil tak
barbarským způsobem k věcem, které jsi nechtěla“.
Otřásl se. Hladil ji po páteři. Přitáhl si její hlavu do dlaní a podíval se jí přímo do očí.
„Omlouvám se, kotě. Nevím, jestli to někdy budu schopen sám sobě odpustit.
Nenávidím sám sebe“.
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„Tak, proč jsi to udělal? Nikdy jsi mě nemusel nutit k sexu, ale přesto sis vybral tak
hnusný způsob“, nechápavě kroutila hlavou.
Sklopil zrak, odvrátil se, ruce mu poklesly a ve tváři se mu objevilo znechucení.
„Protože jsem zatracený zbabělec. Chtěl jsem ti tak připomenout, že patříš pouze
mně a vyžadoval jsem si to tím, že tě tak přinutím …., jako bych to nevěděl“. Mluvil
tak tiše, málem neslyšela, co říká.
Zaúpěl a zoufale si vzal hlavu do dlaní. V očích měl čirou hrůzu. Poklekl před ni na
kolena, hlavu sklonil k zemi a ruce položil na kolena. Zhluboka se nadechl a pak už
se nehýbal.
Lucie vyděšeně zírala na tento výjev a sevřelo se jí srdce nad tím, co viděla.
„Richarde, to není nutné“, řekla roztřeseným hlasem. Ale on jenom zíral do země,
zdálo se, že ji vůbec nevnímal.
„Richarde, podívej se na mě, prosím“.
Hlava mu na povel vyletěla vzhůru a jeho pohled byl tak pasivní, apatický a
vyčkávavý. Vidět ho na kolenou byl pro ni ten nejděsivější pohled. On, tak
dominantní mocný muž, tady teď před ní klečí a jeho oči jako v mlžném oparu. Byl
plný beznaděje a jeho tvář sinalá. Šokovalo ji to, nemohla se nadechnout.
„Richarde, ne, to ne. Nedělej to ještě horší, než to je. To já nechci. Bože, to ne“.
Stále na ni netečně hleděl, nehýbal se a stále mlčel.
„Richarde, mluv se mnou, prosím“, řekla prosebně.
Trhla sebou, když zaslechla. „Řekni, co mám udělat a já to udělám“, promluvil
měkce, nevzrušeně. Na okamžik byla ráda, že promluvil. Ale tak ne.
Po tvářích jí stékaly slzy, pohled na něho ji rvalo srdce na kusy. Vidět ho v podřízené
roli. Viděla pouze jedinou možnost. Dívala se mu do očí a pomalu klesala na kolena
před něho, aby byla na stejné úrovni. Vzal ji za ruku a sevřel ve své dlani. Pozvedl ji
ke rtům a políbil na dlaň.
„Jedním si můžeš být jistá, Lucie. Znovu se to nestane. Žádám tě, prosím, abys mi
odpustila neodpustitelné. Ano, ničím si se vůbec neprovinila a přesto jsem se choval
jako nějaké monstrum. Nechtěla jsi to. Nechtěla jsi to, a přesto jsem tě přinutil. A
myslím, že jsem to věděl a přesto jsem se tak zachoval. Za to se nenávidím. Je mou
zodpovědností znát tvoje touhy a přání a stavět je nad svoje vlastní. Bohužel, včera
jsem to neudělal. Omlouvám se, Lucie“, promluvil ještě tišeji a z jeho slov
prosakovala lítost. „Prosím, odpusť mi. Prosím, řekni, že se mnou zůstaneš, že
neodejdeš. Vím, že bys to měla udělat, o tom vůbec nepochybuju. Nezasloužím si tě.
Nejsem hoden tvé laskavosti a pochopení. Ale přesto bych si to přál, chci to. Bože,
pomoz mi, nevím, jestli bych bez tebe dokázal žít. Nejspíš nedokázal“.
Naklonila se k němu, vzala jeho tvář do dlaní. „Nebudeš bez toho muset žít, ani beze
mě“, zašeptala. „Jsem tady, Richarde. Nikam nejdu. Ale musíme na to být dva. Ty a
já. Žádné násilí a vynucování pod pohrůžkou“, promlouvala k němu tiše a téměř
neovládla třas, který se jí rozléval páteří.
Oči mu zalila neuvěřitelná úleva. Posunul se k ní, aby ji mohl obejmout. Políbil ji na
hlavu a spánky. „Jenom my dva, lásko moje“, zašeptal jí to do ucha. „Přísahám,
žádné násilí“. Pak se od ní odtáhl tak, aby si mohl opřít čelo o její.
„Jestli chceš, odjedeme odtud, Lucie. Přál bych si, aby to bylo za námi. Chtěl bych ti
umožnit zapomenout, chtěl bych ti tu vzpomínku vymazat z paměti, pokud by to bylo
možné. Vím, že jsem ti strašlivě ublížil, ale přísahám, že ti to vynahradím“.
Přijala jeho slib a přitulila se k němu, i když stále klečeli naproti sobě.
„Mohli bychom se už konečně postavit, Richarde, už mě bolí nohy“.
Usmál se na ni tím svým neodolatelným úsměvem a oba je zvedl z podlahy.
„Ráda bych přece jenom tady ještě zůstala, líbí se mi tady“, špitla.
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„Dobře, lásko, jak si přeješ. Udělám všechno, abys byla šťastná“, řekl dojatě a ona
věděla, že to myslí vážně a věřila mu.
„To jsem moc ráda a připravím si seznam“, zažertovala, čímž ho rozesmála. Potom
ho objala kolem krku.
„Miluj se se mnou, Richarde“.
„Ach bože“, vydechl dojatě. „Moc rád to udělám, ale bojím se …“, a váhavě se na ni
zadíval. Překvapením zamrkala a zeptala se. Čeho, tomu nerozumím“.
„Jsem dominantní při sexu. Je to moje silná potřeba, v posteli rád přebírám moc. Moc
bych si přál, abys mi pokaždé důvěřovala. Rád tě ovládám, potřebuji to tak. Po té
špatné zkušenosti se bojím, aby sis to nevysvětlovala jinak“, svěřoval se se svými
obavami, které nepopíraly jeho strach.
Naklonila se k němu a políbila ho na hruď. „Richarde, to není žádná novinka pro mě,
takového tě znám. Tvoji dominanci jsem vždy přijímala. Vzrušuje mě to, když mi
říkáš, co mám dělat, jakou mě chceš, když se rozhodneš mě připoutat. Se vším
nemám vůbec žádný problém a nikdy mít ani nebudu. Ale musíme na to být dva. Ne,
nikdy pod pohrůžkou násilí“.
„To jsem moc rád, že to tak cítíš, ani nevíš jak moc, kotě“.
Položil ji na postel a lehl si k ní. Pomalu ji začal svlékat a po celou dobu se jí díval do
očí s obrovskou něhou. Potom sklonil hlavu a přitiskl svoje rty na její srdce. Z toho
projevu hluboké úcty jí zaštípaly slzy v očích. Přitáhl ji k sobě a vzal si její ústa.
Jazykem pronikl opravdu hluboko v zoufalé touze. Sklouzl rukama po křivkách jejího
zadečku a nadzvedl. Omotala si nohy okolo jeho boků. Jeho tvrdý penis se jí tlačil
přímo mezi stehna. Zasténal jí do úst a ona udělala totéž. Její ruce se mu zabořily do
vlasů, zatímco se nakláněla pro další polibky. Sténali a jejich jazyky bojovaly
zoufalou bitvu o další možnosti dalšího naplnění. Chtěl být uvnitř ní stejně, jako ona
toužila, aby si ji vzal. To vědomí ho rozpálilo. Nebyla vůbec plachá a dávala najevo,
že moc dobře ví, co chce. Zvláště po tom všem, čím se on provinil.
Do prdele, díkybohu, ozval se jeho vnitřní hlas. Posunul ji na okraj postele a o pár
kroků ustoupil. Jeho penis pulzoval touhou dostat se ven a rovnou do ní, ale rozhodl
se prozkoumat další oblasti, než se pustí do akce.
„Paže nahoru a nohy od sebe. A ne, abys ode mě odvrátila oči“, přikázal.
Poslechla ho. Svoje tělo naaranžovala do dané pozice a čekala. Její svůdný pohled
pronásledoval každý jeho pohyb. Nahá se necítila nejistá, což v něm vyvolalo explozi
vášně srovnatelnou s výbuchem. Tady před ním ležela smyslná bohyně, která mu
dovolila převzít kontrolu na rozkoší její, tak i jeho. Tohle. Tohle je jeho žena, jeho
manželka.
„Jsi tak zatraceně dokonalá, Lucie. Právě teď jsi tak proklatě sexy. Chci ti něco dát.
Co pro tebe můžu udělat?“
Beze stopy zaváhání odpověděla. „Chci, aby ses svlékl, chci tě vidět. Svlékni se pro
mě, Richarde“.
Kurva jo. Jeho žena ví, co chce a jak si o to říct, zajásal v duchu. Splnil její přání.
Spatřil její oči, jak se rozhořely, když stáhl ze sebe boxerky a ukázal jí, že je
připravený pro ni. Jeho ego to rozhodně potěšilo. Lucie věděla, že je dobře
obdařený. Hlavně co bylo důležité než jeho velikost, uměl to dobře použít. A to on
ovládal dokonale.
Vědomě si olízla rty, když se zadívala na jeho nádobíčko. Pak mu věnovala ten
nejsmyslnější úsměv. Její pohlaví se stalo předmětem jeho naprosté slasti. Byla
vlhká vzrušením a čekala. A on si to náramně užíval, tak to měl rád.
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Sklonil se mezi její stehna a olizoval jemné záhyby jejího pohlaví, dokud se mu pod
jazykem neotevřely a neobjevil klitoris, centrum rozkoše, kterému chtěl věnovat
zvláštní pozornost.
Mám neuvěřitelné štěstí, pomyslel si. Nemohl se nabažit její sladké chuti a pohledu
na to, co se otevíralo před jeho ústy. Houpala se do rytmu v dokonalém souladu
s tím, co jí prováděl. Toužil po tom, jak se pod jeho ústy udělá. Každým pohybem
jazyka ji vedl blíž a blíž k vrcholu. Rukama držel její rozevřená stehna a přišpendlená
k posteli. Byla mu vydána na milost, zatímco on dělal, co uměl.
Vydávala tiché, mělké, zadýchané steny, které doléhaly k jeho uším s dokonale
erotickým nábojem. Vnímal každý sten a rozechvělý povzdech, jako by křičela
rozkoší. Trvalo mu několik minut, až z ní dostal i výkřiky. Začal ji lízat intenzivněji a
hlouběji, dokud nebyl odměněn jejím hlasem, kterým vykřikla jeho jméno, a kterým
ho prosila, ať nepřestává.
„Neboj se kotě, nepřestanu a udělám tě znovu“.
Když se jí zmocnil druhý orgasmus, hned po tom prvním, zachvěla se a znovu
vykřikla. Přitiskl jazyk na její klitoris a pevně svíral během druhého kola. Svíjela se a
vzápětí vybuchla. Zatahala ho za vlasy a svírala v dlaních. Navzdory tomu když jí
přikázal, aby nechala ruce nad hlavou, už mu na tom právě teď nezáleželo. Milovat
Lucii bylo něco naprosto úchvatného, jak se mu oddávala. Jako nové území
k prozkoumání a sex s ní jako samo peklo. Poté, co pustila jeho vlasy, ji ještě jednou
políbil do středu jejího ženství, zachvěla se doznívající slastí a přesunul se vedle ní.
Přetočil si ji k sobě, aby se na ni mohl dívat. Přerývaně dýchala a na tváři se jí
zaleskly slzy, které jí během orgasmu vytryskly z očí. Bradavky měla nalité a prsa se
jí zdvihala a klesala s každým nádechem a výdechem.
„Jsi ohromná, můj bože“, promluvil rozechvěle.
Uchopil do jedné ruky její bradu a znovu si vzal její ústa. Jeden průnik vyměnil za
druhý. Roztávala mu v ústech, přijímala ho dokonale. Všechno, co jí dělal, co po ní
chtěl. Po chvíli se odtáhl, aby se sklonil níže k jejím ňadrům. Začal pomalu sát,
olizovat a laskat její obě prsa. Dokonce použil i zuby, kterými jemně okusoval
bradavky. Hodoval na jejím těle, užíval si to a ztrácel se v tom dokonalém souznění,
které mu poskytovala. Když ucítil její ruce zabořené znovu ve vlasech, nemohl už
čekat ani minutu.
„Jsi připravená? Protože právě teď tě chci ošukat do bezvědomí, Lucie“.
„Ano, prosím“. Pohnula nohama pod ním, aby vytvořila dostatečný prostor.
„Umírám touhou po tobě, kotě. Obávám se, že teď nebudu něžný, protože to tak
nechci, musím ti to udělat tvrdě“.
„Já vím a chci tě takového“, odvětila zřetelně. Její oči hořely touhou. „Chci tě cítit na
sobě, v sobě, chci to, Richarde“.
Rychle ji políbil a jeho trpělivost zmizela. Zoufale toužil po tom, aby se do ní ponořil.
Přitiskl ji na záda k posteli a natáhl jí ruce nad hlavu. Nic neřekl, ale v jejich očích
spatřil souhlas. Vytáhl jí kolena nahoru a roztáhl je do šířky. Byla připravená a
čekala, až se do ní ponoří. Špičkou penisu zamířil do jejího středu a něžně se přitiskl.
Byla vlhká a lehce se poddala tlaku. Přijala ho v celé délce až ke kořenu během
jednoho přírazu. Dlouze zasténala uspokojením. Držel jí hlavu v dlaních a pozoroval
její tvář, aby viděl, jestli je na stejné vlně jako on. Přirazila se více a podívala se na
něho očima, které se ztrácely v řádu sexuální slasti, a tím mu dala odpověď. Chtěla
cokoli, co jí toužil dát. Přijímala všechno, co s ní chtěl dělat. Oddala se mu
s naprostou samozřejmostí, věřila mu a on ji už nikdy nezklame. Nikdy.
„Bože Lucie, jsi tak sladká. To je přesně ono“, vychrlil ze sebe přidušeně.
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Začal se pohybovat hluboko a naplno. Dlouho ji šukal tvrdě, dokud všechno
nezmizelo, kromě toho jak se spojovali a rozdělovali v tom nejprimitivnějším způsobu.
Tvrdé pohyby do jejího středu jako klíč vložený do zámku, jako šíp zasahující střed
srdce. Jejich těla do sebe dokonale pasovala, jako by do sebe byla stvořena. Když
jeho dlouhé prsty zamířily dolů a přejely po klitorisu, věděla, že je opět na hraně.
„Ach“, zasténala v táhlém výkřiku, když ji zalila vlna slasti.
„Jo, udělej se Lucie“, vykřikl tvrdě a jeho oči se vpíjely do jejich.
Ucítila, jak se jeho penis zvětšil a zmohutněl. Přirážel svými boky a udával tempo.
„Bože Lucie“, vydal ze sebe v posledním, téměř bolestivém přírazu a vybuchl
orgasmem. Jeho temné oči ji držely v zajetí, takže se nedokázala podívat jinam. Oba
lapali po dechu. Hleděli na sebe, jak si ten druhý užívá slast, co se přes ně přelila.
Lucie během celé doby přestala vnímat, kolikrát ji přivedl k orgasmu. Skóre, co by se
týkalo počtu, bylo dost nevyrovnané. Richard vydržel hodně dlouho, než vyvrcholil
sám a bylo to úchvatné. Ten překrásný pohled, když dosáhl uvolnění, nemohla od
něho odvrátit zrak. Později z ní vyklouzl a přetočil se na bok druhé strany postele.
Přitáhl si ji do náruče a tiše promluvil.
„Děkuji, Lucie. Děkuji za všechno, co mi dáváš. Udělám cokoli, abys byla šťastná,
slibuji. Nedokážu bez tebe být, jsi pro mě vším a budu tě uctívat po celý život“.
„Richarde, to bylo hodně přesvědčivé, skoro jako svatební slib“, usmála se
Zavíraly se jí oči a opět se cítila naprosto blaženě. Ještě než usnula, vnímala jeho
svalnaté paže, které ji objímaly, mužný čistý pot a dlouhotrvajícím sexem zbrocený
hrudník ji zahříval na tváři. Dlouhými prsty ji hladil po zádech a ramenou. To, co
právě teď dělali, jí přišlo správné, tak to mělo být. Potom už se ponořila do
uvolněného spánku.
39.
Druhý den ráno přicházeli spolu v dobré náladě ke stolu, kde se měla podávat
snídaně. Všichni, kromě paní Ascoliové, se shlukli kolem monitoru s hlavami
natěsnanými u sebe a něco si prohlíželi.
„Máme tady hotové fotky“, oznamovala rozjásaná Rosalie, když je zahlédla přicházet.
Lucie sebou trhla, ostražitě se podívala na Richarda a s hrůzou v očích čekala, jaká
reakce přijde z jeho strany. Moc dobře věděla, co si tam prohlíželi, a litovala, že tam
vůbec na to focení šla. K její velké úlevě se Richard zastavil a zadíval se na ni a
pohladil ji po tváři. „Neměj obavy, lásko. Půjdeme se taky podívat“, hřejivě se na ni
usmál, vzal ji za ruku a vyšli vpřed.
Zastavili se a chvíli poslouchali, jak mluvili jeden přes druhého a sledovali snímky
před sebou.
Richard dost hlasitě pozdravil a přistoupil blíže k monitoru. Lucie zůstala stát a cítila,
jak se jí sevřelo hrdlo. Rázem všichni zmlkli a zvědavě sledovali, jak to dopadne.
Bruno sklopil víko tabletu a podíval se zpříma na svého přítele. Nezakrýval obavy a
dával najevo, že nedovolí, aby znovu vyletěl.
„Jsou to velmi pěkné a decentní snímky, Richarde. Fotografka vystihla přesně, co
chtěla, navíc neporušila svůj slib“, oznamoval Bruno jako předvoj následujících
událostí.
„Jestli dovolíš, taky bych se rád podíval“, pronesl Richard zřetelně a ukázal prstem
na tablet. Když uviděl první snímek, upřeným zrakem si ho dlouze prohlížel, než
přišly na řadu další. Nemohl se vynadívat.
Jeho žena se opírala o fiktivní zeď a dívala se do prázdna.

142

V polostínu byla její postava trochu rozmazaná, rysy v obličeji se ukrývaly za hustými
vlasy a rty vyzařovaly touhu po něčem, mimo dosah jejího světa. Za ní stáli tři muži,
nezdálo se, že pózují. Zjevně to vypadalo, jako by byli přirostlí k podlaze. Působili
unešeně, jako by spatřili anděla před sebou. Fyzický aspekt ve srovnání
s nevyjádřenými emocemi úplně vybledl a výsledek měl upoutat diváka, aby se
zastavil a nahlédl více pod povrch.
Richard, když konečně odtrhl oči od té úchvatné podívané, se otočil na Lucii, která
stála bokem, a viděl, jak jí zčervenaly tváře. Nejistě se podívala a lehce zavrtěla.
Nahlas uznale pronesl, že těmito snímky Lucii vysekli kompliment, který zasáhl nejen
jeho, ale hlavně ji samotnou. Vše, co bylo vidět, vycházelo z její duše bez
postranních úmyslů to nějak vylepšit nebo úmyslně poopravit.
Sklonil se a vtiskl Lucii polibek na tvář. Dlouze se jí zadíval do očí. „Jsi krásná, ta
fotografka měla pravdu“, pronesl s úctou a hrdlo se mu sevřelo dojetím. Potom se
obrátil a bez jediného slova zmizel v domě. Potřeboval být sám, aby se vzpamatoval.
Lucie se posadila, protože se jí rozklepaly nohy a netečně se zadívala směrem,
kterým odkráčel.
Bruno nevěřícně kroutil hlavou a nasál zprudka vzduch do plic. „Je všechno
v pořádku?“, zeptal se jemně Lucie a ostražitě ji pozoroval.
„Doufám, že ano, já vlastně nevím. Aspoň doteď tomu tak bylo“, odpověděla
roztřeseným hlasem.
„Půjdu se za ním podívat“, rázně se postavil. Přitom se podíval na své sestry a vydal
k nim rozkazy. „Rosalie, odnes tablet dovnitř a vy dvě běžte pomoct matce se
snídaní“, potom vykročil vpřed. Jako na povel bez sebemenšího protestu ho
poslechly. Lucie zůstala sama u stolu a se zavřenýma očima se modlila, aby se nic
zlého nepřihodilo. Tentokráte už by to vůbec nezvládla. Za několik minut, které jí
připadaly jako celá věčnost, se vrátil Bruno zpět a posadil se k ní.
„Všechno je v naprostém pořádku, Lucie. Richard je v pohodě, za chvíli přijde.
Potřeboval být sám, hodně ho to vzalo. Navíc má výčitky svědomí, když se tak
předtím zachoval“.
„Ale proč, vždyť jsme si to všechno už vyříkali“, vyhrkla ze sebe.
„Lucie, to co se stalo, ho bude trápit hodně dlouho. Znám ho moc dobře, ale věř, že
už nikdy se nic podobného nestane“, utěšoval ji Bruno.
Zvedla hlavu v okamžiku, když se Richard vracel zpátky. Posadil se vedle ní a přitáhl
si židli blíže. Objal ji a vroucně políbil. „Miluju tě, lásko“, promluvil tiše.
Chvíli byli do sebe natolik zahleděni, že si nevšimli, že byl prostřený stůl a snídaňový
raut byl připraven. Napjatá situace z rána se jako mávnutím kouzelného proutku
rázem vytratila. Po snídani se děvčata zvedla, poklidila ze stolu a s matkou se
uchýlily v domě. Bruno a Richard s Lucií zůstali sami a slunce se jim opíralo do zad a
příjemně hřálo. Mlčky si užívali tuto nádhernou ranní pohodu a popíjeli pravou
italskou kávu.
„Co dnes plánujete?“, zeptal se Bruno po chvíli.
„Já nevím, ještě jsme o tom nemluvili. Ale vzhledem, že jsme po včerejším maratónu
v Římě dost unaveni, projedeme se tady po okolí“, řekl Richard a podíval se na Lucii,
která s úsměvem přikývla.
„To vám chválím. Je tady toho spousta k vidění“, řekl Bruno a vzápětí se zvedl ze
židle, neboť mu přišla zpráva na mobil.
Když spolu osaměli, naklonil se Richard k Lucii. „Moc mě mrzí, co jsem udělal, jak
jsem ti ublížil“, zašeptal a jeho teplý dech jí ovanul tvář. Olízl si rty a druhou rukou jí
pozvedl bradu a zaklonil hlavu.
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„Já, musel jsem se zbláznit, když jsem tak vyváděl“, vyrazil ze sebe s námahou.
„Miluju tě tak moc a to všechno mě vyděsilo. Nikdy si to neodpustím, Lucie“, vzdychl
nešťastně.
„Richarde, už dost, netrap se tím. Do jisté míry to dokážu pochopit a hlavně jsem ti
odpustila“, pohladila ho rozechvělými prsty po tváři.
„Děkuju“, pronesl tiše a položil si její ruku na srdce. „Strašně tě chci políbit, Lucie“,
zašeptal. „Můžu hned a tady, dovolíš mi to?“
„Ano, udělej to“ a přitáhla si ho více k sobě. „Já to taky potřebuju“. Byl to něžný
polibek, pomalu se vpíjel do jejich úst. Hrozilo, že se neovládne a jeho chování bude
za okamžik usměrňovat základní mužský instinkt. Měl co dělat, aby překonal těžkou
chvilku, když pootevřela více ústa a jazykem se opírala o ten jeho.
„Nerad ruším“, odkašlal si Bruno. Posadil se k nim a vůbec neskrýval pobavený
úsměv. Z Richardových úst unikl vzdech připomínající potlačený sten. A pak se
odvrátil. Lucie se rozechvěle nadechla, napětí v jejím nitru se vystupňovalo a lehce
se zarděla. I když v podstatě jí to bylo jedno, že je viděl, hlavně, že si vychutnala
tento důvěrný okamžik.
„Teda Bruno, ty opravdu umíš přijít dost nevhodně“, okomentoval to Richard
podrážděně.
„Jo, celkem se mi to zadařilo. Promiň, kamaráde“, rozesmál se. „Mám pro tebe
zprávu“ a napil se kávy, kterou tam zanechal.
„Jakou?“, zeptal se Richard.
„Ozval se starosta. Nemůže se tě dovolat. Vůbec nereaguješ na jeho zprávy“.
„Cože, aha. Zřejmě mám vybitý mobil. Po pravdě ani nevím, kde ho mám“, reagoval
Richard netečně. „Co vlastně chtěl, vždyť jsme se přece domluvili“.
„No právě, zřejmě se vyskytl problém a chce se sejít s námi oběma“.
„Ech, seru na to. Nehodlám se tím teď zabývat“, odsekl Richard podrážděně.
„No, to tě sice ctí. Konečně si pochopil, co je tvojí prioritou. Ale zrovna teď si
nemyslím, že děláš správně. Jak sám víš, věci se hnuly dopředu, a ty sám si se o to
postaral. Měl by ses s ním sejít, a já půjdu s tebou. Něco mi říká, že mě budeš
potřebovat“.
Richard se zamyslel a podmračeným pohledem se zadíval na Bruna. „Myslíš, že tím
problémem je ten parazit Pazdera?“, zeptal se.
„Tak nějak, jsem o tom přesvědčen“.
„Sakra, ale zrovna teď“, zoufale se podíval na Lucii.
Ta se na něho povzbudivě usmála. „Přece teď po tom všem, to nevzdáš, Richarde.
Já zůstanu tady a počkám na tebe, ubezpečila ho. Trochu pomůžu paní Ascoliové
v kuchyni a ráda se něčemu přiučím. Myslím, že se mi to bude hodit“, znovu se na
něho usmála.
„Bože, vůbec si tě nezasloužím“, pohladil ji po tváři a pak si prohrábl vlasy. „No, tak
dobře, půjdeme tam“.
V tom se ozvala Rachel, která delší dobu byla přítomna, aniž by ji zaznamenali.
„Dnes zůstanu doma a budu dělat společnost Lucii. Ráda bych ji poznala blíže a
k tomu ještě nebyla příležitost“, navrhla s naprostým přesvědčením.
„Co?“, překvapeně vznesl Bruno. „Pokud vím, Darius tě očekává v hotelu“.
„To je sice pravda, ale jeden den to počká. Navíc moji nepřítomnost rozhodně uvítá“,
prohodila jasně bez sebemenších rozpaků.
„Stalo se snad něco, o čem nevím?“, ošil se Bruno.
„Kdepak, všechno probíhalo, jak mělo. Zahltil mě informacemi a já docela uvítám den
volna, abych tu přemíru informací v klidu zpracovala a taky se mohla věnovat
našemu hostu“.
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Bruno nakrčil čelo a snažil se strávit její tak nečekané rozhodnutí. „Tak dobře, ok.
Vlastně je od tebe moc hezké, že se ujmeš Lucie“, pronesl smířlivě a usmál se na
svou sestru. Lucie byla potěšena, že bude mít společnost, a že to bude právě
Rachel. Rovněž i ona si přála, aby se lépe poznaly.
Valerie odjela za svým snoubencem. Lucie společně s Rachel nabídly svou pomoc
v kuchyni. Rosalie se mračila a usilovně o něčem přemýšlela. Paní Ascoliová ji
pobídla, že by se taky jednou mohla připojit.
„Uf, nesnáším vaření“, sykla. „Nahání mi to hrůzu“.
„Matko, nepokoušej ji. Snad nechceš, aby nám naše povedená sestřička vyhodila
kuchyň do povětří“, prohlásila Rachel naprosto vážně. Avšak jejímu prohlášení se
všechny s chutí zasmály včetně paní domu. „To je vlastně pravda, dítě. A vlastně
dnes již do kuchyně aspoň nahlédla, což je velký úspěch“.
„No vidíte a zase mám na delší dobu splněno. Půjdu dolů na pláž a udělám si pár
snímků, to mi jde moc dobře“, řekla Rosalie a vytratila se během pár sekund.
Lucie se rozhlédla po nádherné a prostorné kuchyni, kde snad bylo úplně všechno.
Na dlouhém širokém pultu byly vyrovnané různé misky a odměrky. Lucii zaujala
červená jablka, která se leskla v řadě. „Páni, ty jablka jsou přímo výstavní, je škoda je
použít. Na ně by byla hrdá i sama královna od Sněhurky“, prohlásila s obdivem.
„Děkujeme za uznání, ale žádná škoda to nebude. Máme jich tady dost“, řekla paní
domu, potěšená její chválou.
„Tak, co budeme dnes vařit?“, zeptala se Lucie.
„Jako předkrm bude uzený losos s domácí bagetkou. Hlavní jídlo budou kuřecí
prsíčka plněná listovým špenátem a sýrem. No a na závěr bude zákusek. Je to náš
rodinný recept, jmenuje se Torta di mele, jablečný koláč. Ke kávě dnes odpoledne se
bude náramně hodit“.
Paní Ascoliová vytáhla ohmataný arch papíru. Lucie ji sledovala s údivem. „To
budete dělat podle receptu? Myslela jsem, že toho umíte tolik, že recept
nepotřebujete“.
Paní domu se tomu musela pousmát. „To ano, ale vy, Lucie budete potřebovat
návod, jak přesně postupovat podle přesných instrukcí“.
„Cože, to jako já sama?“, zděsila se.
„Myslím, že to hravě zvládnete, budu na vás dohlížet“.
„No páni, děkuji za důvěru. Doufám, že to zvládnu“. Ještě jednou se rozhlédla kolem.
Vše bylo připraveno, uprostřed stál velký mixér, o kterém si myslela, že ho nebude
schopna použít, takový stroj ještě neviděla. Vedle různé nádobky se suchými
přísadami, jako je cukr, mouka a jiné.
Než se pustila do práce, vzala si do ruky recept a byla překvapená, že byl psaný
česky, protože kdyby nebyl, těžko by podle něj mohla postupovat. Paní doma
pochopila podle jejího výrazu a dodala se smíchem. „Je to recept mojí babičky“.
Pečlivě si návod přečetla a dala se do práce. Rozklepávala vejce jedno po druhém,
nejdříve mimo hlavní mísu.
„Vidím, že správně umíte rozbíjet vejce. Tak, jak to děláte, je to správně. Z toho je
vidět, že se vyznáte“, chválila ji paní domu.
Když byla hmota připravená, za asistence použila mixér a do hladka vyšlehala těsto.
„Počínáte si velmi dobře“, pohladila ji paní Ascoliová po tváři. „Na vás je radost se
dívat, drahoušku. Každá žena by měla umět upéct aspoň jeden zákusek. A to ne
kvůli ostatním, ale kvůli sobě“, pronesla paní domu a neustále ji sledovala. Potom se
všechny tři pustily do loupání jablek, kterých byly tucty. Lucie vyválela dva kusy těsta
a opatrně vkládala na pečící papír, kterým byly vystlány dva obrovské plechy.
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Položila jednu vrstvu vyšlehaného tvarohu a na ni pokládala kousky jablek. Snažila
se také o estetický vzhled. Věděla, že jídlo musí nejen chutnat, ale taky dobře
vypadat. Když byl konečně koláč v troubě, Lucie si oddechla. Měla velkou trému a
taky byla ráda, že má stále všech deset prstů. Samou radostí popadla paní domu a
políbila ji na tvář, aby jí poděkovala.
„Drahoušku, zvládla jste to sama na jedničku. To my budeme děkovat vám, až
ochutnáme ten zákusek“, rozesmála se paní domu a v očích se jí zaleskly slzy.
V tom si obě všimly Rachel, která se zadívala z okna kuchyně. Vypadala, jako by
viděla něco, co tam ve skutečnosti nebylo. V rukou držela umytou mísu a tiskla si ji
k hrudi. S mírně nakloněnou hlavou a drobným úsměvem na rtech, měl její obličej
zvláštně zamyšlený výraz.
„Rachel, co je s tebou“, zeptala se její matka. Když neodpovídala, zeptala se znovu.
„Je všechno v pořádku? Ještě jsi mi neřekla, jaké to bylo včera v práci“.
„Všechno šlo dobře“, odpověděla krátce, aniž by se otočila.
Paní Ascoliová se bezradně podívala na Lucii a zakroutila hlavou. Vůbec tomu
neporozuměla. Zato Lucie moc dobře věděla, co ji trápilo, ale mlčela. Neměla žádné
právo nějak zasahovat.
Po chvilce ticha Rachel znovu promluvila. „Nechci s ním pracovat, nemůžu“,
vzdechla plačtivým hlasem a ramena se jí roztřásla.
„Ale dítě moje, proč tak najednou?“, ptala se zděšená matka. „Ještě nedávno jsi byla
tak nadšená, co se stalo?“
„Vůbec nic. Jenomže on mě tam nechce“.
„To je nesmysl. Podle čeho tak usuzuješ?“
„Matko, to je víc než jasné, já to prostě vím. Dokonce mi dnes ráno zavolal a smál se,
že jsem to brzo vzdala a už potřebuji den volna. Navíc jsem byla svědkem jejich
rozhovoru, když mu Bruno oznamoval, že budu s ním pracovat“.
„Tomu nevěřím“, snažila se svou dceru utěšit. „Zřejmě sis to špatně vyložila, dítě“.
Ale ona se jí vytrhla a s pláčem utekla z kuchyně.
Obě se na sebe dívaly s velkým znepokojením.
„Bože, co se to s tím děvčetem děje“, povzdechla si její matka s očima plnýma
smutku a starostí. „Kdykoli přijde řeč na Dariuse, chová se tak podivně. Připadá mi
to, jako by se do něho zamilovala“, přemýšlela její matka nahlas.
„Možná, že máte pravdu“, řekla tiše Lucie.
Paní Ascoliová se na ni podívala, až se Lucie zalekla, že neměla nic říkat. Potom
s mírným úsměvem na rtech pronesla něco, co Lucie by nikdy nečekala, že řekne.
„Moc bych si to přála, byl by z nich moc hezký pár. Darius je rozumný mladý muž a
už nějak se svou matkou patří do rodiny“, řekla přímo zasněně, jako by ji ta myšlenka
velmi potěšila.
„Když dovolíte, půjdu se za ní podívat“, navrhovala Lucie a tím ji vytrhla z myšlenek.
„Dobře Lucie, udělejte to“ a vysvětlila jí, kde se nachází její pokoj.
Zastavila se na chodbě před pokojem a jemně zaklepala na dveře. „Rachel, to jsem
já, Lucie. Chceš si promluvit, nebo mám odejít“.
Najednou se cítila podivně zbaběle, ale chtěla, aby jí řekla, co má na srdci. Moc si to
přála. Měla pocit, že právě Rachel by mohla být její spřízněná duše. Uběhla delší
chvíle a Lucie nabyla přesvědčení, že ona nechce s ní o ničem mluvit.
„Dobře, promiň, chápu“ a obracela se k odchodu.
V tom se dveře otevřely. „Ne, počkej a pojď dále“, vzala Lucii za ruku.
„Proč nikdo nevidí, že jsem dospělá a umím se rozhodovat sama za sebe“, vybuchla
Rachel a znovu ji přemohl pláč.
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„Protože tvůj bratr to nechce vidět a ještě není ve stavu, aby se s tím smířil“,
odpovídala Lucie.
„Víš Rachel, on je přesvědčený o tom, že jsi pro práci v hotelu nadšená a že jednal
správně“.
Lucie se rozhlédla po jejím pokoji a trochu jí připomínal ten její u rodičů v Brně.
Rozhodně pochybovala, že by Rachel mohla třeba jít na schůzku nebo udělat něco
svobodného, zvlášť pod dohledem jejího bratra.
„Nenávidím svůj život tady“, z jejího hlasu čišelo zoufalství a po tváři jí stále tekly
slzy. „Nikdo mi nerozumí a nedovolí mi, abych rozhodovala sama za sebe. Mám
pocit, že Bruno plánuje každý můj krok“.
Lucie si v duchu vynadala, že se dostala do situace s dívkou, kterou skoro nezná.
Navíc ve věci, kterou nemůže napravit.
„Jak to? Vždyť sis přála po škole pracovat v jednom z rodinných podniků“.
„To ano, ale já myslela svůj osobní život“, zhluboka se nadechla a pokračovala.
„Copak bych mohla s někým jít na rande jen tak, bez toho aniž by mi to rodina
schválila. Tedy ne, že by mě někdo na to rande pozval. Zřejmě nejsem tak přitažlivá“.
„Rachel, to je pěkná pitomost“, vyhrkla ze sebe podrážděně Lucie. „Jsi moc krásná
žena, nesmíš se tak podceňovat“.
Rachel pozvedla oči a slabě se usmála. Lucie měla radost, že jí alespoň trochu
pozvedla náladu.
„Víš, Bruno chce, abych se zapojila do vedení hotelu. Ale na to, co opravdu chci, se
mě nikdy nezeptal“.
„A ty nechceš?“, podivovala se Lucie.
„Ale ano, jenže nejraději bych odjela ke své starší sestře Angelíně do Ameriky. Proč
musím pracovat s Dariem, když on mě nechce. A já vlastně už taky nechci“ a znovu
se jí oči zalily slzami.
„Rachel, už jsi to někdy slyšela, že život není někdy fér?“
„To máš pravdu a v mém případě to sedí naprosto přesně. Ale, co s tím?“, namítla a
malinko se pousmála.
Lucie se na okamžik zamyslela a rozhodla se přímo.
„Víš, já jsem si vědoma toho, že se vzájemně vůbec neznáme, ale přesto bych ti ráda
řekla, co vidím. Dario je úžasný chlap a ty jsi do něj blázen. To jsem poznala hned
první večer“.
Rachel zrudla a překvapením otevřela ústa. „To je tak vidět?“
„Ano a já tě chápu. Problém je v tom, že on tě vidí jinak. Vzhledem k jeho věku jsi
prakticky pod zákonem. Tedy chci říct, že jsi pro něho příliš mladá, aby v tobě viděl
ženu, navíc tě považuje jako sestru, i když ty žena jsi. Třeba se to časem změní.
Není možné, abys trávila pár let čekáním, až si tě všimne. Musíš se porozhlédnout
kolem sebe a trochu začít žít. Zjistit, kdo jsi. Potom v tobě všichni uvidí jedinečnou
osobnost“.
Rachel se tvářila sklesle a beznadějně, až to Lucii doslova polekalo.
„Bruno má na srdci tvoje nejlepší zájmy, ale jako starší bratr tě bude vždy otravovat a
chránit. Potřebuješ v sobě sebrat dost odvahy na to, abys mu řekla, co je pro tebe
přijatelné“.
Rachel na ni vykulila oči. „Ale to, co Bruno řekne, je zákon. On je hlavou rodiny“,
zašeptala zoufale.
„Neradím ti, abys ho neposlouchala a už vůbec, aby sis ho přestala vážit. Jenom dej
při vzájemné komunikaci jasně najevo, co chceš. Měla bys to alespoň zkusit. Sama
uvidíš, že tě rád vyslechne“.
„Dobře“, hlesla Rachel a tvářila se o poznání lépe.

147

„A pokud jde o Daria, třeba se situace jednou změní. Do té doby se musíš soustředit
hlavně na sebe. Tvoje problémy to sice hned nevyřeší, ale možná pochopíš, jak tě
ostatní budou vnímat. Jsi krásná, Rachel, uvnitř i navenek. Jenom tomu musíš věřit“.
Rachel ji nečekaně pevně objala. „Děkuji Lucie. Jsem ráda, že jsme si popovídaly,
moc mi to pomohlo“.
40.
Přesně v poledne se všichni sešli u jednoho stolu na zahradě, aby si vychutnali
vynikající oběd, ostatně tomu nemohlo být jinak. Richard s Brunem vyprávěli o
schůzce se starostou. Samozřejmě, že v tom měl prsty člověk, kterého Lucie poznala
na večírku.
„Nechápu, jak je možné, že takovou pijavici, jako je on, ještě někdo zve na
společenské akce“, prohlásila znechuceně Brunova matka.
„No, vždyť nebude trvat dlouho a on sám se znemožní. O tom jsem přesvědčen.
Všichni ho berou proto, že si vzal dceru známého podnikatele a vlivného člověka“,
odpovídal Bruno matce.
„To je pravda, synku. Jenom lituju jeho manželku, která sedí doma sama a on se
svou povedenou dcerou vymetá jednu akci za druhou“, namítala paní Ascoliová.
„No, a právě o tom mluvím. Dojede na to a nebude to dlouho trvat“, upřesnil svoji vizi
Bruno. „Pojďme se bavit o něčem příjemnějším“, ještě na závěr dodal.
Později se všichni odebrali k odpočinku, aby nabrali sílu a mohli pokračovat až do
pozdních hodin. Tady v |Itálii se tak žilo a všichni dopolední siestu ctili a brali
naprosto vážně. Tomu se Richard s Lucií rychle podřídili. Dokonce Richardovi se to
velmi zamlouvalo a těšil se na tuto chvíli. Tak ji měl sám pro sebe a dovedl toho
velmi dobře využít, aniž by to nikomu nepřišlo divné nebo podezřelé.
Cestou ke svému domku se vraceli v rozjásané náladě. Richard ji škádlil a ona mu to
oplácela. Věděla, jakmile zavřou dveře, co bude následovat a ona se velmi ráda
oddá jeho požadavkům, protože se o ni postará k naprosté její spokojenosti.
Ale tentokráte to bylo trochu jinak, v jiném pořadí. Dohnal je Bruno u dveří
s naléhavou prosbou.
„Omlouvám se, ale rád bych si promluvil s Lucií“, zeptal se.
„No, sice jsme měli jiné plány“, poznamenal Richard.
„Chápu, je mi to jasné, ale nezdržím vás dlouho“, uchechtl se Bruno.
Lucie Richarda zpražila pohledem a přitom se lehce zarděla.
„Pojď dál, kamaráde“, vyzval ho Richard. „Nevím, zda mohu zůstat“, znejistěl.
„Samozřejmě, nemám nic takového, co bych musel probírat sám s tvou ženou“,
ohradil se Bruno. Mezitím, co Richard všem nalil skleničku, se Bruno rozpovídal.
„Mluvil jsem s matkou, řekla mi, co se dnes dopoledne přihodilo“.
Richard pozvedl udiveně obočí a se zájmem poslouchal.
„No, ono se toho zase tolik nestalo“, řekla Lucie tiše. „Navíc nemohu ti všechno tady
vyklopit, s čím se mi Rachel svěřila. To jistě chápeš“.
Lucie poznala, že se právě ocitla v ošemetné situaci a pohybovala se na hodně
tenkém ledě.
„To je mi všechno jasné a taky to po tobě nežádám“, ubezpečil ji Bruno. „Vím pouze
jedno, že je moje sestra nešťastná a já nevím, jak bych jí mohl pomoci, to je
všechno“ ztrápeně sklopil hlavu a rukama si podpíral obličej.
„O co tady vlastně jde, tedy pokud to mohu vědět“, zeptal se Richard nechápavě a
sledoval oba očima.
„Jo, to kdybych tak věděl. Vzpomínáš si, jak jsem ti líčil rozhovor s Dariem?“
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„Ano, naprosto přesně“.
„No a moje obavy se potvrdily. Rachel všechno slyšela“.
„A sakra, to není dobré, to se nemělo stát. Co teď hodláš s tím udělat“, zeptal se
Richard. „To je mi upřímně líto“, ještě poznamenal.
„To kdybych věděl, proto jsem tady. Ale něco udělat musím“ a zoufale si promnul
obličej a upíral oči směrem k Lucii.
„Já bych možná věděla“, špitla Lucie. Oba muži jako jeden na ní viseli očima. „Měl by
si s ní v klidu a bez emocí promluvit. Pokud pozná, že ji opravdu chceš vyslechnout,
jsem si jistá, že ti sama řekne, co cítí a co by chtěla“.
Bruno se na ni zadíval a dlouho zvažoval, co mu vlastně řekla. „Nejsem si jistý, že by
to bylo tak snadné, jak mi navrhuješ“.
„Taky že není. Promluv s ní a sám uvidíš, že to tak snadné bude, pokud pozná, že
opravdu ji chceš naslouchat. Troufám si tvrdit, že o tom to všechno je“.
„Matka se zmínila o tom, že si myslí, že je snad moje sestra do Daria zamilovaná.
Bože, taková pitomost, jak ji to mohlo vůbec napadnout“.
Lucie se zděsila toho, co právě slyšela a to ji docela napálilo.
„Vy muži jste někdy tak zahleděni sami do sebe, že vůbec nevidíte, co byste vidět
měli“, řekla dost naštvaně.
„Cože, takže to je pravda?“, vyletěl Bruno. „Udělal snad něco, aby ji v tom povzbudil.
Já ho zabiju“, zařval a jeho hlas se odrážel ve zdech malého domku.
„Proboha, nic takového jsem neřekla, uklidni se Bruno“ rovněž zvedla hlas. „Darius je
v tom nevinně. Nevidí v ní nic jiného, než tvou sestru. To je přesně ono, o čem tady
celou dobu mluvím. Vždyť ty nejsi schopen bez emocí vyslechnout ani mě, natož
svou sestru. Hned vidíš rudě“, zchladila ho Lucie.
Bruno opustil křeslo, ve kterém seděl a začal rázovat po pokoji.
„Víš, Bruno, ono to zase tolik snadné není, aby se Rachel nezamilovala“.
„Darius patří do rodiny a moje sestra nikdy neměla možnost ho vidět jinak. Vždyť ona
je tak mladá, nevinná, na rozdíl od něho. Především je to pro ni starý chlap“.
„Tak to jsi přehnal, kamaráde“, ozval se Richard dotčeně. Teď jsi zasáhl moje ego.
Darius je věkově stejně jako já a tvoje sestra jako moje žena. To chceš říct, že já
jsem pro Lucii starý, to nemyslíš vážně“.
Bruno na něho chvíli zíral, než mu to došlo. „Kurva, tak jsem to nemyslel“.
„Ne a jak jsi to myslel“, rozčiloval se Richard.
Lucie už to nemohla poslouchat, neovládla se a křikla na ně tak, že oba rázem ztichli.
„Co to tady předvádíte, vy dva. Běžte oba ven a tam se dohadujte třeba o tom, kdo
nejdál načůrá. Copak jste se pomátli? Chováte se jako malí kluci“.
„Ježíši, promiň Lucie“, ozval se Richard.
„Nějak se nám to pořádně vymklo z rukou“, přiznal se Bruno.
„Ne nějak, ale pořádně. Vůbec nebyla řeč o vás dvou, ale mluvili jsme především o
Rachel. A potom, jak je to snadné, že hrabě“, odfrkla si Lucie.
„Měla jsi pravdu, pro mě to určitě snadné nebude, jak jsem si myslel“, přiznával
s pokorou Bruno. „Děkuji ti každopádně za radu, Lucie. Určitě se svou sestrou
promluvím co nejdříve. Budu se modlit, zda to dokážu. Přál bych si, aby byla šťastná,
to mi věř“ a připravoval se k odchodu.
Na závěr jen tak mezi řečí prohodila Lucie. „Dokonce vaše matka by si evidentně
přála, kdyby se ti dva dali dohromady“.
Bruno se zastavil, otočil se, potom se rozesmál a řekl. „Přáni a sny mojí matky, těm
já dost nerozumím“, pokyvoval pobaveně hlavou.
„Možná bys měl“, neodpustila si Lucie.
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„Jo, vynasnažím se“ a ještě jednou se zasmál. „Každopádně děkuji za radu“ a
odešel.
Richard svraštil čelo a v očích se mu objevil uličnický záblesk.
„Chceš něco říct?“, zeptala se podrážděně.
„Snad si nehraješ na dohazovačku“ usmíval se.
Přikývla a pokrčila nos.
„Řekl bych, že ti to moc dobře nešlo.
Lucie se dotčeně nafoukla. „Dej mi šanci, dělám to poprvé“.
Richard se uchechtl do sklenice, kterou držel v ruce.
Lucie se zvedla a začala se nezvladatelně smát. Hleděl na ni dost vyjeveně.
„Co tě tak pobavilo, kotě, poděl se“, zeptal se s naprosto zmateným výrazem. „Co je,
uniká mi tady něco?“
„Ale nic, staroušku“. Sotva to dořekla, měla co dělat, aby utekla před ním.
„Cože, tak to sis dovolila hodně“ a vyběhl za ní jako střela. Chvíli ji naháněl kolem
barového pultu a Lucii se dařilo, mu uniknout. Pociťovala radost z toho, že ji jen tak
lehce nechytí a na malou chvíli se zapomněla soustředit. Právě v tom nestřeženém
okamžiku ji dostal.
„Mám tě“ popadl ji a opřel ji o pult. Začal ji nemilosrdně lechtat. Vypískla a prosila ho,
aby přestal. Nakonec musela odvolat, co řekla a on se nad ní slitoval a přestal.
Zadýchaně se na něho podívala a jeho oči jí napověděly, co nastane.
„Promiň, ale přišlo mi to nějak úsměvné“, hájila se.
„Tak úsměvné, říkáš“, popadl ji a odnášel do ložnice, kde ji obratně svlékl a položil do
postele. Stále se smála, nemohla si pomoct. Postavil se před ni a zbavoval se šatů.
Když si rozepínal opasek u kalhot, viděl, jak se zarděla očekáváním a její oči se
rozhořely touhou.
„Já ti teď ukážu, jak takový staroušek tě dokáže rozparádit. Za to mi zaplatíš, kotě“ a
zalehl ji svým tělem.
„Ne Richarde, vždyť jsem to odvolala“, bránila se.
„Hm, to je sice pravda, ale nicméně si s tebou pěkně pohraju“, pronesl spokojeně.
Jeho oči byly temně podbarvené. Lucie rázem pochopila, že to myslí vážně a hezky
si ji podá. Začala se pod ním kroutit, ale nebylo jí to nic platné. Vlastně, jako by jindy
bylo, všechno udával on.
Uchopil její tvář do dlaní a začal ji dlouze líbat. Pomalu jazykem prozkoumával její
ústa, až se nakonec uvolnila a poddala se mu. Tiše mu sténala do úst. Pak se odtáhl
a podíval se na ni. Jeho oči se zaleskly touhou. Vzal obě její ruce a přiložil jí je nad
hlavou. „Tak zůstanou po celou dobu“, přikázal.
Oběma rukama začal pomalými, táhlými pohyby obkreslovat obě její ňadra. Přestal
v okamžiku, jen aby jí prozradil, co má v úmyslu a co ji čeká. S velkým zalíbením
sledoval její reakci.
„Richarde ne, tak ne, to já nevydržím“, zaúpěla. Ale on se jenom ďábelsky usmíval.
„Ale ano, přesně tak to bude a začneme hned u tvých nádherných prsou“.
Znovu vzal do dlaní obě její ňadra a pomalými pohyby je hladil hodně dlouho. Potom
se sklonil a střídavě jazykem kroužil kolem bradavek, aniž by se jich dotýkal. Zavrtěla
se pod ním nedočkavostí, ale on ji nevnímal. Sledovala jeho počínání, jak
soustředěně konal svůj slib. Silně ji to vzrušovalo a vůbec neměla tušení, zda to
vůbec vydrží, ale neměla na vybranou.
„Bože Richarde“, povzdechla si a pohnula rukama.
Zvedl hlavu. „Lucie, uvolni se. Pokud budeš zasahovat, ničím to neurychlíš, ale
naopak prodloužíš. Dostaneš všechno, ale teď se budu zabývat pouze tím, že budu
laskat tvoje ňadra. Máme spoustu času, a ty se tak uděláš“.
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Pochopila, že nemá žádnou šanci, aby ho přemluvila. Když k tomu laskání přidal opět
jazyk, myslela si, že se snad zblázní. Zmocňovala se jí tak neuvěřitelná slast a
obávala se o svůj zdravý rozum. Mezi nohama cítila neuvěřitelný tlak, navíc se
nemohla vůbec hnout. Byla bezradná, zavřela oči a poddala se mu se vším všudy.
Uvolnila se natolik, že přestala vnímat svět okolo a zcela se ponořila do těchto
neuvěřitelných pocitů. Zpočátku tiše sténala, ale později vykřikla, když ji zasáhla
první vlna slasti a ona se vznesla nahoru. Potom se veškerá rozkoš vystupňovala tak
daleko a ona se začala pod ním zmítat. Její tělo se postupně uvolňovalo do
závratných výšek a vyvrcholila. Měla pocit, že se rozpadla na malé kousky. Po chvíli
otevřela oči a uviděla Richarda rozmazaně nad sebou. Nebyla schopna ani promluvit.
„Bože Lucie, to bylo neuvěřitelné. Dokázala jsi to, aniž bych ti jinak pomohl. To byla
nádhera“.
Znovu zavřela oči a nic neříkala. Byla z toho sama v šoku, co se to s ní stalo. Prožila
orgasmus úplně jinak, sama tomu nemohla uvěřit.
„Lucie, slyšíš mě?“, zavolal na ni, neboť nevěděl, co se s ní děje. Pomalu otevřela oči
a podívala se na něho. To už ho vnímala naplno a zřetelně viděla.
„Byla jsem úplně mimo, ale bylo to krásné“, usmívala se.
„To jsem moc rád“, vydechl úlevou. Lehl si vedle ní a přitáhl si ji k sobě.
„Měla by sis na chvíli zdřímnout, zřejmě jsem tě vyčerpal“, natáhl se pro deku a
přikryl ji. Neprotestovala, zavřela oči a pomalu usínala. Měli spoustu času na to, aby
se mohla prospat. Pro něho samotného to byl nezapomenutelný zážitek.
Richard si vzal talířek se zákuskem a vidličkou si nabral jeden kousek a vsunul do
úst. Lucie ho pozorovala a zatajila dech.
„Bože, to je úžasné“, tiše zasténal. Paní Ascoliová se uculovala a mrkla na Lucii.
„Jsem ráda, že ti chutná. Za to můžeš poděkovat své manželce. Tento koláč je její
práce“.
Richard se překvapeně zadíval na svůj talířek a na čele se mu objevila drobná
vráska. Potom se otočil na Lucii a z jeho očí čišela směsice vášně, hrdosti a vděku.
Pomalu přikývl a obličej se mu rozzářil. Lucii zaplavilo světlo a úsměv mu opětovala.
Kvůli jeho pozornosti málem zapomněla na ruch kolem stolu.
„Lucie, smekám před tebou. Vážím si toho strašně moc, že jsi upekla tento koláč“.
„No jo a úplně sama“, smála se paní Ascoliová.
Všichni si pochvalovali zákusek, který se náramně hodil ke kávě. Přitom se probíralo
hodně témat. Valerie mluvila o šatech pro družičky a o svatbě. Rozálie vyprávěla o
fotografiích, které pořídila během dne. Rachel hovořila s Brunem o novém
propagačním katalogu.
Richard se zájmem poslouchal všechny dohromady. Když zjistil, že z toho všeho mu
jde hlava kolem, pokýval hlavou a musel se tomu chaosu pousmát. Objal svou
manželku a naklonil se, aby jí mohl říct, jak je rád, že ji má. Lucie dlouho nebyla tak
uvolněná a spokojená.
„Myslím, že je tady necháme klábosit a nenápadně se vytratíme. Do večera je
dostatek času na procházku, co říkáš“.
„To je skvělý nápad“, souhlasila.
„Tady v okolí je spousta zajímavých míst, které již místní lidé už vůbec nevnímají.
Když jsem sem přijel poprvé, byl jsem“, pokrčil rameny, „snad jediný, a to jsem tady
pobyl jen krátce. Uvědomil jsem si, že já vlastně znám pouze ty známé turistické
pozoruhodnosti. Proto jsem si udělal čas na to, abych zdejší okolí důkladně
prozkoumal. Hledal jsem místa mimo turistické trasy.
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Brzy jsem zjistil, že bych mohl chodit den co den a stejně bych nestačil objevit
všechno, co zde je. Na jedno takové místo tebe zavedu. Jako romantička bys to
mohla ocenit, Lucie“.
Vydali se úzkou pěšinkou nahoru, která je zavedla do lesa. Cestička lesem byla
většinou rovná. Občas jí Richard přidržel přerostlé kapradiny, které jí bránily v chůzi.
Les se kolem nich prostíral v nekonečném labyrintu starých stromů. Lucie začínala
nabývat dojmu, že se ztratí a už nenajdou cestu zpět. Ale Richard byl v pohodě, když
ji vedl za ruku za sebou. Nezdálo se, že by měl pochybnosti o směru. Ještě chvíli se
probírali hustým porostem v sytě zeleném přítmí. Potom se světlo prosakující přes
baldachýn stromů začalo postupně měnit. Z temně olivově zelené do mnohem
světlejších odstínů.
Richard se zastavil a podíval se na ni. „Zaznamenala jsi tu změnu světla?“
„Kde, nic nevidím“, zamračila se, a pomalu se otáčela. „To je to kouzelné místo podle
tebe?“, zeptala se.
„Skoro“, usmál se nad změnou její nálady. „Ty nevidíš to světlo před sebou?“
„Ne, měla bych?“
„Já, ano. Možná je ještě brzo pro tebe, abys ho viděla“, začal se smát.
„Moc vtipné. Zřejmě je čas, abych navštívila optika“, zamumlala. Jeho úsměv byl čím
dál zřetelnější. Ale po pár metrech i ona už viděla zřetelněji světlo žluté, nikoli to
temně zelené. Zrychlila tempo, jak se její nedočkavost stupňovala. Nechal ji jít první
a tiše následoval. Najednou vstoupila na to nejkrásnější místo, jaké kdy viděla. Ocitli
se na malé louce, která byla kulatá a na ní ty nejkrásnější luční květy. Někde v dálce
zaslechla bublající pramínky vody. Slunce osvětlovalo mýtinu září zlatavého jasu.
Pomalu kráčela v posvátné úctě luční trávou.
„Páni, to je nádhera. To jsem vůbec nečekala“, promluvila a otočila se za sebe.
Chtěla všechnu tu krásu sdílet s Richardem, ale on tam nebyl. Začala panikařit,
pobíhala kolem dokola. Byla hodně vyděšená a začala ho hledat. Potom ho spatřila,
postával na okraji mýtiny a pozoroval ji. Začal se hlasitě smát a jeho smích se
odrážel kolem mýtiny jako zvonivá ozvěna.
„Bála ses?“, poškádlil ji.
„Ne, ani trochu“, odsekla. „Byla jsem strachy bez sebe“, přiznávala. „Pokazil jsi mi
tento překrásný zážitek, abys věděl“, naštvaně ustoupila o pár kroků nazpět.
„Neboj“, usmál se. „Já tě ochráním“, a pomalu se přibližoval. Postavil se těsně před
ni, vzal její tvář do dlaní a zadíval se na ni prosebnýma očima.
„Nechtěl jsem tě vyděsit, jenom jsem chtěl vidět, co budeš dělat. Tak už se na mě
nezlob, kotě“, usmíval se.
„Nejdříve mě taháš hlubokým lesem a potom se vytratíš“, vyčítala mu.
„Cože, hlubokým lesem?“, rozesmál se naplno. Otočil ji směrem, kterým přišli. „Tomu
ty říkáš hluboký les?“, stále probublával smíchem. „Podívej se, vždyť je to malý
lesíček“.
„No, ale byla tam strašlivá tma“, durdila se.
Otočil ji k sobě a vyhledal její ústa, začal ji líbat. Zpočátku jenom zlehka, potom ji líbal
tvrději a náruživěji. Sténala mu v ústech a rukama se mu bořila do vlasů.
„Rád bych tě tady pomiloval“, řekl tichým hebkým hlasem. Podívala se na něho a
jeho temné oči ji doslova hypnotizovaly. Měla pocit, jako by se s ní zem pohnula.
„Tady v trávě?“, zeptala se šeptem.
„Ne“, řekl překvapivě. „Vím o něčem lepším, není to daleko“.
Vedl ji na druhou stranu mýtiny a napojili se na cestičku, která se mírně táhla
směrem dolů. Zanedlouho přišli k malému dřevěnému altánku. Stál tam opuštěně,
ale bylo vidět, jak byl udržovaný.
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„Pojďme dovnitř“, vyzval ji Richard. Zaváhala a nejistě se rozhlížela. Uvnitř byly dvě
lavice naproti sobě potažené dekou. Richard se posadil na jednu z nich, roztáhl nohy
a posunkem ukázal, aby šla k němu. Poslechla ho a přistoupila. Vzal ji jemně pod
bradou a zvedl tak, aby se na něho podívala. Žár v jeho očích se nedal přehlédnout.
Myslela si, že ji celou propálí. Vyhrnul jí šaty a rukou zajel pod kalhotky. Začal ji hladit
a neustále se jí díval do očí.
„Jsi tak nádherná, Lucie. Zvlášť, když tvoji pokožku rozehřívá slunce. Sundáme ti
kalhotky, ano?“, neptal se, pouze konstatoval.
„Já nevím, Richarde, co když tady někdo přijde“, zaváhala a zkousla si spodní ret.
„Neboj se, nikdo tady nechodí. To vím jistě“ a stáhl jí kalhotky dolů. „Myslel jsem na
to celou cestu, tedy už od rána. Jak tě tady položím na tu lavici, jak budeš roztažená
a já tě budu hladit, laskat a dráždit, až se uděláš“.
Jenom polkla a zaťala ruce v pěst, neboť se jí zmocňovala panika. Nevšímal si toho
a udělal přesně to, co jí říkal. Položil ji na lavici, roztáhl jí nohy tak, že každá byla na
jedné straně. Obkročmo se posadil a začal ji hladit.
„No tak Lucie, uvolni se, jsme tu sami. Dívej se na mě. Jsi nažhavená a vlhká, chceš
to stejně jako já“.
Byla vzrušená, ale taky frustrovaná z toho, co kdyby zrovna teď někdo vešel.
„Zapomeň na všechno a mysli jenom na to, co ti dělám“. Stále ji vytrvale hladil a
palcem nahmatal klitoris. Pomalu se uvolňovala a oddávala se jeho dotekům.
Zapomněla na obavy a ponořila se do té nádherné slasti. Když do ní strčil dva prsty,
začala sténat rozkoší a uvnitř sebe se začínala stahovat. Intenzivně hýbal svými
prsty a dráždil ji silněji, až dosáhlo její tělo uvolnění.
Nechal ji vydechnout a mezitím si rozepl kalhoty. Nahnul se nad ni a začal ji líbat
tvrdě a jazykem se snažil dostat stále hlouběji do jejich úst. Svůj penis nasměroval
do středu a špičkou přejížděl po celé délce jejího pohlaví. Začala mu sténat v ústech
a dávala najevo, že chce víc. Odtáhl se a spokojeně se usmál.
„Opět tak nedočkavá. Vzhledem k tomu, že jsem dnes ještě v tobě nebyl, vyhovím ti“.
Zcela se do ní ponořil a jeho pohyby se začaly zrychlovat. Šukal ji tvrději a hlouběji a
dlouho, mezitím se znovu udělala.
„Lucie, chci vidět, jak exploduješ“, řekl přidušeně a stále přirážel.
Začala se stahovat stále silněji a její tělo se připravilo na uvolnění. Když to přišlo,
zalila je oba silná vlna a vyvrcholili téměř najednou. Nehybně zůstal ponořený v ní a
oddechoval. Potom z ní vyklouzl, vytáhl z kapsy kalhot kapesníčky, aby je oba utřel.
Postavil se a natáhl si kalhoty, přitom ji sledoval.
„Bože, mám dojem, že už se ani nepohnu“, povzdechla si.
Pomohl jí vstát a natáhl jí kalhotky. „Ale pohneš, lásko. Dnes večer se ještě hýbat
budeš a docela ráda“, popichoval ji se smíchem.
„Ty nemravo“, zasyčela na něho.
„To jako já?“, zeptal se nevinně.
„Vidíš snad tady někoho jiného?“, osočila se.
„Nemravná jsi ty, kotě. Uprostřed procházky jsi mě svedla. Ale nevadilo mi to, abys
věděla. Vůbec žádný problém jsem s tím neměl“., zazubil se na ni.
Vraceli se jinou cestou, což Lucie uvítala. V tom lesíku, jak ho nazval a poopravil ji,
se necítila dobře. Míjeli dlouhé řady vinic. Slunce a teplo uváděly keře vinné révy do
života, které zanedlouho budou sklizeny.
„Vidíš, tam vzadu to stavení? To je výrobna vína“, ukazoval Richard. Budova se tyčila
hrdě a přísně dominovala nad krajinou.
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„Uvnitř neustále pracují lidé. Stále se musejí otáčet letité láhve nebo se připravuje
víno do sekce objednávek pro zdejší turisty a pro vinařské kluby, jejichž návštěvy
jsou plánované na ten den“, vysvětloval. „Tady se totiž pilně pracuje nejen na
vinicích, ale také v budově, ve sklepích a to neustále, i když víno spí. Vlastně
pocházíš z Jižní Moravy a určitě něco o tom víš, že?“, usmál se na ni.
„No, něco málo, ano“, přitakávala Lucie. „Jenom mi pověz, komu ty vinice patří.
Počkej, zkusím hádat, že by rodině našeho hraběte?“, zasmála se.
„Kdepak, kdysi tomu tak bylo. Ale už otec Bruna vinice pronajal jistému Bernardu
Baptistovi. Tam dole v domku žije ve svých šedesáti třech letech sám. Nastěhoval se
tam hned po svatbě, vychoval tam se svou ženou tři syny. Tam taky jeho žena před
deseti lety zemřela. Většina členů jeho rodiny žije nedaleko ve zdejší vsi. Dokonce se
o něm říká, že mu v žilách místo krve koluje víno. Jeho každodenní strava se
většinou skládá z chleba, sýra a červeného vína. Ascoliovi si každým rokem od něj
zakoupí několik lahví Chianti pro svoji potřebu“.
„Páni, Richarde, děkuji za přednášku, bylo to působivé“, chválila ho Lucie. „Z toho
plyne jisté poučení“, usmívala se. „Jaké?“, zeptal se a udiveně se na ni podíval.
„Zřejmě červené víno je mlékem starců“, popíchla ho.
Zamračil se. „Ty potvoro, co jsi tím chtěla naznačit“, polechtal ji na žebrech, až
vypískla. „Já nic, ale byl to zásah. Znáš to úsloví, potrefená husa se ozvala?“ a
rozeběhla se, aby mu utekla.
41.
Pomalu kráčeli po vyvýšené pobřežní cestě s výhledem na moře. Slunce svítilo a
vzduch byl svěží.
„Richarde, můžu se tě na něco zeptat?“, promluvila tiše, když se zastavili a dívali se
směrem dolů. Otočil se a věnoval jí okouzlující úsměv.
„Copak, co bys chtěla vědět, má krásko?“, poklepal ji jedním prstem na špičku nosu a
políbil na čelo. „Vidím, jak se ti tady točí kolečka. Samozřejmě se klidně ptej. Ale
nejdříve se zastavíme na kávu“ a ukázal na malou budovu altánového půdorysu.
„To zní dobře“, souhlasila.
Vzal její ruku a přitáhl si ji ke rtům. Rychle ji na ni políbil. Usmála se a přitom
zkoumala jeho pohlednou tvář. Líbila se nejenom jí, ale i ostatním ženám i dívkám.
Zdálo se, že on si to příliš neuvědomoval, nebo ano, zamyslela se.
Usadila je ke stolku mladá servírka s ohnivě červenými vlasy a přejela Richarda
vyzývavým pohledem. Lucie si už zvykla, že se to děje. Ženy neskrývaly, jak se jim
její manžel líbí. Přistihla se, že by ji zajímalo, jak by se chovaly, nebo co by říkaly,
když by byl sám. Určitě by mu ochotně daly na sebe kontakt a nabídly mu rychlý,
vášnivý sex. Asi tak nějak by to vypadalo, přemýšlela. Raději to pustila z hlavy.
Richard počkal, dokud servírka neodešla a pak šel přímo k věci.
„Takže, zpět ke tvému dotazu, ptej se“ a zamrkal na ni.
„Vůbec jsem nevěděla, že Bruno byl ženatý a má dokonce dvě děti“, začala.
Šokovalo mě to a zaskočilo“, přiznala.
„Proč tě to tolik překvapilo“, přimhouřil oči a zadíval se na ni upjatě. Výraz v jeho
obličeji poněkud strnul napětím. Měla pocit, že z její otázky byl trochu otrávený.
„Co je na tom divného, že se ptám?“, zašeptala. „Jsem jenom zvědavá“.
„Nic. Sice nevím, kam tím směřuješ, ale dobře“, zvedl nápojový lístek a pár minut
vůbec nepromluvil. Když k nim číšnice znovu přišla, ještě více se nakrucovala a
bezostyšně s ním flirtovala před jejíma očima. Lucie byla znechucena. Když se pak
otočila a pomalu odkráčela, neodpustila si a převrátila oči.
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Richard se na ni pozorně zadíval, a když promluvil, zněl naprosto přesvědčivě.
„Kdy už konečně pochopíš, že mě jiné ženy nezajímají. Jejich flirtování je mi
ukradené, zatímco ty sedíš vedle mě“.
„A když nesedím“, náhle ho přerušila, neboť poslední slova se přímo nabízela.
„Dobrá otázka, ale zcela zbytečná, protože je to úplně jedno. Je to ubohé a opravdu
mě to otravuje“, natáhl se přes stůl a chytil ji za ruku.
„Teď a po celou dobu mého života stojím o to, aby se mnou flirtovala pouze jediná
žena, a ty víš, kdo to je“. Začal ji hladit palcem po ruce a něžně přejížděl po kloubech
a věnoval ji jeden ze svých vroucích úsměvů, až se zachvěla touhou.
Zamyslel se a začal vyprávět. „Brunova žena byla jednou z těch, co uměla poplést
hlavu mužům. Byla neskutečně krásná a smyslná“.
„Takže ji miloval“, zeptala se tiše. Richard se napil a zamyšleně se zadíval do svého
šálku, jako by tam hledal odpověď.
„Nevím“, pokrčil rameny. „Zpočátku rozhodně, ale brzy se jejich zájmy silně
odlišovaly. Obávám se, že si neměli co říct. Julie byla jednou z těch žen, co se rády
bavily a chtěly být neustále středem pozornosti na každém večírku. Nikdy neměla
pochopení pro Brunovo odmítání se zúčastňovat takové zábavy. Příliš pozdě
pochopil, že ona není pro něho ta pravá. Vzhledem k tomu, že měli spolu dvě děti, se
snažil, aby jejich manželství vydrželo. Ale ona neměla zájem ani o Bruna, ani o své
děti a dávala mu to často pocítit. Proto si myslím, že by z jeho náklonnosti k ní
zbývalo extra mnoho“.
Lucie byla tímto odhalením zaskočena. Proto reagovala jeho matka tak pobouřeně,
když mu vyčítala jeho vztahy s nahodilými známostmi. Teď jí to bylo zcela jasné.
„Julie v něm toho hodně zničila. Nejenom že měla poměr s jeho dlouholetým
přítelem, ale to, že ho přiměla úplně všechno pro ni riskovat. Pohádali se spolu a
Salvo, jeho kamarád, Bruna málem zabil, protože ji tolik miloval a totéž si myslel i o
ni. Později mu došlo, že kvůli ní přišel o kamaráda a riskoval zdraví a život, když
Bruna surově napadl. Nebýt tenkrát mě, nevím, jak by to dopadlo“.
„To je hrozné“, povzdechla si Lucie.
„Ano, to bylo. Salvo, jeho přítel, zahodil bezmyšlenkovitě úplně všechno kvůli ženě,
která nestála za to. Ve skutečnosti jí nezáleželo na něm, ani na Brunovi, pouze je
oba využívala ke svému prospěchu. Po tom ošklivém incidentu, Salvo zmizel,
neznámo kam a už se nikdy neobjevil. Jak se později ukázalo, měla podobných afér
více. Začala se scházet s jedním mužem, který se záhadně objevil ve městě a nikdo
ze zdejších ho neznal. Scházeli se spolu často v jednom motelu daleko za městem.
Jednoho dne, když spolu ujížděli autem, ten záhadný cizinec nezvládl řízení. Auto
dostalo smyk a s oběma se zřítilo ze srázu dolů. Tak skončilo Brunovo manželství,
zůstal sám se dvěma dětmi, které miluje nade vše“.
„To jsem netušila“, těžce polkla a zakroutila hlavou. Tyto informace vrhly na Bruna
nové světlo.
„Takže jeho žena je pravým důvodem, že nemá zájem se na někoho vázat“,
poznamenala Lucie.
Přikývl na souhlas. „Ano, proto se nechce pouštět do vážnějšího vztahu, protože si
myslí, že právě takový vztah dokáže zničit úplně všechno“.
Lucie se zaraženě zahleděla na Richarda a zdálo se jí, že se na chvilku zamračil.
Byly to však zbytečné obavy, protože se mu okamžitě zase tvář vyjasnila.
„Nebuď z toho smutná. Nechutné aférky zavedly jeho ženu nakonec tam, odkud už
nebylo návratu. Svojí nevěrou vlastně Bruna osvobodila od dalších starostí, které s ní
měl a nepochybně by měl i nadále“, řekl Richard a napřímil se.
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„Myslím, že bychom se měli pomalu vydat na zpáteční cestu. Náš hostitel dnes bude
grilovat a já už mám hlad“, podíval se na ni a předstíral utrpení.
„Tak to ti ráda věřím“, zasmála se. „Myslela bych, že řekneš něco jiného“, zamrkala
na něho. „Ale ty nikdy nezklameš, pokud jde o jídlo, myslíš pragmaticky“.
„Víš moc dobře, že po takovém dobrém jídle jsou moje schopnosti o to lepší“,
poznamenal s vážnou tváří. „Pak se ti budu pragmaticky věnovat po celou noc,
krásko“ a šibalsky na ni zamrkal.
„Och ano, tvoje vynalézavost je skutečně neomezená“, podotkla se smíchem.
Vraceli se jinou cestou, která nebyla tak namáhavá, což Lucie kvitovala s povděkem.
Bůhvíproč byla z procházky tak unavená. Začervenala se, protože věděla pravý
důvod. Moc toho nenaspala, promilovaná noc, Další zázrak, každý den končí a
začíná milováním.
Procházeli kolem řady stromů, skrz zelené listy dopadaly na zem paprsky sluníčka a
vytvářely kouzelné stíny. Místo působilo klidně a příjemně. Mezi starými duby zahlédli
cestu, která vedla k železné bráně a dál se vinula obklopená upravovanými keři.
Richard čekal u branky, když se courala za ním. Podal jí ruku a přitáhl si ji do náruče.
„Chceš si to tu prohlédnout? Myslel jsem, že ano“.
„Moc ráda“ a rozhlédla se kolem. Je to krásné místo, tak klidné a pokojné“.
Došli až ke starému domu, který vypadal opuštěně, ale zároveň impozantně.
„Znáš to tady?“, zeptala se. Zavrtěl hlavou. „Nikdy jsem se až sem nedostal. Ale
vypadá to, že je tento dům na prodej“ a ukázal na ceduli.
„Pojďme se tam podívat, chceš?“
Přikývla nadšením. „Myslíš, že se to smí?“
Pokrčil rameny. „Jo, asi jo“.
„Tak dobře“, vykročila za ním.
„Bojíš se, že se dostaneme do průšvihu, nebo něco takového?“, zasmál se tiše.
„Vůbec ne“, zalhala.
„Jestli někdo přijde a obviní nás, že jsme svým vniknutím na cizí pozemek porušili
zákon, odpovím, že to všechno je tvoje vina. Protože jsi mě přesvědčil, že se to smí“.
Věnovala mu tak bezvýrazný pohled, jaký dokázala. Přitom doufala, že se vydrží
nesmát aspoň několik sekund.
Richard na ni pohlížel rozhořčenýma očima. „Tak to je pěkné. Chystáš se mě hodit
přes palubu, aby sis zachránila ten svůj roztomilý zadeček?“
„No, ale na oplátku budu chodit navštěvovat zase ten tvůj roztomilý zadek ve vězení“,
opáčila sladce. „To zní spravedlivě, nemyslíš?“ a vypískla. Sjel rukou dolů a štípnul ji
do zadku a druhou ji polechtal.
„Ach opravdu, to bys pro mě udělala?“
„Ano“ vykřikla a vykroutila se z dosahu jeho rukou. Rozeběhla se na druhou stranu.
Okamžitě vyrazil za ní a smál se. Cítila, že se k ní přibližuje a snažila se udržovat
vzdálenost. Potom ji dohnal a podařilo se mu ji složit do trávy. Začal ji znovu lechtat.
Vrtěla se, vzpínala se, co to šlo, ale neměla šanci se vymanit z jeho silných paží.
„Nemůžeš mi utéct, krásko“, vydechl bez námahy. Chytil její zápěstí do jedné ruky a
druhou jí nadzvedl bradu.
„Samozřejmě že nemůžu a ani nechci“, zašeptala a cítila, jak ji zaplavila vlna horka.
Dokázal ji vzrušit téměř všemi svými pohyby těla, vždy a všude. Jeho oči zaplály
vášní, jak přitiskl svá ústa na její, otevřel je, aby ji mohl líbat. Zasténala rozkoší,
protože on uměl líbat dokonale. Sice jí vadilo, kolik tréninku ho to muselo stát, ale
výsledek byl jednoznačný. Jazykem pátral hluboko v jejich ústech a váha jeho těla ji
rozpalovala. Richard vsál její spodní ret a kousal ho. Potom se odtáhl.
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„Utekla jsi ode mě“, konstatoval s ústy těsně nad jejími.
„Štípal jsi mě do zadku“, prskala rozhořčeně. „Proto jsem ti utekla, Gregore“.
„Nemohl jsem tvé prdelce odolat. Myslel jsem, že se ti to líbilo“, škádlil ji.
„Co se mi mělo líbit“, zeptala se.
„Třeba to, jak tě líbám“, pronesl se samozřejmostí.
„Upřímně, tak, jako ty, líbá kdekdo“, zalhala a opět se pokoušela udržet vážnou tvář.
Povedlo se jí to, ani ne dvě vteřiny.
„Fajn, takže ti nebude vadit, že už tě nikdy nepolíbím“, zamračil se na ni.
„Nevyhrožuj, Richarde“, opáčila a plácla ho po zadku.
„Jsi dnes velmi, velmi zlobivá“, sáhl po její ruce, přitáhl si ji ke rtům a políbil do dlaně.
Tak to už udělal několikrát, ale toto gesto ji vždy překvapovalo. Jenom se zářivě
usmála, ale nic neřekla.
„Myslím, že za tvoje prohřešky budu muset vymyslet vhodný trest“.
„Jak je libo, pane“, ušklíbla se a natočila hlavu do strany. Potom její pohled spočinul
na domu a ona nedokázala nic jiného než tupě zírat. Richard následoval její oči a
zašeptal. „U všech svatých“.
Oba hleděli na nádhernou fasádu absolutně překrásného gregoriánského domu
z šedého kamene. Málem ztratila dech. Nebylo to obrovské pánské sídlo, ale velmi
dobře vhodně umístěný, elegantně postavený dům. Stál tam tak majestátně.
Richard se postavil a pomohl jí na nohy. „Páni“, vyslovila to jediné slovo, kterým
mohla popsat tu nádheru. Procházeli se kolem tohoto domu, který stál z druhé strany
skoro na útesu a poskytoval výhled na moře.
„Ten dům je tady tak dokonale skrytý. Neměl jsem tušení, jak vypadá, ani že existuje“
konstatoval Richard. „Musím se zeptat Bruna na ten zázrak, co tady stojí“.
„Pojďme, je čas se vrátit“ a propletl si ruce s jejíma. Když dvakrát za sebou zívla,
pozorně se na ni zadíval. „Už tam budeme. Dojdeš sama, nebo tě mám vzít. Vidím,
že tě ta procházka vzala, jsi hodně unavená?“
„Jo, jasně. Oba víme proč“, škodolibě se na něho usmála.
„Co mi tím naznačuješ, kotě“, zasmál se.
„Jenom to, že jsi se mnou celou noc dělal samé nemravné věci. Není divu, že jsem
unavená“ a hodila po něm očima.
„Ale dělal jsem to moc rád, kotě. Ale to není pro tebe žádná novinka. Potěší tě, když
ti řeknu, že dnes v noci tě nechám spát?“. Sklonil se k ní, pevněji stiskl její nádherný
zadek a sledoval, jak nadskočila.
„Jsi blázen, Richarde, když tomu sám věříš“, vyhrkla a odstrčila ho.
„Blázen do tebe, lásko“, upřesnil a objal ji rukama.
„Už jsme skoro tady“, oznamoval Richard, když se blížili k domu. „Doufám, že Bruno
už griluje, mám hlad jako vlk“, rozesmál se. Když vcházeli do zahrady, uvítala je vůně
rozpáleného dřevěného uhlí, čerstvě upečeného chleba a zvuky směsice hlasů.
„Ten chleba voní překrásně“, Lucie přešla kolem a přičichla si k bochníku.
„To je pravda“, přitakal Richard. Potom už vyrazil ke grilu, kde se činil sám Bruno.
Cestou mrkl na Lucii, což znamenalo, že budou muset po chlapsky něco spolu
probrat. Sotva se stačila posadit, vyběhla z domu Rachel a celá zářila.
„Lucie, konečně. Nemohla jsem se dočkat, až se objevíš. Mám pro tebe velkou
novinu“ a posadila se vedle.
„Co se děje? Vypadáš, jako bys přinejmenším vyhrála v loterii“.
„To ne, něco mnohem lepšího“, uchopila ji za ruku a stiskla v dlaních.
„Nebudeš mi věřit, ale dnes odpoledne jsme s Brunem měli vážný rozhovor“, odvětila
Rachel a usmívala se.
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„Vážně, a o čem to bylo“, zeptala se Lucie. Zřejmě si její bratr pospíšil a využil první
příležitost, pomyslela si.
„Všechno jsem mu pověděla, jak jsi mi poradila“, vysvětlovala překotně. „Po Valeriině
svatbě poletím do Ameriky, kde budu nějaký čas pracovat v hotelu s Angelinou. Není
to úžasné?“, nadskakovala radostí Rachel.
„Tak to je ohromná zpráva, moc ti to přeju, Rachel“, přisvědčila Lucie a spokojeně
přihlížela jejímu nemalému nadšení. Dlouho naslouchala podrobnému výkladu, jak to
bude báječné, až se ocitne daleko od domova a bude poznávat nový svět. Najednou
Rachel vzhlédla v okamžiku, když k jejímu překvapení se objevil Darius a rázoval si
to rovnou k nim.
„Dobrý večer, dámy“, pozdravil a na chvíli se posadil. Ráchel se usmála a obrnila se
neztratit sama sebe. V tom muži bylo něco, co ji vždy donutilo ze sebe dělat
hlupačku.
„Taky tě zdravím“, odpověděla roztřeseně. Nedokázala mluvit, nedokázala myslet,
nedokázala dát dohromady souvislou větu. Nejspíš si o ní myslel, že jen zázrakem
získala titul a promovala s vyznamenáním. Opět se jí zmocňovaly pošetilé fantazie o
tomto muži. Musí se už přes něj přenést a pohnout se dál. Nemůže strávit celý život
v naději, že si jí jednoho dne všimne a rozhodne se, že ji chce. Nenápadně si ho
prohlížela lačně jako závislák, vyhlížející další dávku. Měla pocit, že příliš dlouho
přežívá bez pohledu na něho. Muže, který zaplnil celý prostor. Vypadal jako muž,
který stojí za hřích, jako někdo, po němž všechny ženy prahnou. Ale on vše přehlížel
lhostejným pohledem. Co chtěl, to si také vzal. Právě to jeho sebevědomí a arogance
ji tak přitahovaly. Netušil, že tomu vždycky tak bylo. Nedokázala své touze dále
vzdorovat, i když bůhví, že se dlouhé roky o to pokoušela. Byla si jistá, že posedlost
tím mužem ji nikdy neopustí.
„Rachel“, vydechl tiše. „Chci se ti omluvit za to ráno. Nevěděl jsem, že jsi dělala
společnost tady paní Gregorové. Když mi tvůj bratr oznámil, že nepřijdeš, myslel
jsem si, že jsi to vzdala. Taky mě napadlo, zda jsem něco nepokazil. Za to se ti
omlouvám“.
„To je v pořádku, Dario“, odvětila s úsměvem. „Ale musím přiznat, že den volna jsem
uvítala. Těch informací bylo najednou hodně, potřebovala jsem je zpracovat“, ještě
dodala a snažila se o lhostejný tón.
„Aha, takže přece. Příště se budu snažit, abych tě tolik nezahlcoval“, zadíval se na ni
s tváří zamyšlenou. „Práce v hotelu je moc náročná. Já sám mám toho hodně“,
usmál se omluvně.
Rachel na malou chvilku zaváhala, ale nakonec se přiměla k rozhodnutí.
„Víš, Dario, zřejmě ti to ještě Bruno nestačil říct. Dnes jsme se domluvili na tom, že
nějaký čas budu sbírat nové zkušenosti u Angelíny“, oznámila mu s předstíraným
úsměvem a očekávala jeho značnou úlevu. K jejímu překvapení nic takového u něj
nespatřila, což ji potěšilo, ale zároveň i rozesmutnilo. Najednou ji přepadl pocit, že se
unáhlila.
„Aha, to je mi ale novina, to jsem nečekal“, pronesl podrážděně a v očích se mu
mihlo znepokojení.
Ráchel rázem ze rtů zmizel úsměv, když si ji pomalu prohlížel a ona měla dokonce
pocit, že ji vnímá docela jinak, jako by ji svlékal očima.
„No, měl bych už jít“, zvedl se a namířil si to rovnou k Brunovi.
Dívala se za ním upřeným pohledem. Na malou chvíli si pomyslela, jako by ho ta
novina zaskočila.

158

„Mám takový pocit, že jsem se unáhlila“ povzdechla si Rachel. „Byla jsem
přesvědčená, jak ho nepotěším, že se mě konečně zbavil, ale jeho reakce byla úplně
jiná“, uvažovala nahlas.
„Všimla jsem si“, řekla Lucie.
„Myslíš, že to něco znamená?“, dychtivě se na ni podívala.
„To nevím, ale každopádně to nevzal s takovým klidem, jak se dalo čekat. Řekla
bych, že ho to přinejmenším pořádně zaskočilo“, odpověděla Lucie.
Po večeři si vzal Darius Bruna stranou a dlouho spolu diskutovali. Podle toho, jak oba
gestikulovali rukama, to byla debata vášnivá a zcela osobní.
Po zbytek večera Darius několikrát upíral svůj pohled směrem k Rachel. Ona to
nevnímala, protože probírala se svými sestrami svatební záležitosti, ale zato Lucii to
neuniklo.
Dario měl pocit, že by mohl shořet v pekle, a bylo mu to jedno. Od chvíle, kdy se to
dozvěděl, nemohl spustit oči z Rachel. Nevěděl co s tím. Vždy od určité doby, kdy si
uvědomil, jaká to je krásná žena, byla pro něho něčím, jako zakázaným ovocem.
Sestřička jeho nejlepšího přítele. Znal ji od dětství, viděl, jak postupně dospívala. Už
dávno nebyla ta holka a on si toho samozřejmě všiml. Byl jí posedlý. Vzdoroval tomu,
ale její kráse nebyl schopen odolat.
A už tomu vzdorovat nebude, nebo ano? Sám nevěděl. Skutečnost, že je a právě
sedí nedaleko, ho už unavovalo. Měl by něco podniknout. Jak dlouho to bude trvat,
než nastane ten správný čas, aby konečně udělal to, po čem celou dobu touží, ptal
se sám sebe. Upil ze sklenice vína a zdvořile naslouchal Valerii a Markovi, s nimiž
právě hovořil. Po celou dobu ji sledoval. Rachel měla na sobě svůdné triko a
obepnuté levisky střižené nad kolena. Vlasy měla sepnuté do culíku, které prakticky
žadonily, aby je rukama rozcuchal. Uvolněné prameny volně spadaly na krk a
přitahovaly jeho pozornost ke štíhlému hrdlu, jež prosilo o pozornost mužských rtů.
Zatraceně ho pokoušela. Toužil přejít až k ní a sevřít ji ve svém objetí. Jak rád by dal
najevo všem přítomným, že mu patří.
Ježíši, on snad zešílel. Ona přece není jeho. To bylo právě to, co věděl a nedokázal
to změnit. Ona to sice zatím nevěděla, ale jak dlouho bude ještě čekat. Připadal si
jako ubohý chlípník jenom proto, že toužil po sestře nejlepšího kamaráda.
Vzpomínal si, když slavila dvacáté narozeniny, začal se na ni dívat úplně jinak. Jenže
na to, co by po ní mohl chtít, byla stále ještě mladá. A tak čekal. Byl jí posedlý, nerad
to přiznával, ale stala se pro něj drogou, kterou si nemohl dopřát, která mu kolovala
v žilách a kterou si musí odepřít. Tedy zatím. Ale, kdy bude moci si ji konečně dopřát.
Nyní jí bylo skoro dvacet čtyři let. Věkový rozdíl se mu zdál nepřekonatelný, nebo si
to alespoň namlouval. Bruno by zešílel, kdyby to tušil. Koneckonců Rachel byla jeho
sestra a vždy bude. Ale Dario byl připravený podstoupit to riziko, jen aby už konečně
to zakázané ovoce ochutnal.
Lucie za sebou dvakrát zívla. Richard se otočil a podíval se na ni. Usmála se na
něho, napřímila se a protáhla. „Dala bych si sprchu a šla do postele“.
Zvedl obočí, pomohl jí vstát a usadil si ji k sobě zády na klín. Odhrnul stranou její
vlasy a začal jí masírovat ramena.
„To je příjemné“, zamručela.
„Hm, souhlasím s tebou“ a přesunul ruce pod šaty, svými prsty začal prohmatávat její
šíji. Lucie tiše vzdychla, jeho doteky jí propalovaly pokožku. Síla jeho prstů na ni
působila přímo magicky. Znovu tlumeně zasténala. Nasávala teplo jeho dechu a
vzápětí jeho prsty na pokožce. Celá se rozechvěla touhou.
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„Tak co, půjdeme?“, zeptal se.
„Myslím, že ano, tedy určitě ano“, odvětila.
Zvedl ji na nohy, opřela se o něho zády a vychutnávala si jeho teplo a fyzickou sílu.
Zlehka ji uchopil v pase.
„Omlouváme se, ale Lucie je už unavená a ospalá“ oznámil Richard a jednoznačně
dal najevo, že odcházejí.
Přikývla a dodala. „Zřejmě je to tím italským ovzduším, že jsem tak unavená, dobrou
noc“, špitla. Ještě si stačila všimnout, jak se ostatní uculovali, ale to už jí bylo jedno.
Richard vyrazil za ní a byl si jistý, že po jejich odchodu vybuchli smíchy. Připadalo
mu to moc vtipné, jak se zajímali o jejich soukromí a začal si na to zvykat.
Lucie zamířila rovnou do koupelny a Richard zkontroloval zprávy na mobilu. Potěšilo
ho, že žádné tam nenašel. Protože právě teď se potřeboval osprchovat. Navíc věděl,
že ve sprše najde svou ženu, nahou.
„Uvědomuješ si, že v celé Itálii je nedostatek vody?“, nadhodil, když si vlezl k ní do
sprchového koutu. Otočila se a sáhla po mýdle.
„Ano, myslím, že jsem to zaslechla ráno ve zprávách“, uculila se a pohodila hlavou.
„Takže jistě chápeš, že bychom měli sdílet vodu společně“.
„Aha“, řekla pomalu a sjela očima k jeho ztopořenému údu.
„A myslíš, že právě teď?“
„Ano, právě teď“, odpověděl přímo.
„Pak si pro mě za mě posluž“, odstoupila z proudu vody a on vklouzl pod sprchu k ní.
„Ale musíme být k sobě blíž, abychom mohli sdílet vodu společně“.
„Asi tak?“ a udělala krok k němu. Při pohledu na její pokožku, pokrytou kapkami vody
málem slintal.
„Pořád jsi ode mě moc daleko“.
„Myslela jsem, že se na mě chceš dívat“, ostýchala se.
„A to ano, velmi rád, kotě“, přikyvoval. „Ale přitom bych se tě taky rád dotýkal,
protože tak by to bylo správné“.
Přistoupila o další krok dopředu, mezera mezi nimi byla již několik centimetrů, ale
stále se ho nedotýkala. Horká voda stékala mezi jejich těly. Cítili jiskření, erotický
náboj smíšený s očekáváním toho, co přijde.
„Ale ty se jenom díváš, nedotýkáš se mě. A já se ptám, proč“, špitla.
„Ach, budu se tě dotýkat, kotě“. Přitiskl se ústy k jejímu krku a vdechl její vůni kůže.
„Jak moc chceš, abych se tě dotýkal?“
„Hodně moc“, odpověděla omámeně touhou. To ho nažhavilo ještě více. Erotický
náboj mezi nimi se vznášel nad nimi. Začal přejíždět jazykem od krku po její hebké
pokožce. Zastavil se u jednoho ňadra, aby polaskal bradavku a pak to zopakoval u
druhého. Zachvěla se, stoupla si na špičky a více se tiskla k jeho rtům. Začala
k němu natahovat paže, ale on ji zarazil.
„Ne“, zavrtěl hlavou. „Nebudeš se mě dotýkat, kotě. Tohle bude jenom pro tebe.
Ruce pryč, přitiskni se k dlaždičkám a zůstaň tak“.
Viděl, jak se jí zdvihala prsa vzrušením. Splnila, co jí nařídil. Zvrátila hlavu dozadu
v očekávání dalšího příkazu. Nesmírně ho vzrušovalo, jak se mu podvolovala.
„Právě teď jsi zatraceně sexy“.
Nedočkavě se na něho zadívala. Sledoval, jak se chvěje touhou.
„Prosím“, špitla.
„O co prosíš, kotě“, zeptal se a vzápětí olízl jednu bradavku.
„Dotýkej se mě“.
„Takhle?“ a jazykem polaskal i tu druhou.
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„Víc, než takhle“, zalapala po dechu a snažila se ruce udržet na stěně sprchového
koutu. Potom rukou sklouzl mezi její nohy.
„Bože, jsi tak vlhká. Chci tě slyšet, jak sténáš“. Přitom ji laskal na okraji pohlaví,
přejížděl po klitorisu tam i zpět tak dlouho, dokud se mu nepoddala. Díval se jí do
tváře a sledoval každý záchvěv, jak jí tělem projely vlny vzrušení. Potom pomalu
zvedla oči a podívala se na něho.
„Teď chci tohle“, uchopila do ruky jeho penis. Snažila se ho navést mezi nohy.
Přirazil se a začal se o ni pomalu třít.
„Ach prosím“, žadonila.
„Porušila jsi pravidla, kotě. Sundala si ruce ze stěny“, procedil a nepřestával se o ni
třít. „Jsi hodně netrpělivá“.
„Já vím“, vyhrkla ze sebe a prosebně se mu zadívala do očí.
„Dej mi ruce kolem krku a drž se“. Rukama si ji podebral za zadek. „Omotej nohy
kolem mě a já ti dám, co chceš“.
Přitiskl žalud a vrazil jí ho až po kořen. Zběsile do ní pronikal, její svaly pulsovaly a
vtahovaly ho do sebe. Přirážel a začal přidávat krouživé pohyby.
„A teď si přeju, aby ses udělala, kotě. Ještě. Jednou. Se. Uděláš“.
Napjala se, křeče jí zaplavily tělo a ona více svírala v sobě jeho penis. Byla mu
naprosto oddaná. V duchu se modlil, aby se udělala, neboť on už nemohl čekat.
Pozoroval její oči, jak se jí rozšířily a zasáhla ji vlna slasti. Vzápětí se i on uvolnil a
následoval ji v orgasmu, který otřásal jeho tělem.
Pomalu otevřela oči. Po orgasmu byla tak krásná. Věnovala mu svůj ospalý úsměv.
„Ahoj, vítej na zemi“, řekl. „Postavím tě na nohy, ano?“
Přikývla. Vypnul vodu a vystoupil ze sprchy. Vzal ručníky, nechala ho, aby ji vysušil,
což dělával rád. Omotal si ručník okolo beder a natáhl se pro její košilku.
„A teď už musím spát“, blábolila. „Naprosto si mě zničil“.
„Já vím, kotě“. Odnesl ji do postele a ona jako na povel rázem zavřela oči a propadla
se do říše snů.
42.
„Už ses probudila?“
Usmála se, otočila a našla ho na druhé strany postele. Díval se na ni a opíral se o
loket. Díval se, nebylo to pravé slovo. Musela použít spojení, hltal ji pohledem. Ano,
Richard hltal její tělo a efekt byl zcela povzbuzující. Nenarušilo to její sebevědomí,
protože věděla, že to, na co se díval, se mu velmi líbilo.
„Jak dlouho se díváš, jak spím?“
Promluvil tiše. „Nemám ponětí. Jen jsem si ten pohled užíval“. Jeho oči se pohnuly
k jejím ňadrům a pak se líně vrátily k její tváři.
„Opravdu?“ pozvedla obočí. V tom si všimla, že na sobě nic nemá. Jak je to možné,
vždyť měla košilku, kterou jí oblékal. On ji snad svlékl ve spaní, pomyslela si.
Ušklíbl se. „Ano“, zašeptal. Zůstal v klidu a pořád ji upřeně zkoumal. Ucítila na tváři
závan horka a mrkla na něj. Vzpomněla si na to, co v noci dělala a on dělal jí. Minulá
noc je zahnala do divokého víru a vášně.
„Co se vám honí hlavou, paní Gregorová“, zeptal se s jiskrou v oku. Samozřejmě
věděl, že vzpomínala na včerejší noc ve sprše.
„Ale, nic důležitého“, odtušila s mírným potřesením hlavy.
„Opravdu? Tak proč se tak roztomile červenáte“. Přejel jí prstem po tváři až do
mezírky mezi ňadry a blýskl po ní úsměvem. Rozhodla se, že si z něho udělá trochu
legraci, především za to, že ji ve spaní svlékl.
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„Nejspíš to má něco společného se snem, co se mi zdál“.
„A vzpomeneš si na to?“, zeptal se.
„Z velké části ano“, přikývla. „Vyprávěj mi ho“, vyzval ji, přitom jeho oči hořely
zvědavostí.
„Bylo to zvláštní. Byla jsem v Itálii a ležela na pláži, kde nedaleko postával můj
manžel. Díval se na mě a já jsem na něj několikrát mrkla ve snaze ho zaujmout
natolik a vylákat ho do postele. Třikrát jsem to zkoušela, ale za žádnou cenu se mi to
nezdařilo“, vyslala na něj šokovaný výraz.
„Dělalo mi to starosti. Potom mi dost jasně naznačil, že nemůžeme trávit čas pouze
vášnivým sexem. Přitom si posměšně odfrknul. K mému zděšení mě místo toho
vylákal do přírody. Nabízel se, že mě provede po okolí a poskytne mi speciální
výklad, který obohatí mou mysl“, naznačila ve vzduchu uvozovky a zamrkala na
něho. Když uviděla jeho zděšený pohled, spokojeně se usmála.
„Trvalo hodiny, než pochopil, že jsem nestála o průvodce přírodou. Nakonec se
přiznal, že je jenom člověk a vzhledem k jeho věku, to pokaždé nejde“.
Richard se hlasitě rozesmál. Vrhl se na ni a ukončil tak její vyprávění. Svým
mohutným tělem ji zavalil a začal ji lechtat. Kvičela a snažila se mu vykroutit, ale byl
na ni moc rychlý.
„Fuj, to ale byl ošklivý sen, ještě, že si se včas probudila. Tak, já jsem už nemohl, jo?
To je tedy pořádná podpásovka“
„Tak nějak to bylo“, přikývla a znovu vykřikla, když ji opět polechtal.
„Ano. Proto bych si měla do budoucna opatřit přijatelnou pomůcku. Pro každý případ,
člověk nikdy neví“, odvážila se ještě připomenout.
„Cože? Jsi ďábelská potvora“, zavrtěl pobaveně hlavou. „Ale vymyslela jsi to
dokonale. Abys věděla, ten nápad mě zaujal“, chechtal se.
„Jaký nápad, co jsem vymyslela?“, zeptala se a byla na oplátku zase ona zaskočena.
„Jednou mi předvedeš, co bys dělala sama se sebou, myslím s tou pomůckou“,
rychle dodal. „To by byla velmi zajímavá podívaná, přímo k nezaplacení. Znovu jste
mě ohromila, paní Gregorová. Musím přiznat, že umíte člověku zvednout
sebevědomí, jen co je pravda“.
„Děkuji, pane Gregore. Naprosto jste si to zasloužil, že jste mě šmíroval ve spánku. A
ještě k tomu, že jsem nahá“, významně pozvedla obočí.
„Nemohl jsem odolat. Ano, byla jsi nahá a já přece neodvrátím oči, nebo tak něco“,
postěžoval si.
„Ale to bys měl, bylo by to velmi gentlemanské“, pokývala hlavou.
„No dobře, ale už jsme si ověřili, že já žádný gentleman nejsem, pokud tě mám
v posteli“ a jeho oči potemněly. „Takže, aby bylo jasno. Budu v tom pošilhávání
pokračovat, kdykoli budeš nahá“.
„Och, děkuji“.
„Rádo se stalo, madam“. Otočil její tvář a přitáhl si ji ke své. V očích měl naprosto
vážný výraz.
„Nechci a nikdy nebudu od tebe odvracet zrak, Lucie, pokud budu živ, to si jednou
provždy zapamatuj“.
Nato se během několika vteřin přestali škádlit a chichotat se, protože ji začal vášnivě
líbat. Když přitiskl svoje rty na její a násilně přikryl celá její ústa, věděla, že se
schyluje k dalšímu sexu. Tvrdě ji líbal, podmanivě a eroticky se k ní tlačil ztopořeným
údem. Zasáhl ji tam, kde jí to bylo více než příjemné, a to on uměl. Stáhl z ní deku,
aby se dostal k jejím ňadrům. Jedno vzal do úst a druhé držel v dlani. Lehce ji štípal,
mnul bradavky znovu a znovu, dokud nezalapala po dechu ze sladké rozkoše a
bolesti, kterou ji působil. Začala se pod ním třást.
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V tom se přetočil na kolena a postavil se, aby si sundal boxerky. Dívala se na něho a
čekala. Celou dobu se vpíjel do ní temným pohledem. Když došlo na skutečný sex,
Richard zvážněl. Téměř ji tím chováním děsil. Dychtivost plynoucí z očekávání na to,
až začne, byla téměř bolestivá. Přemýšlela, co udělá, nebo co jí přikáže.
Bez varování ji otočil na kolena. Zatlačil jí na ramena tak, aby její zadek čněl do
výšky. Věděla, že se na ni dívá a pozoruje tu jedinečnou část ženského těla, která
v něm způsobuje touhu ji ošukat jako pračlověk.
Ucítila jeho pevné prsty, jak ji laskají a pronikají dovnitř, aby ji připravily. Našel klitoris
a třel ho špičkou penisu. Přejížděl po něm tam a zpět, dokud se nedostala na hranu
zoufalství a doslova se pod ním netřásla.
„Takhle jsi zatraceně krásná“, promlouval s úctou, ale jeho slova vyzněla tvrdě,
pronikala do jejího těla ve stejnou chvíli jako jeho penis. Naplnil ji tak dokonale, že se
neudržela a nahlas zasténala. Zůstal v ní a rukama jí sjel na boky. Prsty zaťal do
kůže a tak si přivlastnil její tělo. Tím jasně vyslal vzkaz, že je mu vydána na milost až
do samého konce. Dokud jí nepřivodí alespoň dva orgasmy a nebude připraven na
ten svůj. Nemohla dělat vůbec nic jiného, než se mu podvolit. Vrážel do ní svůj penis
hluboko a tvrdě, a to z takového úhlu, že si myslela, že ji každou chvíli roztrhne. Jen
pevné sevření boků jí zabránilo klesnout. Vznášela se ve vlnách rozkoše a měla
dojem, že vzlétla, kdyby ji nedržel tak pevně. Zvuk jejich těl, jak do sebe narážely,
jeho zmučené výkřiky a její přerývaný dech rozdmychávaly sexuální napětí ještě
více. Jen vteřinu poté, co ji přiměl vyvrcholit podruhé, těsně na pokraji vlastního
orgasmu řekl něco, čím trefil hřebík na hlavičku. Chytil ji za vlasy, přitáhl si tak její krk
a promluvil jí do ucha.
„Tohle tělo patří mně, když v něm mám svůj penis. A měl pravdu. V té chvíli mu její
tělo patřilo, i kdyby mu ho nechtěla svobodně dát. Měl naprostou pravdu. Penis se
mu zvětšoval, jak ho do ní vrážel s téměř zoufalým sténáním. Držel ji a šoustal, až
nakonec vyvrcholil. Zuby zatínal do jejího ramene jen natolik, aby jí přinesly ostré
píchnutí rozkošné bolesti, které v další vteřině utišil jazykem. Když se uvolnil ze
sevření, proměnil se v něžného. Objímal ji, hladil a pročesával svými prsty její vlasy.
Cítila se díky tomu milována a pro něj důležitá a výjimečná. Uvědomovala si, a už
vůbec ji to neděsilo, jak reaguje na jeho pozornost. Skoro jako feťák, který ochutnal
drogu, takové to pro ni bylo. Věděla s naprostou jistotou, že kdykoli ji bude chtít,
nikdy ho nedokáže odmítnout a podvolí se mu. Po sexu na dobré ráno si oba na pár
minut zdřímli, potřebovali to. Bylo to hodně intenzivní a trocha odpočinku jim pomohla
vrátit se zpátky na zem.
Otevřela oči o chvilku později a všimla si, že je už bdělý a znovu ji pozoruje. Ale
tentokrát se pouze usmála a vypadala šťastně.
„Pojďme si zaplavat“, znenadání navrhoval.
„Cože?“, zajíkla se překvapením.
„Velké množství vody, ty a já, pohyb ….“
„Myslíš, že bychom mohli využít ten skvělý bazén našich hostitelů“, zeptala se a
nejistě na něho pohlížela.
„Ano, proč bychom nemohli. Je ještě poměrně brzy a budeme tam jen my dva“.
Přemýšlela nad tím. Něžně ji políbil. „Takže, půjdeš si se mnou zaplavat?“
Souhlasně přikývla, vyskočila z postele, aby si oblékla plavky. Když si natahovala
ramínka horního dílu, zastavil ji a vytrhl jí ho z ruky.
„Tak, to rozhodně ne“.
Přimhouřila oči a vyslala k němu pomračený pohled. Byla připravená na něj zasyčet.
Přikryl její prsa dlaněmi a uctivě je podržel.
„Nebudeš se zakrývat, když jsme spolu sami“.
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Její pohled se v okamžiku změnil a usmála se. „Že byste, pane Gregore, byl do mých
prsou zamilovaný?“
„Ani náhodou, má paní“, pohlédl na ni zpříma.
„Ne?“, zamračila se.
„Máte ta nejokázalejší ňadra, která jsem měl čest v životě vidět. A pouhé slovo
zamilovaný, ani trochu nevystihuje emoce, jaké k vašim ňadrům chovám“.
Překvapeně otevřela ústa a pak se rozesmála. Její zvonivý smích, ten by mohl
poslouchat pořád. Zabořil tvář do mezírky mezi její prsa, kterou měl mezi rukama.
„Spíše si mně vaše ňadra zotročily“.
Jsi blázen, ale dobře se to poslouchá“, ušklíbla se a odstrčila mu hlavu pryč.
„Ano, to tedy jsem, ale do tvých prsou“.
„No, to je opravdu dobré vědět“, dala si ruce v bok.
„Předpokládám, že cesta k bazénu je přece poněkud vzdálená, takže si musím něco
obléknout, co mě zakryje. Vždyť jsem téměř nahá“, důrazně mu připomněla.
Předstíral na chvíli, že trucuje a potom řekl. „Jsou příliš dokonalá na to, aby byla
zakrytá. Chci se na ně dívat“, nepolevoval ve svém tvrzení.
„To už jsi mi zcela jasně naznačil. A já to chápu, líbí se ti …“, nedopověděla, když ji
přerušil vlastními slovy. „A to zejména ta tvoje, kotě“, rychle ji doplnil.
Znovu na něho vrhla zděšený pohled. „Richarde, jsi snad hluchý“, ukázala si na svou
hruď. „Jestli chceš, abych s tebou šla, musím si něco na sebe vzít, co by mě zakrylo,
než dojdeme na místo“.
„Fajn. Na druhou stranu něco na tom je, když to říkáš, musím ti dát za pravdu. Co
kdyby nás někdo viděl. Bude lepší nešokovat takto po ránu někoho z rodiny“,
nakonec souhlasil.
„Konečně. O čem vlastně celou dobu mluvím, že? Nebude to tím věkem, že jsi trochu
nedoslýchavý?“ a ve snaze pudu sebezáchovy raději vystřelila ven jako první. Stačila
pouze zaslechnout. „No počkej, však já ti to spočítám“, zavolal na ni.
Doběhl ji ve chvíli, když už stála u bazénu, stáhl z ní osušku a zaculil se. Vzal ji
znenadání za ruku a společně s ní skočil do vody. Jeho rychlý počin ji zaskočil
natolik, že se málem napila vody.
Přiměla ho, že budou plavat na druhý konec. Soutěživá Lucie byla stejně neskutečně
sexy jako Lucie submisivní. K dokonalosti by mu stačilo, kdyby ji měl pod sebou a
v ní hluboce ponořený svůj penis. Vypadala jako bohyně, mokré vlasy přilepené na
kůži a na prsou. Tvrdé bradavky vykukovaly dost na to, aby podráždily jeho smysly.
Vůbec neváhala, když jí navrhoval závod na čtyři kola. Byla dobrým soupeřem,
uměla hodně dobře plavat, ale nenechal ji vyhrát. Kdyby to udělal, byl si jist, že by ji
to naštvalo. Ona mu to zase oplácela tím, že na něj schválně vystrkovala zadek
v těch mini bikinách a pak na něj stříkala vodu.
„Tak tohle ti nedaruju“, řekl. Potopil se a tahal ji pod vodu k sobě. Překvapila ho, když
vzala jeho tvář a políbila ho dřív, než ji mohl udělat cokoli jiného, než jenom chytit.
Neochotně se s ní vynořil nad hladinu. Svoje rty měla stále přisáté k jeho. Přemýšlel,
jak se jí sakra povedlo vše takhle zvrátit. Chytil ji za zadek a nadzvedl. Omotala mu
nohy kolem boků a odvrátila se od jeho rtů. Pořád držela jeho tvář ve svých dlaních.
Její zelené oči vypadaly rozpustile.
„Říkal jsi něco o tom, že mi to nedaruješ, nebo se mi to zdálo? Jste si tím jistý, pane?
Protože pokud ano, zrovna mi to tak nepřipadá“, drze ho popichovala.
Pohybovala boky nahoru a dolů proti jeho roztouženému mužství. Instinktivně přirazil
zpět a jeho myšlenky se rozebíhaly na plné obrátky. Zkoumal možnosti, kde by si to
s ní mohl znovu rozdat.
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Bože, byla tak svůdně dokonalá a on jí byl naprosto uchvácený. Ohnul se k její
bradavce, objal ji ústy a mohutně sál. Zaklonila hlavu, aby mu usnadnila přístup.
Sténala rozkoší, tak citlivá a šťavnatá.
„Myslím, že dnes tě nepustím z postele ani na vteřinu, i kdybych tě měl k ní přivázat“,
zamručel na ni.
„No, jenom pokud to dokážete, pane Gregore. Přece už nejste nejmladší“, popíchla
ho ještě a vzápětí vypískla.
Náhle jejich pozornost přitáhla ozvěna blížících se kroků. Bruno přicházel směrem
k bazénu. Lucie vykvikla a ve vteřině sklouzla do vody. Rukama si zakrývala nahá
prsa. Richard si stoupl před ni, aby ji tělem schoval a zpříma se na Bruna podíval.
„Co tu k čertu děláš, Bruno?“
„Pardon, nevěděl jsem, že tady budete tak brzy po ránu“, poškleboval se. „Omlouvám
se, nechám vás o samotě“, otočil se na patách a spěchal zpátky k domu.
„Bože, to bylo tak zahanbující“, vzlykla Lucie. „To se nemělo stát“ a zpražila svého
manžela zlostným pohledem. Tak moc toužila vylézt ven a zabalit se do osušky.
Richard se na ni zakřenil a nebylo pochyb, že ho její rozpoložení náramně pobavilo.
Strčila do něj oběma rukama a zasyčela. „Vylez ven a okamžitě mi podej tu
zatracenou osušku. A pokud možno, hni sebou“.
Překvapením pozvedl obočí. Kopla ho pod vodou. „Dělej, Richarde“, přikázala ostře.
Poslechl ji. Po celou dobu, co jí pomáhal z bazénu, přetahoval přes ni osušku, měl ve
tváři pobavený škleb. Ale udělal, oč ho požádala, spíše přikázala.
„Bruno tě zbožňuje, víš to?“, poznamenal o něco později u stolu a nabral si do úst
vidličku s vajíčkem.
„Co vím, tak to rozhodně není pravda“.
„Ale je“, konstatoval.
„Ne, tak to není. Měl jenom o mě starost, když jsi tak vyváděl. Viděl, jak rozhozená
jsem tehdy byla. To je vše, nic dalšího bych v tom nehledala“.
„Kdepak, mýlíš se, kotě. Z toho, co jsem měl možnost poznat, tě doslova obdivuje,
taky mi to řekl. Přímo ti zobe z ruky, a to se mu nepodobá“, znovu si kousl do toustu.
„Nikdy“.
„Vždyť byl ke mně hodný a dělal si starosti“.
„Ano, to dělal, protože tě zbožňuje“, vysvětloval jí Richard trpělivě. „Lucie?“
Vzhlédla. Richard měl vážný výraz ve tváři. Naznačoval tak, že nežertuje.
„Ano?“, zeptala se.
„Opravdu se stále cítím jako neskutečný pitomec za to, jak jsem se k tobě tehdy
choval. Bude mě to pronásledovat do konce života“.
Poznala, že byl upřímný, stačil k tomu jeho provinilý výraz.
„To je už za námi. Celá ta věc byla jako epizoda z nějakého praštěného seriálu. A ne
všechno byla tvoje vina, Richarde“.
Zavrtěl hlavou. „Hrozně jsem to podělal a omlouvám se. Vždyť jsem tě vědomě děsil.
No, a ráno si mě Bruno pěkně podal. Doufám, že mi to odpustíš“.
„Už je to pryč, Richarde. Je to za námi“.
„Opravdu, můžu ti věřit?“, nepatrně naklonil hlavu a vykouzlil na tváři nevěřícně
výraz. Potom ještě dodal. „Jsem rád, že to říkáš, Lucie, miluju tě“. Zvedl ruku a přitáhl
si ji ke rtům. Jeho oči vyzařovaly směsice obdivu, respektu a touhy.
„Ale stejně ti zobe z ruky. Má pro tebe slabost, když ti dovolil, abys ho oslovovala
hrabětem“, poznamenal s důrazem a očima šibalsky zahýbal.
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Lucie během snídaně nenápadně zapátrala očima směrem k Brunovi. Ale on nedal
najevo ničím, jak je ráno nečekaně překvapil u bazénu. Zachoval se jako pravý
hrabě.
„Tak za hodinu bychom mohli vyrazit“, spěšně se Bruno podíval na hodinky.
„Kam vyrazit“, zeptala se Lucie přimhouřenýma očima. „Zřejmě mi něco uniklo“,
natočila se přes rameno na Richarda. Ten se usmíval a jeho radost neznala mezí.
„Myslím, že Benátky se svou romantickou, působivou atmosférou, by tě mohly
zajímat“, podotknul ledabyle. V očích jí problesklo překvapení, přesto našpulila pusu,
protože Richard opět nějak opomenul se jí o tom plánovaném výletu zmínit předem.
Ale nedokázala úplně potlačit úsměv, když se na ni chlapecky usmíval.
„Neměla bys to komentovat a raději sebou hoď“, nenechal ji cokoli říct. „Víš, jak
nerad na kohokoliv čekám“, připomněl ji s vážnou tváří.
„Vím“, vyhrkla. „Dej mi deset minut, než se připravím“. Richard se podíval na
hodinky. „Dobře, máš na to dvacet minut, kotě“, řekl. „Ale ani o minutu víc“.
Lucie na něho vykulila oči a už chtěla protestovat. Pak si však uvědomila, že by tím
ztrácela čas a tryskem vyrazila.
Richard se za ní pobaveně díval, jak běžela, div se nepřerazila.
Živě si dovedl představit, jak zběsile pobíhala z místa na místo, a musel se rozesmát.
Potom spokojeně luskl prsty. „Tak, to bychom měli“, prohlásil spokojeně sám k sobě.
Za čtvrt hodiny vyšla z domku. Nejenže se usmívala, ale měla na sobě tyrkysově
zelené kraťasy a bílý upnutý nátělník. Ta barva se jí dokonale hodila k vlasům,
pomyslel si Richard. Vypadala nádherně a spokojeně.
A tak se vydali všichni tři soukromým letadlem, které vlastnila rodina do Benátek. Na
palubě letadla je přivítal mladý, schopně vypadající pilot a usměvavá stevardka, která
se starala o jejich pohodlí. Bruno s Richardem se skláněli nad rozloženými plány, na
kterých se rýsovala stavba nového dalšího hotelu.
Lucie popíjela šampaňské a prohlížela si několik časopisů, které se povalovaly na
stolečku, a potom už sledovala z okénka, jak letadlo mířilo směrem na přistávací
dráhu. Zanedlouho se ocitli na benátském letišti Marka Pola, nedaleko Mestre, kde
na ně čekal motorový parníček na konečnou, na náměstí Svatého Marka.
Brunovi zapípala na mobilu zpráva. Podíval se na jméno odesílatele a s omluvou si
zprávu přečetl. Poté začal psát dlouhou odpověď. Než skončil, byli na místě. Bruno si
zastrčil telefon do kapsy.
„Omlouvám se, ale na několik hodin se rozloučíme. Čeká mě dlouhé jednání
s hlavním dodavatelem“ a nejistě se na oba usmál. „Vy si zatím prohlédněte město.
Je tady hodně pěkných míst, která stojí za zhlédnutí“. To už hbitě vystupoval
s telefonem u ucha. Ještě stačili zaslechnout, jak zanadával, než úplně zmizel v davu
turistů směrem k hotelu Royal Danieli, kde měl schůzku.
Benátky, to byla stránka vytržená z učebnice středověkých dějin se senzačním
nádechem, kouzelné město plovoucí na kanálech a rozprostírající se na sto dvaceti
ostrůvcích, spojených čtyřmi sty lávkami.
Richard s Lucií scházeli po kamenných schodech na malé náměstíčko obklopené
hradbami. Odtud byl překrásný výhled na pobřeží. I když foukal vítr od moře, bylo
ještě větší horko než včera a slunce doslova sálalo.
„Zapomněl jsem ti připomenout, aby sis vzala krém na namazání. Budeme muset
nějaký koupit.“.
„Není potřeba, mám všechno“, ukázala na kabelku.
Zlehka ji ťukl do brady a poznamenal. „Stejně praktická jako krásná“.
Natřela si obličej opalovacím krémem a nasadila sluneční brýle.
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„Cítíš se v tomhle horku na procházku?“
„Ano, jistěže. Horko mi vůbec nevadí a vzala jsem si pohodlné sandály, takže jsem
připravená prohlédnout si město“, ubezpečila ho.
Ovinul jí ruku kolem ramen a pobaveně zvolal. „Neuvěřitelná ženská“. Pousmála se
na něj. „Neříkej, to znamená, že jsi v minulosti nepoznal nikoho, kdo rád chodí
pěšky?“, podivovala se.
Zastavil se a pohlédl na ni. „Nějaká drzá, ne? Vlastně máš pravdu, protože já jsem se
s žádnou nikdy neprocházel. Jenom s tebou, kotě. Ale stále si myslím, že by jich bylo
hodně, které by neudělaly krok navíc, než by bylo nezbytně nutné“.
„Přestaň se zmiňovat o jiných potencionálních ženských. Vrháš do pěkného dne
nežádoucí stíny“, suše ho napomenula.
Richard si ji otočil tváří k sobě, podíval se jí dychtivě do očí a řekl. „Jenom jsem tě
škádlil“, zašeptal. „Ale ty se pokaždé necháš nachytat“, zakřenil se.
„Když jde o tebe, zatraceně máš pravdu“, rukou ho pohladila přes zadek a štípla ho.
„Au, to bolelo“, postěžoval si se smíchem.
Venku bylo k zalknutí. Dokonce i vítr, který profukoval, byl horký. Procházeli
labyrintem úzkých uliček a prašnými starobylými náměstími města Palerma. Ocitli se
v tiché části, zapomenuté uličce, kde zpoza zavřených okenic zaslechli směsici
hlasů, ale jinak ulice zela prázdnotou.
„V takovém horku zůstává většina obyvatel doma, nebo posedávají na dvorku svých
domů ve stínu“, vysvětloval jí, když se o tom zmiňovala. Avšak zanedlouho, sotva
došli do těch částí navštěvovaných turisty, potkávali davy lidí, které zaplňovaly úzké
uličky a náměstí. Pod pestrobarevnými slunečníky posedávali lidé a popíjeli nápoje
s ledem. Richard se zastavil a ukázal směrem k pobřeží, na výchozí cíp ostrova. Tam
ležel nejslavnější hotel Cipriani obklopený rozsáhlými zahradami a uprostřed dva
obrovské bazény.
„Toto místo vyhledávají ti nejbohatší lidé na světě“, poznamenal. „No a tamhle je
Harryho bar“, ukázal na druhou stranu. „To je místo, které snad navštívil každý
turista. To bychom si rozhodně neměli nechat ujít. Má to tam skutečně zvláštní
atmosféru a kromě turistů tam chodí celá řada slavných osobností. Takže tam
vyrazíme hned, co říkáš?“
Jeho přemlouvavý úsměv a nezbedný záblesk v očích zapůsobil tak, že neodolala a
přikývla na souhlas.
Rohový bar působil tiše a diskrétně. Žádná zjevná pompa a atraktivní vzhled, které
zpola očekávala. Bar byl vzdušný, elegantní a působil jednoduše. Zatímco seděli a
popíjeli suché martini s ledem, Lucie si pozorně prohlížela interiér.
„Je to tady příjemné posezení. Žádný rudý plyš a pozlacený nábytek. Nevypadá to na
místo, které by vypovídalo o bohaté sortě. Líbí se mi tady, což mě utvrzuje v tom, že
všechno není o penězích“, pronesla tiše.
Richard pozvedl obočí a vzal ji jemně za ruku. „Myslím Lucie, že všeobecně vzato,
všechno o penězích je“, odvětil a usmál se na ni. „Ale je na každém z nás, abychom
si vytvořili takový svět, ve kterém je nám dobře a zachovali si svoje soukromí“,
zadíval se na ni dlouhým pronikavým pohledem. Odmlčel se a zamyšleně upil ze své
skleničky. Lucie mu musela dát za pravdu a ohromil ji svým nadhledem.
Později seděli na malém náměstíčku a pojídali výborné a pravé Spaghetti bolognese
a dělili se o karafu červeného vína. Přestože stále mezi nimi probleskávaly jiskry
erotické touhy, povídali si jako staří kamarádi. Když došla řeč na hotely Brunovy
rodiny, na Rachel, Lucie se hodně taky dověděla o Dariovi a jeho matce. Jak vyrůstal
bez svého otce, který je opustil a jak se oba stali součástí Brunovy rodiny.
Zbytek odpoledne se těšili ze sluníčka a společnosti toho druhého.
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„Měli bychom pomalu vyrazit nazpátek, aby Bruno nevyhlásil po nás pátrání.
Pojďme“, vzal ji za ruku a vyvedl ven z restaurace do starodávné ulice. Richard se
zastavil u malého krámku se zlatnictvím a zadíval se do výlohy.
„Pojď“, řekl a vedl ji do obchodu. „Tady“, ukázal na hodinky s jemným platinovým
náramkem. „Ty ti budou ohromně slušet“, řekl tiše a koupil je. Byl to nádherný
kousek, malý kulatý ciferník, obložený kolem dokola malými diamanty. Zapnul jí je
kolem zápěstí a spokojeně se zadíval na její ruku.
„Tak, teď je to dokonalé“, zamumlal a vzhlédl rozzářenýma očima.
„Richarde, to přece …“ vydechla ohromeně. Poté, když zahlédla tu cenu, málem to
s ní seklo. „Richarde, co to děláš“, udiveně pohlédla do jeho nadšené tváře.
„Chtěl jsem ti koupit malý dárek. Víš, za co“, řekl a nejistě zamrkal.
„Já přece nic takového nepotřebuju“, nesouhlasně kývala hlavou.
„Ale, já ano“, řekl s patřičným důrazem.
„Proboha, proč. Protože cítíš vinu, kvůli čemu?“
Mlčel a pohlížel na ni smutně provinilýma očima.
„Bože Richarde, to přece nemáš zapotřebí. Vždyť jsi mi dal tolik, báječné líbánky a
hlavně sám sebe. Mám velké štěstí“, zašeptala a hrdlo se jí stahovalo dojetím.
„Ne Lucie, to já mám velké štěstí, že tě mám a že jsi mi odpustila“, jeho oči se
zaleskly nejenom touhou.
„Děkuji, Richarde. Ne jenom za ten nádherný dárek, ale za to, že jsi můj, že tě mám“,
stoupla si na špičky a políbila ho. Usmál se na ni tím svým dech beroucím úsměvem
a vydali se nazpátek na místo, kde se měli setkat s Brunem.
Odešli z náměstí průchodem pod Torre Dell Orologio a po pár krocích zatočili do
uličky, která je zavedla na malé náměstíčko s kanálem na jedné straně. Nad kanálem
byla překrásná, malebná restaurace, odkud byl překrásný výhled na Canalle Grande,
kde už na ně čekal Bruno.
Druhý den Richard s Lucií si udělali malou projížďku autem po okolí. Po úzké silničce
vysoko v horách se dostali až k moři a podle přesných instrukcí Brunova popisu se
dostali do malebné vesničky. Úplně na konci se tyčil skalnatý útes, z něhož shlížela
starodávná vila na moře a vedle obrovský areál budoucího rozestavěného hotelu.
„Ráda bych se tam podívala“, ukázala Lucie směrem na místo, odkud zrovna Bruno
vycházel. Překvapeně se na ni podíval. „Ale tam ještě téměř není nic k vidění, je to
staveniště“.
„To nevadí. Jenom jsem zvědavá. Určitě máš svoje představy a to mě zajímá“,
nemínila to vzdát. „No tak“, vyzývala Bruna, který zatím mlčel. Upíral na ni tázavý
pohled a pak se zadíval na Richarda. Ten se jenom pousmál a pokrčil rameny.
„Tak dobře, trochu vás tady provedu“, nakonec souhlasil a vydali se společně na
staveniště, kde je hodlal seznámit se svou vizí nového hotelu.
„Tak, co na to říkáte? Dole budou podzemní garáže. Rád bych zachoval ty zelené
plochy nedotčené. Vepředu trávník s fontánami a vzadu udržovaná zahrada. Chci
taky osadit střešní terasy a nahoře restaurace se skleněnými stěnami kolem dokola“,
nadšeně Bruno popisoval svou představu.
Na Lucii to však moc velký dojem neudělalo.
„No, já nevím, ale tady všude je to jako jedna velká zahrada. Všude kolem je spousta
zeleně“, řekl Richard a rozhlédl se po okolí.
Brunův pohled byl stále upřený na staveniště. Nejspíš už si představoval, jak to bude
vypadat v budoucnu.
„Lucie, co ty na to říkáš?“, zeptal se Bruno na její názor. V duchu byl přesvědčený, že
se ona přikloní na jeho stranu.
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„Nic ve zlém, hrabě. Myslím si, že hostům tady můžou být nějaké zahrady ukradené“,
namítla. „Když jsi bohatý byznysmen a ubytuješ se v hotelu, co potřebuješ? Umístění
ve středu města, luxusní pokoj, slušný bar, fantastické jídlo a moderní zařízení“,
pokračovala ve svém výkladu.
Brunův pohled, konečně upřený na ni, se vrátil do přítomnosti, a to pořádně.
„Kdepak, chci tu nejhezčí zahradu, japonský koutek s javory a zenovými kameny“,
opět se nechal unést.
„Právě, tady? To by byla nuda“, přerušila ho. „Absolutně pasé. Jenom se rozhlédni,
všude tady je hodně zeleně. Bruno, přece hodně cestuješ. Řekni mi, kdy ses
naposledy v nějakém hotelu procházel v zahradě“, podívala se na něho. „Přesně tak,
nikdy. A co se týče zenu, to už je zapomenutá móda.
Doufám, že mi teď nevykreslíš, jak hodláš do haly umístit bílé porcelánové hrnce
osazené trávou. To by tedy rozhodně nebylo moc originální“.
Bruno na Lucii zděšeně zamrkal a pak vyprskl smíchem. „Takhle se mnou ještě nikdo
nemluvil“, odpovídal a nevěřícně pokýval hlavou.
„To bude zřejmě tím, že převážně mluvíš s lidmi, co pro tebe pracují. Znáš to přísloví,
koho chleba jíš, toho píseň zpívej“.
Malou chvíli mu trvalo, než pochopil význam slov a znovu se rozesmál.
„Tak, co byste s tím provedla, paní Gregorová, vy?“, povytáhl obočí a měřil si ji
upřeným zrakem. „To by mě opravdu zajímalo“.
„Jako já?“, zeptala se ohromeně. „Já přece nejsem ta, co by vám měla radit, milý
hrabě“, ohradila se. Řekla jsem pouze to, jaký je můj pohled na zahrady v hotelu
v místě, kde je zeleně víc než dost. Stačí se jenom projít a rozhlédnout se kolem“.
„Ne, ne, počkej Lucie. Určitě máš nějakou představu“, nedal se odbýt Bruno.
Richard s úžasem mlčky sledoval tuto zajímavou konfrontaci a dobře se bavil.
„Já, kdybych chtěla postavit hotel, snažila bych se zvýšit jeho hodnotu. Nabídla bych
něco, co ostatní hotely nemají. Moderní malé pokoje, kde bude v každém z nich
plazmový televizor a především napojení na internet po dobu plných dvacet čtyři
hodin jako běžný standart. Dnes jsou lidé hodně nároční“, pokračovala.
„Dobře, souhlasím s tebou. Ale řekni mi, co by přimělo ženu, jako ty, aby si vybrala
právě ten můj hotel?“, zajímal se Bruno.
Lucie pokrčila rameny. „Já zrovna nejsem tak náročná, hrabě. Snad vybavení hotelu.
Uvítala bych ultramoderní fitnes centrum, ale ne nějaké plivátko, co mají ve většině
hotelů. Spousta žen vyhledává ty nejlepší kosmetické salóny se špičkovým
personálem. Zrovna nedávno jsem někde četla, že ženy, které se ubytují, mají
problém si zamluvit termín, protože tyto služby jsou obsazené na několik dnů
dopředu. No a muži by určitě uvítali možnost si zajít do posilovny a využít služeb
trenéra bez objednání. To bude mnohem větší lákadlo, než nějaký japonský koutek“.
Bruno k jejímu překvapení pomalu přikývnul.
„Teď mi dovol, Lucie, takovou skromnou otázku“ a zadíval se na ni s velkým
pobavením. „Znáš hodně dobrých kosmetiček a trenérů, které bys mi mohla
doporučit?“
Richard se musel odvrátit a měl co dělat, aby se nerozesmál.
Lucie se nad tou Brunovou poznámkou zatvářila dostatečně opovržlivě. Naproti
Bruno si byl stoprocentně vědom, že ji tím dostal a jeho úsměv ve tváři to přímo
naznačoval, jak se postupně rozšiřoval.
„Abys tomu rozuměla, já totiž chci udržet minimální výdaje na mzdy“, ještě dodával a
s velkým pobavením očekával její odpověď. On však vůbec netušil, do čeho se
dostával, neboť vzápětí mu bez zaváhání odvětila s milým úsměvem na rtech.
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„Ale to je váš problém, milý hrabě. Pokud jste na tom tak špatně se svým rozpočtem
a za každou cenu chcete ušetřit, potom vám musím dát za pravdu. Klidně si
vystavějte vaši vysněnou oázu klidu pro mnohem starší populaci, ta to určitě ocení.
Sedět na lavičkách a vzpomínat na staré časy. I když i dnešní tato starší generace je
mnohem náročnější a nespokojí se s málem, jako je zahrada“.
To už se Bruno s Richardem neudrželi a nahlas se rozesmáli. Lucie je chvíli udiveně
pozorovala a kroutila hlavou.
„Čím jsem vás tak pobavila?“, zeptala se ostražitě.
„Promiň, Lucie, ale přišla mi ta tvoje teorie docela úsměvná. Navíc, kde sehnat
potřebný personál a zároveň ušetřit“, zamyslel se Bruno a podrbal se na bradě. „To
bude věru složité“.
„Ani bych neřekla, že by to mohlo být něco tak složitého“, ohradila se Lucie. „Pokud
vím, většina lidí v módním průmyslu pracuje skoro zadarmo. Pro tyto schopné lidi to
bude přinejmenším lákadlem. Dokážu si představit, že právě oni pracovali
s celebritami a znají svoje metody. Stačí, když si najmeš jednoho takového člověka a
ten si dokáže nasmlouvat na svoje náklady svůj vlastní personál. No, a zájemci se
jenom pohrnou. Je to jednoduché“.
Bruno se rázem přestal usmívat a znovu se zahleděl na rozestavěnou budovu.
„To neznělo vůbec špatně. Zdá se, že je to vynikající nápad. Mnohem lepší využití
prostoru. Jenom si nejsem jistý, jak to vymyslet, abych zajistil takový personál, jak jsi
mi tady tak barvitě vylíčila“, nahlas přemýšlel.
„Nemusíte chodit daleko, hrabě. Jak jsem poznala, ta vaše známá fotografka, která
se pohybuje ve světě módy a celebrit, ta by určitě o někom mohla vědět“.
Bruno se otočil na Lucii a s úžasem na ni pohlédl. Vypadal hodně překvapeně.
„Richarde, tvoje žena je naprostý genius. Nastínila mi skvělou myšlenku a dokonce
mi poradila, jak ji zrealizovat. Hned bych ji z fleku zaměstnal“, prohlásil
s neskrývaným obdivem.
„Jejda, nejsem si jistá, zda byste mě zaplatil, hrabě, pokud už znám vaše možnosti
ve mzdových nákladech“, rozesmála se Lucie od plic.
„To je pravda“, smál se Bruno s ní. Znovu se otočil na Richarda. „Příteli přesto musím
smeknout před tvou ženou. Vždyť mi tady jenom tak od boku vystřelila nápady a
vybarvila skvělý podnikatelský záměr. Bude to místo, co skutečně žije, mladé
duchem“, rozplýval se Bruno.
Richard pouze přikývnul a s obdivem a respektem se podíval na Lucii. „Páni, já
žasnu, to jsem vůbec nečekal“.
„To já taky, příteli, přitakával Bruno. „To si zaslouží pořádný drink, a já vás oba zvu“,
prohlásil Bruno.
43.
Lucie s Richardem měli před sebou poslední den v Itálii. Druhý den ráno je čekala
cesta zpět, návrat do Prahy, do reálného života. V předvečer se měli všichni sejít
v jednom z hotelů na Palmové riviéře, kde proběhne malá předsvatební recepce
Valeria a Marka a zároveň rozloučení s Lucií a Richardem.
Sledoval ji, jak bojuje ve svých myšlenkách stejně zřetelně, jako by je říkala nahlas.
Jak rád by se jí zrovna teď podíval do hlavy. Především byla smutná z toho, že jejich
pobyt končí a zároveň se připravit na večer.
Jedině co potřeboval, zůstat v její hlavě a přesvědčit ji, že chce totéž, co on. Bez
obav, měl ještě spoustu času ji přesvědčit, aby ji zpracoval. Den je ještě mladý.
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„Richarde, kolik je hodin?“, vyrušila ho z myšlenek. Zaznamenal, jak jí ztuhl úsměv
na rtech, a začala panikařit.
„Je brzy, teprve půl druhé. Proč se ptáš?“
„Ach kruci. Měli bychom sebou hodit. Ve čtyři hodiny je sraz, nemáme moc času“,
vyskočila a začala pobíhat sem a tam. „Musím se ještě osprchovat a obléknout.
Ještě, že máme téměř sbaleno“, konstatovala, otočila se a běžela do sprchy.
No sakra. Vypadá to, že svou manželku bude muset ještě chvíli přesvědčovat,
pomyslel si, ale to on zvládne.
Právě si myla vlasy, když za ní přišel do sprchy. Chvíli ji pozoroval, jak spěchala, aby
všechno stihla. Potřeboval ji zpomalit.
„Lucie“. Otočila se, potom vrazila hlavu pod sprchu a začala splachovat šampón
z dlouhých vlasů. Vůbec ho nevnímala.
Přitáhl si ji k sobě, rukama chytil za zády, takže ho nemohla odstrčit. Její prsa se
dotýkala jeho hrudi, hladká a vlhká. Nic neříkal a přitiskl ústa na její. Vztáhla ruce
k jeho bradě a zaváhala. Nedokázala však udělat nic, než držet své třesoucí ruce
uvězněné mezi nimi, zatímco ji pod sprchou líbal. S tímhle on uměl pracovat.
Polibek nabíral na intenzitě a hlouběji se jí dostával v ústech. Uchopil oběma rukama
její obličej a natočil tak, aby voda spláchla poslední zbytky šampónu z jejich vlasů.
Když se to podařilo, vypnul vodu, ale její tvář nepustil. Vzhlédla k němu s nejistotou.
Její oči měly unikátní barvu, sytě zelené.
„Nemusí se spěchat, Lucie. Věnuj mi chviličku“.
„Ne, musíme, slíbili jsme to. Čekají na nás“.
Přejel palci po obou stranách čelisti. „Přemýšlej nad tím. Nebudou nás teď hledat“.
„Ale přece …“,
„Samozřejmě. Pojedou bez nás a my se potom později k nim přidáme. Tak jsem to
domluvil s Brunem“.
„To jsi udělal?“, nechápala. Téměř viděl, jak se jí v hlavě točí kolečka. Jak zvažuje
jeho návrh a je na pokraji souhlasu. Tak ji ještě jednou trochu povzbudil.
„Je něco, co bys dělala radši, než tohle?“
Nedal jí šanci odpovědět. Sklonil hlavu a tu její zaklonil dozadu, aby se snadno
dostal k jejím ňadrům. Začal je zvolna laskat. Plně se mu oddala. Přitáhla se více
k jeho rtům a jazyku. A nechala ho, aby dělal, co uměl. Svěřila se mu. Miloval, jak mu
roztávala v náručí, když se jí dotýkal, jak se stávala vláčnou a nemravnou.
Naplňovalo ho to šílenstvím. Bylo jediné, nad čím dokázal přemýšlet, jak ji přimět
vyvrcholit.
„Lucie, tvůj orgasmus se stal mojí nejoblíbenější činností“.
Tiše se zasmála. Zeptal se ještě jednou. „Co bys dělala radši, než tohle, Lucie?“
Vklouzl prsty pod krajku jejich kalhotek a zasunul dva prsty. Rozechvěle zasténala.
Začal ji dráždit a vnímal, jak se jí podlamují kolena.
„Hodná holka a taky krásná“, řekl a sladil pohyby prstů se svými ústy na jejich
ňadrech. Měl ji přitisknutou na stěně sprchy, rozechvělou a roztřesenou. Bral si od ní,
po čem toužil, aby mu dala. Věděl, že nechce přestat a nepřestane, dokud se mu
blaženě nezhroutí do náruče. Potom, až potom ji odnese do postele a bude ji šukat.
Po rozhovoru ve sprše si toho moc nepamatovala. Jen to, jak ji uspokojoval, pak
odnesl do postele. To už byla úplně ztracená v erotických impulzech, které jí
poskytovaly jeho ruce, ústa a penis. Pak už se nestarala o nic jiného, protože se cítila
zatraceně dobře. Richard byl úžasný milenec.
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Večírek, na který se oba později dostavili, byl naprosto skvělý. Měli možnost taky
poznat rodiče budoucí nevěsty Valerie, paní a pana Santiniovi. V salónku bylo hodně
živo, spousta dobrého jídla a vína. Lucie s Rachel se spolu natolik spřátelily a slíbily
si, že budou spolu v kontaktu. Dokonce se Rachel nabídla, že ji bude na dálku učit
italsky. Delší dobu mlčela a pozorovala lidi kolem sebe. Byla hodně smutná, že se
budou muset vrátit domů. Dokázala by si zvyknout na takový život, kdy si užívala
italských přátel.
„Zatancuj si se mnou“, vyrušil ji Richard z myšlenek. Zvedl ji a přitlačil si ji do náruče.
„Nezeptal ses, Richarde“, zamračila se. „Ale vidím, že na tom trváš“, následovala ho
na taneční parket.
„To tedy skutečně trvám, paní Gregorová“ a odtančil s ní doprostřed tanečního sálu.
Z reproduktorů se ozývala pomalá italská píseň. Richard se na ni zadíval a zvolna se
začal s ní pohybovat v rytmu hudby.
Tančil hravě a znenadání se s ní zatočil, vykřikla překvapením. Usmál se na ni, pustil
ji a jeho oči zaplály humorem. Potom ji opět uchopil a znovu se s ní zatočil.
„Tančíš moc dobře, Richarde. Skoro se bojím zeptat, která tě to tak naučila“.
Potutelně se usmíval, ale nic neříkal. Zajímalo ji, jestli to byla ta, která ho naučila
šukat. Neměla čas nad takovou úvahou přemýšlet, protože se s ní ještě jednou
zatočil, pak ji pevně sevřel a zpíval jí do ucha. Když píseň byla u konce, něžně ji
políbil. Upřeným pohledem se na ni zadíval. Jeho oči prudce ztmavly a veškerý
humor se z nich vytratil. Najednou měla pocit, že ztrácí dech.
„Pojedeme napřed, nechci tady zůstat až do konce a já mám s tebou ještě jiné
plány“, pošeptal. Jeho žádost se přes ni linula a zasáhla ji až k samému srdci. Rychle
ji odváděl ze sálu, aby uskutečnil svůj záměr, vytratit se.
Venku ji levou rukou pevně svíral kolem pasu. Hořel netrpělivostí a vyhlížel řidiče,
který je měl vyzvednout před hotelem a dopravit do domku jejich působiště, ve
kterém spolu stráví poslední noc. Přivedl ji ke dveřím, odemkl a vtáhl ji dovnitř.
Slyšela, jak mechanismus zámku zapadl.
„Postav se doprostřed“, přikázal. „Chci vidět každý kousek tvého nádherného těla při
světle“ a rozsvítil. Pomalu postoupila vpřed, jak žádal. Zůstala klidná a čekala na jeho
vedení.
„To je ono, jsi dokonalá“, vydechl. Udělal dva kroky vpřed a byl u ní. Blízko.
Vdechoval její vůni a svými rty jí přejížděl po štíhlém krku. Prsty pomalu sunul po
hladké látce jejich šatů a stahovaly je. Rukama přejel po celé délce paží. Šaty
sklouzly na podlahu až k jejím kotníkům. Zvedl její ruce nad hlavu a otočil si ji tak,
aby stála tváří k němu. Očima znovu a znovu hltal krásu jejího těla. Dlouhé nohy, útlý
pas a boky akorát, aby je pevně mohl chytit, když ji bude šukat. A ta nádherná prsa.
Musel se držet, aby nepropadl chtíči a neserval z ní tu krajku, která zpola zakrývala
její ňadra. Trpělivost, přikazoval si. Vždyť ji má na celou noc. Pustil její ruce, které jí
stále přidržoval nad hlavou, aby si odpočinuly. Ustoupil, ale jenom o kousek.
Potřeboval lepší výhled na to, co se chystal udělat.
„Sundej si to ostatní“, řekl tiše. Jeho slova zněla panovačně, ale nemohl si pomoct.
Ale Lucie věděla, pokud vkročili dovnitř, zamkli dveře, se všechno změnilo. Chápala
to stejně jako on. Oba si našli svoje role a lehce do nich vklouzli. V místnosti se
rozlila atmosféra sexu a rozkoše. Lucie si sáhla oběma rukama za záda, aby našla
háčky podprsenky. Rozepla je a v tichu bylo slyšet třikrát cvaknutí. Povolila ruce a
ramínka jí sklouzla přes ramena. Zatajil dech a čekal, až podprsenka spadne na
podlahu. Byl si vědom, že pohledu na její ňadra se nikdy nenabaží. Tmavě růžové
bradavky se měnily přímo před jeho očima. Nebyly jediné, co tvrdlo, v kalhotách mu
tvrdnul penis.
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„Podívej se, Lucie, co se mnou děláš“ a rukou se dotkl svého poklopce. Stále byl
oblečený a ona tam stála pouze v kalhotkách.
„Všechno dolů“, ukázal rukou. Obratně zahákla prsty pod lem kalhotek a táhla
směrem dolů. Sledoval, jak krajka se sunula přes její nohy, až skončila na podlaze.
Stála před ním nahá, oblečená pouze do svých měděných dlouhých vlasů. Chvíli mu
trvalo, než byl schopen promluvit a najít v sobě dostatečnou kontrolu. Natáhl ruku a
pokynul jí. Pomalu přistupovala k němu.
„Jsi tak nádherná, Lucie“, pronesl s patřičným obdivem. Usmála se, když udělala
poslední krok a vložila svou ruku do té jeho. Přitáhl si ji k sobě a ponořil svá ústa do
jejich. Pronikal jazykem hluboko. Přitom rukama klouzal po křivkách jejího těla,
uchopil ji zadeček a nadzvedl. Položil ji na postel a obratně se zbavoval šatů. Klekl si
nad ni a propaloval ji očima. Sledoval, jak se jí zorničky rozšiřovaly touhou.
Zajel svými prsty mezi stehna a hladil jejich vnitřní stranu. Zaslechl tichý sten. Líbal ji
pomalu a dlouze. Potom byla jeho ústa drsnější. Kolenem jí roztáhl nohy, aby se
dostal prsty dovnitř. Počínal si hrubě a hladově. Postupně se uvolňovala a podala se
jeho naléhavosti. Přijímala výpady jeho prstů, které se pohybovaly hluboce v ní.
Zpracovával ji obratně, až cítila, jak uvnitř teče. Vzepjala se. Uchopil volnou rukou její
vlasy a obtočil si je kolem ruky. Podíval se do jejich rozevřených očí.
„Líbí se ti to, kotě? Cítíš uvnitř sebe moje prsty? Řekni mi to, Lucie“, naléhal na ni a
zatahal za vlasy.
„Bože ano, chci se udělat“, zasténala nahlas.
Stále hýbal prsty dovnitř a ven a užíval si toho kluzkého pohybu. Přitom sledoval, jak
se jí ve tváři odrážela rozkoš. Svíjela se pod ním a snažila se urychlit svůj blížící se
orgasmus. Náhle jeho prsty znehybněly.
„Richarde“, vydechla.
„Jsi zlobivá. Vím, o co se snažíš. Nemám v úmyslu spěchat, proto jsme se vrátili
dříve. Nehýbej se a uvolni se. Necháme to přijít samo“.
Zklamaně si povzdechla na protest. Nakonec rezignovala, neboť nepřipustil žádnou
aktivitu z její strany. Poslechla ho a zcela se uvolnila. Opět ji začal zpracovávat.
„To je ono, kotě. Zvolna dýchej a vnímej svoje tělo. Hezky pomalu tě moje prsty
budou šukat“.
Líbilo se mu, jak ho poslechla a vydala se mu na pospas. Tak to měl rád a tak ji
potřeboval mít. Plně respektovala jeho dominantní přístup. Neustále ji sledoval a
s požitkem vnímal její submisivní steny. Později se začala postupně třást a tak se
blížila k orgasmu.
„Ano, lásko, zrychlím a ty se uděláš pro mě. Tak pojď“. Jeho prsty se neuvěřitelně
rozkmitaly. Lucie sebou silně zmítala a udělala se. Když se zklidnila, vytáhl prsty ven
a přejel jimi přes její rty. Přiměl je otevřít, aby okusila svoji vlastní chuť. Kroutila se
pod ním. „Copak, kotě“, usmál se.
„Myslím, že bys mě chtěl, protože já tě chci taky“.
„To máš zatraceně pravdu a přesně to udělám. Roztáhni více nohy“.
Pomalu přejížděl ztopořeným penisem po jejím pohlaví. Sledoval její reakci a byl
spokojený. Poddajně čekala, byla uvolněná a užívala si toho dráždivého pohybu.
„Je to úžasné, jak oddaně přijímáš vše, co ti dělám. Budu tě milovat pomalu a ty si to
užiješ“. Stále špičkou penisu ji dráždil pouze na kraji pohlaví. Nechala se jím ovládat
a přijímala vše, co jí poskytoval.
„Teď tě celou vyplním“.
Byla natolik mokrá a celého ho pohltila a zasténala rozkoší.
„Jsi nádherná, Lucie, jak se mi odevzdáváš“.
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Pomalu ji miloval. Prsty laskal bradavky a olizoval jazykem. Opřel se lokty kolem její
hlavy a bral si její ústa. Dlouze ji líbal, jazykem se dostával hlouběji. Oddaně přijímala
jeho polibky a tiše mu sténala v ústech. Přitom se v ní stále lenivě a dráždivě
pohyboval. Znal její tělo tak dokonale a věděl, kdy se dostává na hranu. Byla
naprosto uvolněná do doby, kdy samovolně stáhla poševní svaly, když se ozvaly
první křeče slasti.
„Ano, lásko, cítím to taky“, zakroutil svými boky a hodně přirážel. Zvedl se nad ni,
obtočil si její nohy kolem pasu. Pevně ji držel za boky a šukal ji. Roztřásla se, jak ji
zachvátily silné křeče, a vyvrcholila.
„Ano, Lucie, to je ono“. Stále do ní vrážel, až sám dosáhl uspokojení. Cítil, jak jeho
penis stříkal uvnitř jejího pohlaví. Vyčerpáním padl na její hruď a otřásal se silnými
záškuby. Potom oba leželi a vnímali svůj doznívající orgasmus.
Pak se znenadání s ní přetočil a zeptal se. „Ještě chceš?“, pořádně zakroužil boky a
ona se zachvěla, neboť jí málem přivodil další orgasmus. Tak bylo její tělo citlivé.
44.
Čekali v salónku 1. třídy na svoje letadlo do Prahy. Richard se začetl do novin.
Vypadal moc dobře, ostatně jako vždy. Se zalíbením si ho mlčky prohlížela. Zvedl
hlavu v okamžiku, když vycítil její pohled. Zamrkal na ni a usmál se tím svým
neodolatelným úsměvem, který tak dobře znala.
„Co je?“, zeptal se.
„Nic, jenom se dívám“.
„Zdáš se mi trochu smutná“, vzal ji za ruku a políbil do dlaně.
„Smutná, že to tak uteklo a vracíme se“, povzdechla si.
„To mně taky“, odpověděl a zamyslel se.
„Ale“, zeptala se, když nic neřekl. Vyznělo to jako nedokončená věta.
Zamračil se. „Ale co“, zopakoval.
Naklonila hlavu na stranu a podívala se – řekni mi to -, výrazem, který se od něj
naučila. Něco zamručel a položil noviny stranou.
„Nevím, proč je ti tak smutno. Vracíme se oba domů a začne náš společný život. Já
se naopak těším“, řekl rozladěně.
„Jejda, tak to nebylo ode mě fér“, překvapila ji jeho odpověď.
Podíval se pátravě na ni a znovu se usmál. Nebyla si jistá, jestli se snaží zlehčit
situaci, nebo co to vlastně bylo. Nezmohla se však na nic, raději ho políbila na tvář ve
snaze to napravit.
Konečně doma. Zastavil se u dveří bytu, položil zavazadla a popadl ji do náruče.
„Musím tě přenést přes práh našeho domova“.
Položila mu ruce kolem krku. „Ale já už přece nějakou dobu tady doma jsem“,
rozesmála se.
„To sice ano, ale ne jako paní Gregorová, což je rozdíl“, upřesnil. „Ale jinak jsem moc
rád, že jsi to řekla, Lucie“. Políbil ji více vášnivě a jejich jazyky obkroužily pomalý
tanec.
„Jsem strašně šťastný“, zamumlal a jeho úsměv byl plný očekávání. Potom zakroutil
hlavou a přenesl ji přes práh.
„Vítejte doma, paní Gregorová“, znovu ji políbil a věnoval ten svůj neodolatelný
úsměv. O pár minut později otevřel láhev vína, která byla připravena v lednici.
„Paní Mixová myslela na všechno“, smála se.
„To ano“, přistoupil k ní a podával naplněnou skleničku vínem.
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„Na nás, paní Gregorová“, zadíval se do jejich rozzářených očí.
„Ano, na nás dva“, řekla tiše.
„Tady prožijeme naši první noc, co jsme zpátky. A ty jsi opravdu moje, Lucie“, pronesl
táhle a líbal ji na krku.
„Třeba bychom mohli si udělat malou generálku na tu naši společnou noc už teď“,
zapředla svůdně.
„To je velká výzva, paní Gregorová. Moc rád ji přijmu“, zasmál se a oči mu zasvítily
jako malému chlapci.
Později odpočívala v jeho objetí, usazená mezi jeho nohama s hlavou položenou na
jeho hrudi.
„Tak co, obstál jsem při generálce a splnil vaše očekávání, paní Gregorová“, zeptal
se pobaveně a kousl ji do ramene.
„Ano, řekla bych, že ano“, natočila se k němu.
Vzal ji za bradu, natočil si ji tak, aby ji políbil a prostopášně na ni zamrkal.
„Jsem velice rád, že to slyším, paní Gregorová. Teď vypadáte důkladně ošukaná a
nádherně“, pohladil ji prstem po tváři.
„Vážně? No vlastně se taky tak cítím“, zavrněla.
Sklonil se a znovu ji políbil. Jeho rty se jemně a sladce dotýkaly jejich.
„Ale teď vážně, jak se cítíš. Lucie“, zeptal se a v jeho hlase zaznělo plno obav, což ji
přimělo k pozornosti.
„Dobře“, zamumlala. „Jak jsi sám řekl, důkladně ošukaná“, stydlivě se pousmála.
„Musím tě taky pochválit, i když si se chovala poněkud chlípně“, poškádlil ji, a snažil
se udržet vážný výraz ve tváři, což se mu zdaleka nedařilo.
„To bude asi proto, že jsem se provdala za zvrhlého muže, pane Gregore“, neotálela
s odpovědí.
„Tak teď jsi mě dostala“, rozesmál se. „Nicméně jsem rád, že sis ho vzala“. Něžně ji
zatahal za vlasy a pozvedl její tvář, aby ji políbil. Oči mu zazářily láskou. Věděla, že
nikdy nebude mít šanci vzdorovat tomuto muži. Natáhla se po jeho levé ruce a
políbila snubní prsten. Potom se zadívala, jak se vyjímal na jeho dlouhém prstu.
„To je důkaz, že jsi můj, Richarde“, zašeptala.
„Ano, jenom tvůj, Lucie“, vzápětí odpověděl. Pevně ji stiskl pažemi kolem hrudníku a
stlačil tvář do jejich vlasů.
„Mohl bych ještě pro tebe něco udělat?“
Překvapeně se podívala.
„Třeba napustit vanu?“
„To bys mohl. Jedině, pokud se přidáš“.
„Určitě“, řekl a postavil se s ní na nohy. Vzal ji za ruku a ona ho následovala. Když
vstoupili do koupelny, protáhla se a vzdychla.
„Co je“, obrátil se, když otočil kohoutkem, aby napustil vodu. Zakroutila hlavou, ale
mlčela, nic neříkala.
„Pověz mi to, Lucie, hned“. Přitom nastavoval správnou teplotu vody a naléval do
vany olejovou esenci, která rázem svým aróma provoněla celou koupelnu.
„Nic, jenom relaxuju“, narovnala se. „Jen se cítím lépe“.
„Ach tak, to jsem rád“, usmál se a přitiskl si ji k sobě. „Za chvíli se budeš cítit ještě
lépe. Tak, vše je připraveno. Alou do vany“, odtáhl se. Nastavil svou ruku, aby jí
pomohl. Ponořila se do horké koupele. Vlezl si za ni a přitlačil si ji na svoji hruď.
Uvelebila se mu mezi nohama a oba si užívali horkou vodu.
„Máš hlad?“, zeptal se po chvíli.
„Ani ne“, odpověděla a prsty se dotýkala jeho rukou, kterými ji objímal.
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„To jsem přesně věděl, že řekneš. Já ano, mám hlad“.
„A po čem?“, zeptala se naivně a culila se.
„No, mám na mysli jídlo, Lucie“.
„Dobře, něco připravím“, rozesmála se a její smích se rozezněl celou místností.
„Bože, to je nádhera, jak já to miluju“, prohodil spokojeně.
„Teď ti zrovna nerozumím. Máš na mysli to, že ti něco uvařím?“
„Ne, tvůj smích. Ale vlastně obojí. Možná“, líbnul ji do vlasů a jemně zatahal.
„Tak, na co byste měl chuť, pane Gregore“, zeptala se přehnaně sladce a natočila se
k němu.
„Snažíte se být pozorná, paní Gregorová?“, přimhouřil oči.
„To já vždycky jsem a už vůbec se nemusím snažit, pane“, odpověděla s notnou
dávkou ironie.
„Nebuď kousavá“, napomenul ji a smál se taky. „Taky bych tě mohl přehnout přes
koleno a naplácat ti na ten tvůj zadek“ a více stiskl její pozadí.
Svůdně protočila očima. „To já vím, mohl by sis tu svoji rozdavačnou dlaň nechat na
později. Určitě bych to ocenila“, utrousila.
Okamžitě byl ve střehu. „Kam tím míříš, Lucie? Odpověz mi, hned“, přikázal.
„Nikam“, odsekla, zklamaná jeho reakcí. „Raději nám půjdu něco připravit k tomu
jídlu. Co by sis dal“, rychle se snažila zamluvit jeho otázku.
„Dobře, promluvíme si později“, řekl rozhodně. „Teď se oblékneme a půjdeme ven.
Zvu tě na večeři“, prohlásil důležitě.
„Souhlasím“, přikyvovala nadšeně. Tak aspoň oddálí jeho otázky a doufala, že na to
zapomene. Zřejmě špatně odhadla ten správný okamžik, co se mu snažila naznačit.
Mezitím, co byl Richard zavřený ve své pracovně, zavolala rodičům, že už jsou
zpátky. Sotva domluvila s markou, která chrlila jednu otázku za druhou, už byl zpátky
a posadil se do křesla naproti. Zrovna pokládala telefon, rozeznělo se vyzvánění.
Richard se zvědavě podíval, ale nic neříkal.
Veronika, naznačila ústy a on přikývl, že rozumí.
„Ahoj, Veroniko“, pozdravila ji vesele, poté, co hovor přijala.
„Lucko, ráda tě slyším“, ozvala se kamarádka.
Mluvily spolu dlouho a Richard už byl značně netrpělivý. Ale na druhou stranu, dost
zvědavý. Protože Lucie víceméně poslouchala, než mluvila. Když konečně rozhovor
ukončila, chvíli jen tak seděla s očima upřenýma na mobil, který stále držela v ruce.
Bylo zřejmé, že ji Veronika řekla něco, co ji vůbec nepotěšilo. Taky měla určitý pocit
jakési provinilosti. Bylo jí z toho, co se dověděla, smutno. Sice Veronika byla
dospělá, schopna činit svá rozhodnutí. Ale taky to byla nepopíratelná skutečnost, že
Pavel byl jejím švagrem.
„Děje se něco?“, zeptal se Richard, když viděl její ustaraný výraz.
Zvedla oči a pokusila se o úsměv. „Ne, vůbec nic. Jenom to, že Veronika bude delší
dobu pryč, pojede navštívit svou matku do Seattlu. Potom se zarazila a zamračila.
„Rozešli se s Pavlem a ona nějaký čas bude mimo Prahu. Vlastně nevím, zda a kdy
se vrátí. V redakci dala výpověď a s Janečkem usmlouvala dohodu. Každopádně je
mi to moc líto. Byla jediným člověkem v redakci, se kterým jsem moc dobře
vycházela, se kterým se mi dobře spolupracovalo. Bude mi chybět jako přítelkyně,
tak i jako kolegyně“, povzdechla si Lucie.
„To je mi líto“, ozval se tiše Richard. „Chápu, jak ti je, Lucie“, vzal ji za obě ruce.
„Ale to se v životě tak někdy přihodí a my to nedokážeme změnit“, odmlčel se. Potom
ještě poznamenal více sám k sobě. „Takže to Pavel dlouho nevydržel, což jsem tak
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nějak předpokládal. Ještě zřejmě uplyne moře času, kdy se můj bratr rozhodne pro
život ve dvou. Doufám, že to vzala sportovně“.
„Richarde“, přerušila ho. „Veronika to ukončila sama“, upřesnila.
„Cože, to je mi novina. Vždycky to byl Pavel, který vzal nohy na ramena. Ale proč,
proboha“, zeptal se nevěřícně a kroutil hlavou.
„Protože usoudila, že jejich vztah se neposouval tak, jak by si ona představovala“.
„Tomu rozumím. Myslím si, že se rozhodla správně. Ale stejně to byl svým způsobem
úspěch ze strany mého bratra. Byla jediná, se kterou se takovou dobu scházel. Pavel
totiž nikdy nezavolala stejné ženě víc, jak dvakrát. Někdy ani to ne“, prohlásil Richard
se zachmuřenou tváří.
Přikývla, protože to byla pravda. Pavel byl jiný, hodně jiný. Na žádné vztahy si
nepotrpěl.
„Nemysli na to. Pojďme raději ven“, snažil se Lucii povzbudit. Podal jí obě ruce a
zvedl z křesla. „Teď se hezky ustrojíš a vyrazíme do ulic. „Co bys řekla malé
procházce po Kampě před večeří“, zeptal se a povzbudivě se usmíval.
„Moc ráda, víc než cokoli jiného“, nadšeně přikývla.
„Opravdu?“, zamračil se.
„Tak jsem to nemyslela“, opravila se, když zjistila, jak si to vyložil. „Kampa mi docela
chyběla a přiznám se, že po ničem jiném jsem netoužila, kromě jiného“, usmála se a
zabořila mu tvář do výstřihu jeho košile.
„Tak ujednáno, půjdeme, krásko“, objal ji kolem pasu.
Procházka Lucii prospěla a nálada se jí vylepšila. Byla spokojená, že je s Richardem
a spolu si užívají krásného večera. Znenadání se sehnul, utrhl květinu ze záhonu a
strčil jí květ do výstřihu.
„Co to děláš“, rozesmála se. „To je ničení veřejné zeleně. Za to by tě mohli i zavřít“,
kárala ho se smíchem.
„Neměj o mě strach“, ušklíbl se. „Zapomněla si, že jsem právník. Uměl bych se
z toho vysekat“.
„Jo, myslím si, že by ses z toho vysekal, i když bys jím nebyl“, znovu se zasmála.
Objal ji kolem ramen a přitáhl k sobě. Pohlédla mu do očí a se zádumčivým
úsměvem na rtech řekla. „Já už mám docela hlad. Pokud si dobře vzpomínám,
pozval si mě na večeři, ne?“, připomněla mu.
„No vidíš, to je vlastně pravda. Málem bych zapomněl“, zažertoval a chytil se za
hlavu.
„Tak tohle ti zrovna neuvěřím“, dloubla ho do žeber.
„Budeš muset, změnil jsem se. Když trávím čas se svou manželkou, zapomenu na
jídlo“, prohlásil hrdě.
„Kašpare“, odtáhla se a se smíchem vykročila vpřed. Dvěma kroky ji dohnal a potom
už spolu ruku v ruce kráčeli na slíbenou večeři.
„Tak, co si vybereme k jídlu“, zadumaně se začetl do jídelního lístku.
„Já bych věděla, ukaž“ a vzala mu ho z ruky.
„Hej, tak to byl typický symbol ženského útlaku“, postěžoval si. „A to jsem se
nedávno oženil. Bojím se domyslet, co mi předvedeš příště“, zamumlal nabručeně a
předstíral zděšení.
„Ale copak, nějaké stížnosti, pane Gregore? Ještě jsem nevyužila žádnou z mnoha
možností, natož nějakého útlaku“, poznamenala.
„Definuj, mnoho možností, abych se dostal do obrazu“.
„Nic ti neprozradím. To je ženská záležitost“, zasmála se a zakoulela očima. „Jak tě
znám, hned bys toho zneužil a nakonec bych to byla já, kdo by byl utlačovaný“.

177

Pozorně sledovala jeho výraz, jak mu oči ztmavly, byly to oči predátora.
„Chtěla bys být utlačena, Lucie?“, zeptal se tajemným hlasem.
„Ne, nechtěla“, zadívala se mu do očí ve snaze odolat jeho upřenému pohledu a
skryté výzvě.
„Mohl bych tě hodně utlačit, paní Gregorová“, řekl chraplavým hlasem.
„Já vím, že ano. A to taky děláš často“, smála se.
Naklonil se k ní a vzal obě její ruce dlaněmi k sobě. „Až budeme doma, přesně ti to
ukážu, Lucie. To mi můžeš věřit“, zadíval se na ni a jeho pohled v ní vyvolal touhu a
strach zároveň.
„Tak, to bychom měli. Konečně bychom se mohli najíst“, cvrnknul ji do nosu a
spokojeně se opřel v židli.
Její nálada sice rázem upadla, ale neřekla nic.
Během večeře jí Richard podrobně seznámil se zamýšleným projektem v Itálii.
Nastínil renovaci komplexu budov, jak plánoval rozšířit prostory a k čemu je hodlá
využít. Pozorně ho poslouchala a musela s obdivem uznat, že to má předem
srovnané v hlavě. Proto byl tak úspěšný, věděl naprosto přesně, co chce a věřila, že
toho dosáhne tak, jak věřil on sám sobě.
„Bude to sice stát hromadu peněz, je to dlouhodobá investice. Ale časem se to
postupně vrátí“, ukončil svou vizi a usmál se na ni.
Mezitím odnesl číšník prázdné talíře a servíroval kávu.
„Tak, dost mluvení o mně. Teď jsi na řadě ty, tak povídej“, podíval se na ni upřeným
nesmlouvavým pohledem.
„To jako já?“, zeptala se zmateně. „Nevím, co chceš slyšet, nic neinvestuju, nic
nestavím“.
„Třeba to, co jsi naznačovala odpoledne ve vaně“, snažil se jí připomenout.
Sakra, on na to nezapomněl, pomyslela si a nervozitou si poposedla. Sklopila oči a
tváře jí zčervenaly. Sama nevěděla, jak by měla začít a ještě zrovna teď a tady.
„Dobře, zeptám se. Chceš, abych ti naplácal, Lucie?“, zeptal se jemně a nespustil
z ní oči.
Vzhlédla a zaznamenala jeho vážný výraz ve tváři.
„Ano“, hlesla a přikývla.
„Proč, Lucie“, znovu se zeptal.
„Copak k tomu musím mít důvod?“, ohradila se a pokrčila rameny.
„To tedy rozhodně musíš“, řekl nabroušeně a přimhouřil oči.
„Protože už jsi to jednou udělal. Líbilo se mi to“.
„Vůbec nevíš, o čem mluvíš, Lucie. Posledně jsi byla celkem slušně opilá, pokud si
vzpomeneš. A já si musím nadávat do kreténů, že jsem na to vůbec přistoupil“,
odfrknul si.
„Ne tolik, abych nevnímala“, odvětila dotčeně.
Prohrábl si vlasy a na moment zavřel oči. Potom, když je znovu otevřel, zahlédla
v nich obavy.
„Sakra, nevím, co ti mám na to říct“, zaúpěl. „Tobě nestačí, co spolu děláme? Mně
ano, Lucie“, pevně sevřel čelist.
„Co po mně vlastně chceš. Zvrhlé šukání?“, vybuchl.
„Dost, Richarde“, napomenula ho. „Nic takového nechci. Nemůžu uvěřit, že jsi to
vyslovil jen tak“, střelila po něm nevraživým pohledem a otáčela se kolem, zda je
někdo neslyšel.
„No tak jsem to vyslovil“ pochopil její obavy. „Odpověz mi“, vyzval ji klidnějším
hlasem, avšak nesmlouvavým.
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Obličej měla rudý a tváře jako v ohni. Mlčela, nevěděla, jak mu to má říct a začala
litovat toho, že to vůbec zmínila.
„Fajn, to znamená, že se mi pokoušíš stanovit nový scénář našeho sexuálního
života?“, probodával ji pohledem.
„Proboha, to ne“, bránila se. „Ne tak docela“, podívala se zmateně. „Jenom se ti
snažím říct, že …“.
„Co, Lucie. Co se mi snažíš říct“, zasáhl. „Děsíš mě. Při pomyšlení, že to děláš jen
proto, abys mi dokázala, že mi chceš vyhovět“, zhnuseně zakroutil hlavou.
„Ne“, křikla na něho. „Tak to vůbec není, Richarde“.
„A jak to tedy je“, vyjel na ni znovu.
Neodpověděla a polkla naprázdno. Oči se jí přitom zaleskly slzami.
Zarazil se, když uviděl, že nemá daleko k tomu, aby se rozplakala. Zvedl se a se
svou židlí si přisedl blíže. Uchopil její ruce do svých a jemně políbil kloubky jejich
prstů.
„Promiň zlatíčko, že jsem tak vyletěl. Pochop mě, nechci tě znovu ztratit“, řekl
vyčerpaně. „Dáváš mi všechno, co si jenom můžu přát. Věř mi, prosím“, zašeptal.
„Posledně se mi to líbilo. Chtěla jsem to zkusit znovu“, vzlykla.
„To chceš říct, že bys dokázala akceptovat bolest?“, nevěřícně kroutil hlavou.
„Myslím, že ano. S tebou ano“, pokrčila rameny.
Povzdechl si. Hluboce se zamyslel a mnul si bradu. Sledovala ho s mírně
rozšířenýma očima.
„Ještě jednou ti chci připomenout, že ty mi dopřáváš všechno, co já potřebuji. Chci,
abys byla v sexu submisivní, někdy i spoutaná, Lucie. Chci tě takovou mít. Strašně
moc. Nic jiného nechci. A to přece není málo, když mi to dáváš“. Přejel palci po
stranách její čelisti a hřejivě se na ni usmál.
„Snažím se pochopit, proč, Lucie“.
„Protože se mi to posledně líbilo, Richarde. Nic jiného v tom nehledej“.
„Dobře, možná bychom to mohli zkusit. Ale nebude to takové, jak si to pamatuješ, to
mi věř. A nejraději začneme hned“.
„Co tím naznačuješ“, zvedla prudce hlavu. „To chceš říct, že jsi mě minule šetřil?“,
zeptala se ohromeně.
„Tak nějak“, zamručel. „Tak co, ještě na tom trváš?“, pozvedl koutek úst. Zadoufal, že
ji trochu vystrašil.
„Ano, trvám. Chci to poznat, jaké to skutečně je, se vším všudy“, řekla odhodlaně a
vzdorně pozvedla bradu.
„To je neuvěřitelné. Ty jsi tak umanutá“, kroutil hlavou. „Dobře, souhlasím. Ale
pamatuj si jedno. Chci mít jistotu, že budeš ke mně upřímná a budeš komunikovat.
Jedině tak bychom se mohli pohnout“.
Ohromeně na něho zírala a v hlavě měla najednou prázdno.
„Lucie, poslouchala jsi mě?“, mírně s ní zatřásl.
„Ano, Richarde“, prohlásila s jistotou.
45.
Lucie se obrátila na Richarda, oči mu zářily. Odrážel se v nich chtíč a naprosté
ovládání. Ano, věřila mu. Avšak stále si nebyla jistá, jestli dokáže věřit sobě, ale
hodlala to zkusit. Poprvé to bylo jiné, alkohol jí zbavoval zábran. Polkla, aby si
uvolnila stažené hrdlo.
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„Dobře, můžeme začít, hned“, tvářil se velmi vážně, odhodlaně. „Vždycky se můžeš
rozhodnout, že chceš přestat, Lucie. V tom je ta krása, naprosté bezpečí. Záleží
pouze a pouze na tobě“.
Přikývla a on se usmál. „Tak začneme“. Vzal ji za ruku a ucítil, jak se třese. Nechtěl,
aby se bála. Ale mírný neklid a očekávání si vychutnával. Byla úchvatná, tvářila se
zasmušile. Viděl, jak napíná svaly na bradě.
„Nesnaž se o tom moc přemýšlet, neboť v této oblasti rozum nefunguje“.
Richard ji musel přimět, aby všechno pustila z hlavy. Musel ji odzbrojit natolik, aby se
vyprostila od všeho.
„Neměj strach a svlékni se“.
„Cože?“, o krok ustoupila, což u něj vyvolalo široký úsměv.
„No tak, Lucie. Určitě sis nemyslela, že si budeme hrát a ty budeš oblečená. Tak to
nefunguje“.
Ve tváři se mu objevil částečný údiv. Chvíli nehnutě stála, ale potom bez jediného
slova si stáhla triko přes hlavu. Neuhnula pohledem, svírala rty, zpevnila ramena a
mlčela jako zařezaná. Bylo to něco, jako součást její proměny. Viděl, jaká bitva se
v ní odehrává. Ve snaze ho poslechnout, a to ho přitahovalo ještě více. Složil si ruce
na hrudi a počkal, až se svlékne. Když mu podala svoje svršky, neřekl ani slovo. Byla
prostě úchvatná. Zvedla bradu jako projev nového vzdoru. Richard svíral její spodní
prádlo mezi prsty. Vonělo svěže, jako ona sama. Aniž z ní odtrhl oči, zvedl její
kalhotky k obličeji a nasál jejich vůni. Když se začervenala, usmál se. Vůbec netušila,
jak je vnímavá, ale on to věděl. A věděl i to, že je spolu čekají úžasné chvíle.
„Lucie, zůstaň tady. Ani se nehni“.
Postavil se a uložil její oblečení na křeslo. Měla doširoka rozevřené oči a obrovské
zorničky. Stále zarytě mlčela. Sklonil pohled k jejím ňadrům. Zatímco si ji prohlížel,
bradavky jí začínaly tuhnout.
„Dokonalá ňadra“, promluvil tiše s respektem.
Nesměl si všímat své erekce mezi nohama. Snažil se soustředit. Přesunul pohled
k její tváři.
„Pojď ke mně, Lucie“.
Váhavě popošla krok dopředu a zastavila se. Objal ji kolem pasu a stáhl k sobě.
„Lucie, pokud to máme zkusit, musíš se řídit mými pokyny. Pokud mi budeš
vzdorovat, nemá to smysl. Vždyť jsi to chtěla, tak se podle toho chovej“.
Rychle a přerývaně dýchala. „Já vím, ale nic s tím neudělám“.
„Přeneseš se přes tu paniku a uděláš přesně to, co ti řeknu. Věř mi“.
Přikývla.
„Lucie, zopakuj mi to“, ozval se hlasitěji.
„Udělám, co mi řekneš. Věřím ti“, odpověděla. Její hlas stále podbarvoval náznak
nejistoty. To si moc dobře uvědomoval. Brzy ji přiměje, aby to překonala. Žár v těle
ho rozptyloval a musel se hodně soustředit, protože to byla ona a všechno bylo jiné,
mnohem složitější. Přitáhl si ji na klín a rukou ji objal kolem pasu. Její hladká pokožka
byla jako samet. I přes kalhoty cítil teplo jejího klína. Zlehka ji pohladil po tváři a
potom prsty se ponořil do jejich vlasů.
„Klidně dýchej. Snaž se uvolnit a poslouchej můj hlas“.
Pouze opět přikyvovala.
„Zavři oči“, přikázal tiše.
Bez námitek ho poslechla.
„Chci, aby ses soustředila sama na sebe. Mysli na svůj nádech, na můj hlas, a na nic
jiného, ano? Dokážeš to, Lucie“.
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Z jejího klína se šířilo teplo a Richard si byl jistý, že ji ovládl. Ať už si to uvědomovala,
nebo ne. Jeho penis ztvrdl a pulsoval touhou.
„Nadechni se a na chvíli zadrž dech“, poručil. „Dobře. Teď pomalu vydechni a znovu.
Vnímej, jak ti vzduch koluje v celém těle, v plících a břiše. A nezapomínej na moje
ruce“. Pohladil ji po obnažených zádech, nahoru a dolů. Tělo měla čilé a pružné.
„Skvělé, Lucie, vedeš si velmi dobře. Jen dýchej a soustřeď se“.
Přejel rukou níž k hýždím a pohladil jemnou pokožku. Nějakou dobu ji jen tak držel a
nechal ji dýchat. Hlazením jí rozehříval pokožku. Konečně se začala uvolňovat a její
dech se zklidňoval. Bradavky měla vztyčené a nateklé. Sklonil se a musel se jí
dotknout a ochutnat. Zvedl jí tvář a políbil. Její ústa byla měkká a poddajná. Přejel
jazykem po dolním rtu a ona je otevřela. Vklouzl dovnitř. Jazyk měla překvapivě
horký a sladký. Zachvátil ho nečekaný příval chtíče.
Zasténala a naplnila ho svým sladkým dechem. Líbal ji vášnivěji a ona jeho polibky
opětovala.
Vsunula mu jazyk do úst, tiskla se k němu a její ňadra se mu tlačila na hrudník.
Zavrtěla se mu na klíně a bokem zavadila o jeho penis. Málem vybuchl, jako nějaký
puberťák. Krucinál, odtáhl se.
„Richarde“, tváře měla zardělé a oči jí plály vzrušením. Musel chvíli počkat a volně
dýchat. Musel přemýšlet. Vzrušený jako nikdy si vychutnával její teplé tělo a
pozoroval její krásný obličej, z něhož čišela vášeň a oddanost. Jeho úkolem bylo
uspokojit veškeré její potřeby. Přesto mu slabiny pulzovaly chtíčem, který téměř
nedokázal ovládnout. Na to nebyl zvyklý, ale byl to extrémní zážitek, v němž se
propojily touha a zároveň potřeba, která dříve měla svoje opodstatnění, svoje
postavení. Ale jelikož to Lucie chtěla, zvládne to, připomínal si. Vždycky to zvládal.
Jen si musí udržet nadhled a dát jí, po čem touží. Tuhle práci skvěle ovládal. Rukou ji
uchopil za krkem a trochu sevřel. Zatvářila se zmateně.
„Jen klid, Lucie“.
Vypadala, jako by se chystala něco říct, ale pak zavřela ústa.
„Hodná holka“, pochválil ji.
Při jeho slovech se mírně zachvěla.
„Ach, tak je to správně, pomyslel si. Bude skvělá subinka. Je neodolatelně
ztělesněním síly, vášně a přirozené podřízenosti. Zmáčkl ji silněji a jen tak držel, aby
jí dal najevo, kdo je tady pánem. Ovládal ji fyzicky a na ni to fungovalo dokonale.
Upíral pohled na její tvář a druhou rukou sjel mezi její stehna a mírně je roztáhl.
Překvapeně otevřela oči. Pohladil ji a našel nejteplejší místo.
„Pověz mi, Lucie, že to chceš“, poručil.
„Ano, chci to“.
Vklouzl prsty dovnitř, tiše zasténala. Dívala se na něho, zatímco svými prsty dráždil
její nateklé záhyby. Bože, byla vlhká. Napadlo ho, jestli se jí dál bude tak dotýkat a
neuleví svému pulzujícímu údu, určitě zemře. Přesto to dokáže, poručil sám sobě.
Celá hořela, když nahmatal klitoris a zmáčkl.
Ach, její pohled ani na vteřinu nezakolísal. Zatahal a promnul ho. Zrychleně dýchala,
pootevřela rty a zalapala po dechu. Zhluboka se nadechla a on vsunul prsty ještě
hlouběji. Zavrtěla se mu na klíně, až ho zabolelo. Přesto se soustředil pouze na ni.
Držel ruku v jejím rozkroku a tlačil hlouběji. Z jejich tlumených výkřiků poznal, že
našel to správné místo.
„Udělej se, Lucie, pro mě“.
Bylo to jednoduché. Sevřela se kolem jeho hýbajících prstů a vyklenula se.

181

„Ach bože“, zkousla si ret, což ho přimělo k tomu, aby ji mohl líbat. Naklonil se, vzal
její rty mezi zuby a kousl. Pak je otevřel jazykem. Prožívala dlouhý orgasmus a
vzdychala mu v ústech.
Richard si to všechno užíval. Její požitek, vzdechy, pronikavou vůni vyvrcholení.
Ještě se třásla, když ji od sebe odtáhl a položil ji tváří do klína.
„Richarde“, vykřikla polekaně.
Ššš. Je čas, Lucie. Proto tady jsi. Jsi připravená“.
Zpanikařila. „Ne, já nemůžu“. Pokusila se posadit, ale pevně ji držel.
„Chceš říct červená? Použít stopku, abychom přestali a ukončili to? Jestli ano,
nechám tě vstát. Přeješ si to?“
„Ne, vlastně ne“.
„Dobře, uvolni se, počkáme“.
Sice se najednou nemohl dočkat, až si ji podrobí a naplácá jí. Ale věděl, že ho to
ještě více vzruší a ztíží jeho sebeovládání. Protože to byla právě ona, s ní to buse
jiné a o hodně těžší. Dříve nemusel vynakládat takové úsilí. Nebylo to o vztahu, ale
s ní ano. Bylo to pro něho něco úplně nového. Přesto se s tím dokáže vyrovnat.
„Tak, budeme pokračovat?“
„Ano“, hlesla rozechvělým hlasem.
Cítil, jak její tělo mírně povolilo. To stačilo. Pohladil mezeru mezi jejími půlkami, které
se nabízely jeho dlaním. Hladil ji, až se zcela uvolnila. Skvělé. Bylo to tak dokonalé,
jako její obnažený zadek. Začal do něj poklepávat prsty. Dost silně na to, aby to
cítila. Poslouchal její dech, zda z něj nevycítí náznak paniky, ale zatím se nic
takového nedělo.
Plácl ji trochu silněji, až jeho dlaň vytvořila tichý pleskavý zvuk. Její dech se
nezměnil, ale pokožka se rozehřála a začala růžovět.
„V pořádku, Lucie?“
„Ano“.
Stále byla uvolněná a teplá. Věděl, že klesá na pokraj podvědomí. Jeho penis opět
sebou zaškubal. Teď na to nemysli a soustřeď se, přikazoval sám sobě. Plácl ji silněji
a druhou rukou ji pevně držel za zátylek. Věděl, že cítí trochu bolesti, ale také si byl
jistý, že pokud s ní bude správně zacházet, touha v jejím těle změní bolest
v potěšení. Přesně tohle měl v úmyslu. Pohladil ji po zrůžovělé pokožce a při pohledu
na ni se usmíval. Prsty přejel po hýždích a na spodním okraji zmáčkl. Zavrtěla se, ale
stále pravidelně dýchala. V jejich svalech nebyla ani trocha napětí.
„Lucie, jsi tu se mnou?“
„Ano“.
„Teď opravdu dostaneš výprask“.
Tiše zasténala a pak hlesla, ano.
„Hodná holka“. Zvedl ruku a udeřil do jedné pevné půlky. Zalapala po dechu, ale
jinak se nepohnula.
„Dobře, Lucie. Jenom pravidelně dýchej“.
Počkal, až se zhluboka nadechla a potom nechal padnout dlaň na její pokožku.
„Dobře, dokážeš to“. Znovu ji plácl přes zadek. Ten krásně zrůžověl a ona
neprotestovala. Doháněla ho k naprostému šílenství. Začal se rytmicky pohybovat a
vyplácel ji znovu a znovu. Jako by nic jiného neexistovalo, jen křivky jejího pozadí a
silná touha, kterou se mu jen taktak dařilo krotit.
„Richarde“, vypravila ze sebe tiše, udýchaně.
Přestal. „Co je?“
„Potřebuju se znovu udělat“.
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Panebože. Byla dokonalá, její odvaha a upřímnost v sexu se mu vrývala hluboko pod
kůži. Tohle nikdy nezažil. Věděl, že by ho dokázala připravit o veškerou
sebekontrolu, kterou celý svůj život rozvíjel, zpevňoval a zoceloval.
Lucie se pohybovala v teplém nadpozemském světě, do kterého ji Richard zavedl.
Nemohla uvěřit tomu, co dělá. Nechala se od něj bít, aby dosáhla orgasmu? Opravdu
ho požádala, aby jí to udělal znovu? Přistihla se, že si zoufale přeje to ještě
zopakovat. Byla na hony vzdálena od reality, aby o tom skutečně uvažovala.
Dokázala myslet pouze na úžasný dotek jeho ruky, jeho teplo na své pokožce, na
slast, která ji zaplavovala v jedné vlně za druhou. Vnímala bolest a potěšení zároveň
a obojího se nemohla nabažit. Jako by sama tíha jejího těla v jeho klíně nestačila.
Ještě ji tlačil ňadra ke svým stehnům. Ztopořený úd ji tvrdě mačkal do boku. Přála si
cítit ho v sobě. Chtěla, aby to udělal znovu a silněji.
„Richarde, prosím“.
Mírně se uchechtl. Pak jí rukou vklouzl mezi stehna a nahmatal místo vzrušení.
„Ach, ano“. Vyklenula se a on přitlačil. Současně druhou rukou pleskl přes zadek, až
to štíplo. Fyzická bolest se vzápětí změnila v čiré potěšení. Její vyvrcholení se blížilo,
když pokračoval, tělesná rozkoš narůstala.
„Bože můj“, vykřikla.
Vsunul do ní palec a hluboko zatlačil. Stačilo ještě jedno plácnutí na zadek a
v úchvatném přívalu slasti dosáhla orgasmu.
„Richarde“, znovu vykřikla.
Narážela boky do jeho ruky a dál se pohybovala v extázi, zatímco ji dráždil a vyplácel
najednou. Konečně její tělo ochablo, ale v žilách zběsile proudila krev. Byla
vyčerpaná a nedokázala se hýbat. Potom ji zvedl a přivinul do náruče. Políbil ji na
tvář. Přitáhl si její ruku až ke rtům a zlehka se dotkl vnitřní strany zápěstí. Pak jí
položil ruku do klína a přitiskl se tváří k té její. Něco jí říkal. Jeho teplý dech ji šimral
ve vlasech, ale nerozuměla mu. Chtělo se jí spát, i když její tělo bylo mnohem
bdělejší, než kdykoli předtím.
„Lucie, podívej se na mě“.
Bylo těžké udělat, oč ji žádal, ale přála si to. Chtěla vidět jeho oči. Toužila ho
poslouchat a pohlédla na něho. Vypadal úžasněji. Z očí mu zářil adrenalin a touha
dohromady. Nedokázala přemýšlet a nic jí nedávalo smysl. Jen to, aby ji políbil.
Zvedla bradu. Sklonil se a něžně zavadil o její rty. Znovu v jejím těle přeskočila jiskra.
Ale jinak cítila takovou malátnost, že se ani nehnula.
Odtáhl se. „To bylo skvělé, Lucie, vynikající“. Měl drsný a hluboký hlas. Stále ji hladil.
Dívala se, jak se mu v obličeji střídalo několik emocí najednou. Nebo si to
představovala jako následek dvou mohutných orgasmů a zmatené touhy. Roztřásla
se a tělem se jí začalo šířit podivné chvění. Chtíč nahradil nějaký strach hraničící
s panikou. Nechápala to.
„Richarde?“
„Třeseš se“, přivinul si ji blíž ke svému tělu. „Je ti zima?“
„Trochu, já nevím“. Snažila se potlačit slzy, ale původ si nedokázala vysvětlit. Vzal do
ruky deku a přehodil jí přes ramena.
„Za chvíli se to zlepší, uvidíš“.
„Co to znamená, co se se mnou děje?“
„Ponořila ses na samé dno. Dokonce i zkušení submisivové tím někdy procházejí.
Důvodem je přetížení endorfiny a taky adrenalinem. Občas za to mohou emoce,
které se uvolní při hluboké tkáňové masáži“, vysvětloval jí pocity, které se jí
zmocňovaly.
„Tahle část teď se mi vůbec nelíbí“.
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„Ne, to ani nečekám, ale přejde to“.
Zavrtěla se a pokusila se vstát.
„Počkej“, zarazil ji. „Co to děláš?“
„Musím“.
„Nehýbej se, Lucie a poslouchej mě. Panikaříš, to se stává. Ale vůbec ti nic nehrozí,
slibuju. Postarám se o tebe. Jenom seď a dýchej“.
„Ne, bránila se“.
„Lucie“, napomenul ji zřetelně.
„Já nemůžu. Pomoz mi vstát“, trvala na svém.
Obejmul ji a vytvořil ze svých paží pevný kruh. Strčila do něj, ale nevzdal to. V očích
měla slzy. Co se to s ní dělo, přemítala.
„Lucie, uklidni se. Všechno bude v pořádku. Ale nedovolím ti, abys teď vstala. No tak,
dýchej, poslechni mě“.
„Richarde“, roztřásla se.
Pevně ji sevřel. „Prostě to udělej“, naléhal na ni klidným hlasem.
Uvědomila si, že ji nehodlá pustit. Ta představa ji sice pobuřovala, ale současně
překvapivě uklidňovala.
„Dobře. Fajn. Dýchej, jako jsi to dělala předtím. Zhluboka se nadechni nosem. Ano,
tak je to správně. Zadrž vzduch v plících a vydechni ústy. Jako při józe. Cvičila jsi
někdy jógu?“
„Ano“.
„Je to úplně stejné. Nadechni se a postupně uvolni končetiny. To je ono“, pochválil ji,
když udělala přesně to, co jí nařizoval.
Seděl s ní a dohlížel na to, aby pravidelně dýchala. Nakonec se začala uvolňovat.
„Jsem hrozně unavená“.
„To věřím, to se stává, Lucie. Nic se nyní nesnaž to rozebírat“, radil jí.
„Ne, to ani nejde“, vzdychla. „Vůbec se mi nedaří přemýšlet“.
„Ano, tahle zkušenost nemá s rozumem nic společného, Lucie. Analytická část
mozku a prosté cítění se oddělí“.
„Taky to tak cítíš, Richarde?“
„Moje role je poněkud jiná. Musím být zodpovědný za tebe. Za všechno, co se ti
děje“, odmlčel se a odhrnul jí vlasy z obličeje. Znovu se jí zrychlil pulz. Nechtěla
přemýšlet, proč.
„Už je to lepší, Lucie?“, zeptal se tiše.
„Ano, asi ano“.
„Dobře“. Zvedl se s ní a zamířil do ložnice. „Uložím tě do postele, budeš spát“.
„Proč?“
„Protože, neptej se“.
Postel byla měkká a přikrývka jí chladila pokožku. Lehl si vedle ní, aby ji zahřál.
Přitáhl si ji blíž a její hlavu si položil na rameno. V hrudi se jí zmocňoval uklidňující
pocit, hodně zvláštní. Kdyby nebyla tak unavená …. Ale teď nedokázala myslet.
Zavřela oči a odplouvala do hlubokého spánku. Dlouho ji pozorně sledoval, než se
ujistil, že bude v pořádku. Potom se zvedl, aby se svlékl a znovu ulehl k ní.
46.
„Už musím běžet, kotě“, tiskl jí rty na ucho. Otevřela oči, bylo ráno. Otočila se
směrem za jeho hlasem. Už vstal. Skláněl se nad ní, oblečený, vymydlený a
rozhodně k nakousnutí.
„Kolik je hodin? Nemůžu přijít pozdě hned první den“.
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„Nepanikař, ještě máš čas. Mám ranní obchodní schůzku. Říkal jsem ti to včera.
Štefan tě odveze do práce“, otíral se o její nos. „Taky nezapomeň na dárek pro paní
Mixovou“, připomenul.
„Hm, nezapomenu. Krásně voníš“, zamumlala a protahovala se.
„Nechoď ještě“.
Naklonil hlavu na stranu a pozvedl obočí vzhůru. „Paní Gregorová, opravdu se
snažíte zdržovat svého muže od každodenní poctivé práce?“
Ospale přikývla a on se musel začít smát. „Ač působíte velmi lákavě, musím už
běžet“, dal jí pusu a zvedl se. Na sobě měl dobře padnoucí oblek, bílou košili a
kravatu.
„No, velmi pěkné“, pochválila ho. „Vypadáš dokonale, jako pořádně žhavý ředitel“,
významně pokývala hlavou.
„Děkuji za uznání. Uvidíme se později“, utrousil se smíchem a byl pryč.
Lucie pohlédla na budík, a ten jí prozradil, že je na čase, aby vstala. Ve sprše dostala
úžasný nápad. Vymyslet dárek pro svého muže, nebylo vůbec jednoduché. Ta
věcička bude naprosto dokonalá, musí ji ihned koupit. V duchu si poplácala po
rameni, že na to přišla.
Cestou do práce se potutelně usmívala. Určitě si toho Štefan všiml, ale co. Je čerstvá
novomanželka, může si to přece dovolit.
Jakmile zasedla za svůj stůl, ozvala se příchozí zpráva.
Sedím v zasedačce s obchodním partnerem a zrovna přemýšlím, jaké místo
bychom mohli posvětit. Co takhle moje kancelář. Už se těším. Chybíš mi.
Jeho zpráva ji rozesmála. Hlavně ty jeho sexkapády. Kam se poděla romantika,
zakroutila hlavou.
Jsi poněkud jednostranně zaměřený, chtělo by to více rozvinout smysly. Taky
jsi mi chyběl. Snídani jsem měla za dva, ale Štefan byl vstřícný.
V čem byl Štefan vstřícný. Co to mělo znamenat?, vzápětí přišla odpověď.
Kdo je zvědavý, bude brzo starý. Teď musím pracovat, nech mě na pokoji.
Nemám rád, když přede mnou máš tajnosti. Poděl se, hned.
Nepodělím a nepouštěj na mě hrůzu. Nezdržuj mě, Richarde.
Se smíchem vypnula telefon a odložila ho stranou. Konečně se pustila do práce. O tři
hodiny později si zašla do kuchyňky uvařit kávu. Veronika jí chyběla. Pak znovu
usedla k obrazovce počítače a znovu si pročetla příspěvek, který napsala. Zdál se jí
celkem vydařený, zajímavý a měla dobrý pocit, dokonce radost.
Na okamžik si podepřela pěstí čelo a vzpomněla si na ….
Pokud je podřízenost hříchem, tak hřeším dennodenně, ach Richarde …
S povzdechem přesunula kurzor znovu na horní okraj obrazovky, napsala titulek a
pod něj dopsala svoje jméno. Zapnula tiskárnu a dívala se, jak se na bílé stránce
mihají písmena. Její nové jméno vypadalo dobře na papíře.
Lucie otevřela složku, kterou měla připravenou na stole. Slova se jí před očima
rozplývala. Příliš mnoho informací najednou, pomyslela si. Nebyl nikdo, s kým by to
mohla prodiskutovat, znovu si vzpomněla na Veroniku.
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Při zazvonění telefonu, nadskočila. Nervózně se podívala na vyzvánějící aparát na
stole a váhavě zvedla sluchátko.
Lucie Gregorová, představila se. Do ucha jí zazněl Richardův hlas, teplý a smyslný.
Lucie, chtěl jsem se zastavit a vzít tě na oběd, ale nestihnu to. Šlo všechno
dobře“ Byli k tobě milí?
Samozřejmě. Všichni se chovali vstřícně, ale po celou dobu jsem sama
v kanceláři.
No, to je mi jasné, když spolu mluvíme z pevné linky, zasmál se. Hlavně se
nezapomeň najíst, řekl přísným hlasem. Uvidíme se odpoledne, kotě. Jo a ještě
něco, jak to bylo s tím Štefanem, zeptal se.
Vidím, že ti to vrtá hlavou, zasmála se.
Lucie, zahřměl jeho hlas. Tak, jak to bylo, naléhal na ni.
Pomohl mi se snídaní, kterou mi naložila naše milá paní hospodyně i za tebe.
Cože? Asi ho vyměním. Sotva vytáhnu paty z domu, tak se usadí k mému stolu
a spořádá moji snídani. To mu nedaruju, zasyčel do telefonu, ale zaslechla jeho
hravý tón v hlase.
Pa, lásko, později.
Nadechla se, a než stačila cokoli říct, linka už byla hluchá. Sklesle položila sluchátko
a vrátila se zpět k práci.
O půl hodiny nakoukla do kanceláře jedna z kolegyň a zeptala se, zda může dál.
Lucie jí pokynula. Přistoupila ke stolu, v ruce svírala složku, kterou položila před ni.
„Myslím, že by ses na to mohla podívat. Janeček říkal, že jsi na tom dříve dělala,
budeš to znát“.
„Aha, děkuju. Tak to tady nechej, já si to projdu a dám ti vědět“.
Kolegyně se zamračila, což Lucii neuniklo a přišlo jí to divné. Ta se na ni ještě
záhadně podívala, pokývala hlavou, otočila se a vyšla z kanceláře.
Lucie si nebyla jistá, co to mělo znamenat. Nic se nevyvíjelo tak, jak by mělo. Byla
manželkou Richarda Gregora, což znamenalo, že na její práci se nic nezměnilo. Ale
dnes si připadala hodně zvláštně, jako by měla k ruce několik asistentů. Jenom
doufala, že kolegové od Janečka nedostali zvláštní instrukce. Pokud ano, potom se
bude měnit situace, protože tak nemůže nadále pracovat.
Opět se ponořila do práce, téměř zapomněla na čas. Probrala se ve chvíli, když se
objevil Štefan, aby ji odvezl za Richardem. Tak to bylo domluveno. Její manžel si
usmyslel a považoval za svoji povinnost a hlavně potřebu ji představit ve své
společnosti.
„Lukáši, rád bych ti představil svou manželku“. Ten zvedl hlavu a podíval se na Lucii.
Byl mladý, sice starší než ona, ale rozhodně mladší než Richard, letem tipovala jeho
věk. Na očích měl brýle, což mu dodávalo vážný výraz ve tváři. Když se postavil,
zhodnotila jeho ležérní styl, polokošile a dobře padnoucí kalhoty. Richard očividně
nepožadoval, aby zaměstnanci nosili formální oblečení. Lukáš překvapením povytáhl
obočí a očima hodnotil její vzhled. To, co viděl, ho přimělo úctyhodnou poklonou
hlavy, ale jinak to slovy nekomentoval.
„Lucie, to je Lukáš Veiner, šéfuje našemu týmu specialistů sekce Informační
techniky“.
„Paní Gregorová, je mi potěšením“ a natáhl ruku, aby se s ní pozdravil.
„Ráda jsem Vás poznala, pane Veinere“, pronesla Lucie s úsměvem.
Lukáši okamžitě došlo, že schůzka s Richardem je u konce. „Omluvte mě, musím
běžet, mám ještě spoustu práce“, řekl rozpačitě a odporoučel se.
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„Uvidíme se zítra a ještě to spolu probereme a doladíme“, rozloučil se s ním Richard.
„Jinak dobrá práce, Lukáši“, stačil ještě za ním zavolat.
„Děkuji za uznání, Richarde“, ozval se mezi dveřmi a vyšel ven.
„Lucie, je to velmi nadaný hoch a jeho práce si velmi cením“, prohlásil Richard.
Potom provedl Lucii po nejvyšším patře, kde v jedné části se nacházela jeho
kancelář a přilehlé místnosti, které představovaly jeho soukromí. Ve druhé části
jednotlivé kanceláře vybraných zaměstnanců. Úplně vzadu, velká konferenční
místnost, kde zrovna paní Marie s lidmi cateringu chystala občerstvení pro
zaměstnance na počest svatby Richarda a Lucie. Usmála se na oba a zamávala,
když nakoukli dovnitř. Cestou potkali Štefana, který se zrovna chystal do zasedačky,
aby nabídl svou pomoc.
„Nazdar Štefane. Nezdá se mi, že už patříš do rodiny?“, smál se Richard.
„Jakže?“, vytřeštil na Richarda oči.
„No, pokud už snídáš u mého stolu. Zrovna jsem zvažoval, že bych tě mohl vyměnit“,
popíchl ho Richard.
„To bys udělal?“, chytil se za srdce a rozesmál se. „Tvoje hospodyně je úžasně
přesvědčivá, nemohl jsem odolat“, pochechtával se a zamířil vpřed.
Lucie byla následně představena dalším kolegům, kteří zastávali různé manažerské
posty. Pobavilo ji, když poznala vedoucího finančního odboru. Byl to netrpělivý,
nervózní muž, který nebyl z vyrušení nijak nadšený a své podráždění dal patřičně
najevo. Na chodbě se Richard musel smát, když jí vysvětloval, že on už je takový
suchar, ale jinak člověk na svém místě.
Dále se setkala, také mimo jiné, se dvěma ženami, co zastávaly ve společnosti
důležité funkce.
Jedna byla ve věku kolem třicítky, s milým úsměvem a inteligentníma očima. Ta
druhá byla o něco starší a hlavně hodně upovídaná. Oběma se povedlo odejít z její
kanceláře až na třetí pokus.
Později se Lucie setkávala se zástupem lidí, jejichž jména neměla šanci si
zapamatovat. Zaznamenala, že někteří z nich se na ni tázavě zadívali s patřičným
otazníkem. Nemohla se divit, když jejich ředitel se tak najednou oženil. Říkalo se o
něm, že se jen tak s žádnou ženou nezaplete, natož aby si ji vzal. Přímo viděla, jak
se některým z nich v hlavě roztáčely kolečka. Přesně předpokládala, že brzy bude
hlavní hvězdou místních drbů. Lucie si oddechla, když konečně všechno to
představování bylo u konce.
Asi hodinu poseděli s Richardem s ostatními zaměstnanci, kteří se sešli k malému
občerstvení. Ještě před odchodem zamířila Lucie na toaletu. Potřebovala se hlavně
opláchnout. Jakmile uslyšela blížící se kroky, rychle se ukryla do poslední kabinky a
zavřela za sebou dveře. Vzápětí vešlo dovnitř několik žen, vůbec nepoužily toaletu.
Evidentně si potřebovaly něco sdělit. Právě chtěla vyjít ven, když zaslechla slova
jedné z nich, což ji přimělo se zastavit a setrvat v kabince.
Zaposlouchala se do zajímavého rozhovoru.
Tak, co si myslíte o manželce našeho ředitele. V ženině hlase se ozývala
pobavenost, nevěřícnost a nenávist, ta tedy ze všeho nejvíc.
Lucie v duchu zaúpěla. Sice se to dalo čekat, že zaujme pevní místo ženského
drbacího klubu. Jenom doufala, že nebude tomu čelit zrovna z první ruky.
Je milá a moc hezká, ozval se hlas druhý.
Ts, chudinka. Nemá tušení, k čemu se zavázala, odpověděla ta první.
V tom se ozval třetí hlas.
Proboha, kolik jich tam je, zhrozila se Lucie.
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Nevím, jak to myslíš. Já bych si to s ní ihned vyměnila. Gregor je bohatý, velmi
pohledný. Doslechla jsem se, že v posteli je až moc schopný. Taky se povídá o něm,
že si jen tak nějakou do postele nikdy nevzal. Má totiž zvláštní požadavky, co se týče
sexu. Ale dámy, udělala bych cokoli za jednu noc s ním.
Tak je to pravda, ozvala se opět ta první. To vysvětluje tu podivnou smlouvu.
O jaké smlouvě mluvíš, ozvaly se oba hlasy najednou.
Jednou jsem zaskakovala za paní Pokornou. Takže jsem měla přístup do jeho
kanceláře. No a taky jsem to tam pořádně prošmejdila. Našla jsem v jeho stole
zvláštní smlouvu. Sice bez jakýchkoliv jmen, ale zajímavé čtení. Zřejmě náš pan
ředitel má zvláštní zvrhlé choutky, prozrazovala první hlas.
Lucie rázem zbledla hrůzou. Byla hodně pobouřená, co si to ta ženská dovolila.
Málem otevřela dveře.
Děláš si srandu. Co to blábolíš, jak sis mohla dovolit se mu hrabat ve stole, ozval se
hlas druhý.
Byla jsem zvědavá. Jednou se Alice zmínila, že Gregor navštěvuje jistý klub, což se
potvrdilo. Řekněme, že pokud s ním žena chce jít do postele, musí se mu ve všem
podřídit. Jinak nemá šanci.
Pane jo. Uvědomuješ si, co jsi udělala? Bože, kdyby tě tak nachytal. Nechci ani
pomyslet. Na místě by tě přinejmenším vyrazil.
To já vím, ale nenachytal, zasmála se.
Já bych volila raději jeho bratra, promluvila ta třetí.
Jak to myslíš, ozvala se ta první.
Rád si to rozdává v takzvané trojce. Vždy si se svým kolegou vyberou jednu ženu a
tu si vezmou společně do postele. Přijde mi to dost divné, ale na druhou stranu bych
se tomu nebránila.
Jak tohle všechno víš, ozvaly se najednou dva zbývající hlasy.
Kamarádka mé sestry měla tu čest. Dámy, moc se jí to líbilo, ale netrvalo to dlouho,
než ji vyměnili za jinou.
Kruci, holky, musíme jít. Ještě nás tady někdo vyhmátne, rozesmály se a pak už bylo
slyšet klapání podpatků, jak opouštěly toaletu.
Když se zavřely dveře, Lucie konečně mohla opustit kabinku, ve které se dobrovolně
uvěznila. Zalitovala toho, že neuposlechla Richarda, aby využila jeho soukromé
prostory. Vůbec nečekala, co všechno se dověděla, když si odskočila na toaletu.
Richard by řádil jako černá ruka, kdyby tušil, že jedna z jeho podřízených se mu
hrabala ve stole. Znejistěla, nevěděla, co si má počít s tolika informacemi. Vrátila se
zpátky. Richard se zrovna bavil s jedním kolegou. Ale hned jak vešla, zaznamenal
její přítomnost a usmál se.
Nenápadně, avšak velmi důkladně se rozhlédla po konferenčním sále a projela
zkoumavým pohledem po všech přítomných. Její zrak ulpěl do rohu, kde postávaly tři
mladé ženy. Hned jí bylo jasné, že jsou to ony, i když je neviděla. Byly zabrané do
tichého hovoru, chichotaly se a několikrát na ni pokukovaly. Tvářila se nezaujatě,
usmívala se. Moc dobře věděla, co bylo předmětem jejich zábavy. Byla ve výhodě,
že ona slyšela všechno a ony neměly tušení, kdo je vyslechl.
O půl hodiny později se Lucie s Richardem zvedli k odchodu. Všichni přítomní se za
nimi s neskrývaným zájmem otáčeli. Schválně zabloudila pohledem ke třem ženám,
které je sledovaly zvědavým, ostražitým pohledem. Lucie jim nepatrným pohybem
hlavy pokynula a záhadně se usmála. Tím dala najevo, kdo je vítěz.
Cestou Richardovi zazvonil telefon. Zamračeně hovor přijal a s někým krátce hovořil.
Pak se zastavil a přerušil hovor.
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„Lucie, omluv mě, ale musím to vyřídit, je to důležité. Počkej na mě v kanceláři,
dobře?“, sáhl do kapsy saka a podával jí klíč.
Samozřejmě souhlasila, ale on už s telefonem na uchu se otočil a vracel se zpátky.
Posadila se na pohovku a prohlížela si fotografie na zdi, které tak obdivovala.
Nesledovala čas, když na něho čekala. Měla plnou hlavu informací, které si nechtěně
vyposlechla. Vzhlédla v momentě, když se dveře otevřely a dovnitř vešel Richard.
Jeho úsměv napovídal, že všechno vyřídil. Zadíval se do jejich očí, a ty jeho
naznačovaly oheň uznání, což v ní probudilo vzrušení. Málem se jí z jeho
uhrančivého pohledu zatočila hlava. Místnost zaplnilo hmatatelné napětí. Poznala, že
ji chce, tady a teď. Žaludek se jí stáhl a ženské partie se probouzely k životu.
Vzájemná chemie mezi nimi fungovala dokonale. Vždy a všude.
Přešel ke svému stolu a znovu se na ni podíval.
„Pojď sem ke mně, Lucie“., rozkaz byl tichý, ale výrazný.
Automaticky vstala a bez protestu přešla až k němu. Tvrdě si ji přitáhl k sobě. Políbil
ji tak náruživě a naléhavě, jako by po celou dobu, co byl pryč, nemyslel na nic jiného.
Nasávala jeho vůni a málem se jí zmocnila žárlivost. Nikdy se nepovažovala za tak
majetnickou, jako právě nyní.
Stále byla plná myšlenek na ty ženy, které ho tak podrobně rozebíraly. Dokonce se
přistihla, že by byla schopna i zavrčet, kdyby se některá k němu přiblížila. Nejraději
by mu zavěsila ceduli na krk – ruce pryč, je můj.
Vyšel jí naproti a chytil za ruku, když se s ní zastavil u svého stolu. Smysly měla
zbystřené, nebyla si jistá, co má v úmyslu. Posadil se do svého křesla a malinko se
odtáhl od stolu.
„Sundej si sukni a kalhotky“, znovu přikázal.
Nervózně se ohlédla ke dveřím a potom očima spočinula na něm.
„Dveře jsou zamčené, Lucie“, odpověděl netrpělivě. „Tak do toho, svlékni se“.
Bez dalšího zaváhání udělala, co po ní chtěl. Odhalila tak svou dolní polovinu nahoty
jemu lačnému pohledu. Vzal ji za ruku a přitáhl si ji mezi svoje stehna. Údivem
zalapala po dechu, když ji chytil za pas a posadil ji na okraj stolu. Posunul ji kousek
dál, aby byla dobře usazená a přitáhl se ke stolu.
„Dnes ráno jsem se zrovna nezachoval k tobě hezky“, řekl chraplavým hlasem.
Nechápala, o čem mluví a on si všiml zmatku v jejich očích.
„Obvykle nejsem při sexu tak sobecký. Omlouvám se, že jsem tě brzy probudil a
v rychlosti ojel, ale musel jsem tě mít“.
Rázem si vzpomněla, že ji probudil časně ráno, ale potom znovu usnula.
„Opři se, Lucie, dlaněmi se podrž stolu“, řekl tiše. „Já si tě teď vychutnám“.
Dech se jí zadrhl v hrdle, pak roztřeseně vydechla. Udělala, co jí nařídil. Roztáhl jí
stehna a vystavil její pohlaví svému pohledu. Přejel jedním prstem po záhybech a
roztáhl je, aby se dostal k tomu nejintimnějšímu místu jejího těla. Sklonil hlavu a ona
zavřela oči z očekávání toho, co bude následovat. Jako by jí tělem projel elektrický
proud. Špičkou jazyka se dotýkal klitorisu a ruce jí téměř podklouzly, jak se držela
stolu. Pohrával si s citlivým bodem, kroužil kolem jazykem a sál. V břiše se jí rozjela
obrovská touha a vytryskla jako žhavá láva. Každý pohyb jeho jazyka ji přiváděl o
krok blíže k vrcholu. Sotva popadala dech. Potom špičkou jazyka obkroužil vstup do
jejího těla a vklouzl dovnitř. Tělo ji téměř bolelo a dohánělo k šílenství. Vzpínala se
rozkoší proti vpádům jeho jazyka. Každou vteřinou se blížila k orgasmu. Ale on to
přerušil, aby jí dal najevo, že ona je důležitá a musí jí dopřát delší potěšení. Jeho
jazyk znovu pomalu opakoval doteky od samého začátku, opět ji dovedl téměř
k vrcholu.
„Richarde, prosím, potřebuju to“.
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Tiše se zasmál. Pouhý zvuk jeho hlasu rozvibroval její klitoris tak, že málem dokázal
ji přenést přes hranu. Políbil ji na to místo a vklouzl do ní jedním prstem.
„Ještě ne, Lucie. Jsi hodně netrpělivá a zapomínáš, že já velím. Uděláš se, až ti to
dovolím“.
Síla a svůdnost jeho hlasu ji roztřásl a nedokázala se ovládnout.
„Uvolni se“, zavrčel.
Povzdechla si nahlas, musela se podvolit.
„Chutnáš tak zatraceně dobře. Tohle bych mohl dělat celé hodiny“.
„Celé hodiny, to bych nepřežila. Už teď mám co dělat, abych tě neprosila“, zaúpěla,
položila se na záda a rezignovala.
„Ty bys mě prosila. To zní dobře a dál ji prstem ničil.
„Ježíši ano, Richarde. Potřebuju se udělat. Dovol mi to, konečně“, sykla.
Řekni mi Lucie, komu patříš“.
„Tobě“, vydechla a celá se roztřásla.
„A když tě budu chtít ošukat, mám na to právo. Je to tak?“
„Ano, bože, tak už to udělej“.
Rozesmál se. Vložil do ní dva prsty a dále sál klitoris. Kolem ní jako by vybuchlo
světlo a ona se tříštila na malé kousky.
Richard se rázem postavil a ve tváři měl temně svůdný výraz. Rozepnul si kalhoty a
vytáhl ztopořený penis ven. Jedním mohutným přírazem vnikl do jejího těla, zatímco
se ona ještě zmítala v doznívajícím orgasmu. Vzal její nohy a přiložil si je na ramena.
Byl hluboko v ní, ale její tělo se dokázalo přizpůsobit a přijala ho.
Šukal ji tvrdě. Každým přírazem se posouvala na stole. Cítila jeho pánev, jak
narážela do jejího zadku. Vyvrcholil najednou s ní a mezi nohama se jí rozlévala
tekutina jeho semene. Byl to teplý důkaz jeho vrcholu. Vydechl, když naposled
vystříkl a odstoupil. Oblékl si kalhoty. Přejel dlaněmi po vnitřní straně stehen,
triumfálně se díval na důkaz svoje touhy.
„Zbožňuju, jak teď vypadáš“, řekl. „Na mém stole, dole celá zrudlá, naběhlá a s mým
semenem na těle. Nejraději bych tě tak nechal a pozoroval celé hodiny“.
Odešel od stolu, a ji najednou napadlo, zda ji tady skutečně nenechá. Vlhkou,
odhalenou, naplněnou jeho spermatem. O pár minut později se vrátil s mokrou
žínkou, aby ji zbavil bílé tekutiny. Když skončil s očistou, naklonil se k ní, zvedl a
pomohl vstát. Dívala se na něho s nejistotou. Pochopil, sehnul se pro kalhotky, které
ji oblékl spolu se sukní. Vše pečlivě vyhladil.
„Vypadáš moc dobře“, pronesl tiše a zamrkal na ni.
„Čím to asi bude, Lucie“, tiše se zasmál. Naopak ona dělala, že nechápe a hned
neodpověděla. Pozvedl obočí, když uviděl, jak se zatvářila. Nakonec to vzdala,
zakroutila hlavou. „Že by to bylo tím, jak jsi mě šukal na svém stole?“
„Jo, myslím, že ano“, zabublal.
„Náfuko“, zasyčela, což ho rozesmálo ještě více. Pak ji objal kolem ramen.
„Tak, co abychom už šli, krásko“, mírně ji popohnal ke dveřím. „Necháme je, ať se
dobře baví a mizíme pryč, přijímáš?“
„To beru, už bylo na čase. Dokonce velmi správné řešení, pane řediteli“, škádlivě
nadnesla.
„Přesně tak. Musíme jim nechat prostor. Přesně vím, jaké téma číslo jedna se bude
probírat“, smál se Richard. Lucie přikývla a hlavou jí proběhla vzpomínka na ty tři
jezinky. To určitě, pomyslela si a škodolibě se pousmála.
„Pověz mi něco, Richarde“, pronesla tiše.
Tázavě se na ni podíval, když se odmlčela.
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„Tahle moje práce v redakci. Mám takový pocit, že si někteří myslí, že to všechno je
jen zástěrka“.
Zvedl hlavu a pozorně se na ni zadíval.
„Dokonce už teď kolují řeči“ , chtěla pokračovat, ale přerušil ji.
„Jaké řeči?“, v očích měl náhle pobouřený výraz.
„K tomu se hned dostanu“, řekla netrpělivě. „Já chci jen vědět, že moje práce má
svoji podstatu. Platíš nám spoustu peněz. Že to, co dělám, má smysl. Že to neděláš
jenom proto, že si lehnu na záda“.
„Co to říkáš?“, překvapením zamrkal. „Co tě to proboha napadlo, nejsi žádná …“,
odfrkl si. „Proboha, Lucie, za to bych tě nejraději přehnul přes koleno, jestli něco
takového znovu, byť jenom naznačíš“, rozzlobil se.
Při jeho slovech se jí ulevilo, ačkoliv si nemyslela, že by se někdo na ni tak díval.
Možná se tak viděla ona sama a nelíbilo se jí, jak se přitom cítí.
„Už jen to, že jsi odvedla kus dobré práce hned při prvním sezení a přiměla ostatní
kolegy ke spolupráci, byl obrovský úspěch. A buď si jistá, že budeš mít ty i ostatní
hodně příležitostí vyvinout značné úsilí, abyste se zviditelnili. Já vás nebudu držet za
ruku celou věčnost“.
„Já si toho vážím, tedy my všichni, a budeme se snažit, abychom si to zasloužili.
Jenom dnes jsem měla pochybnosti. Všichni mi připadali tak nějak divní. Richarde,
bylo to pro mě důležité, abys mě v tom ujistil“.
„Chápu. A teď mi krucinál řekni, jaké řeči o nás kolují. Kdo ti co řekl. Podám si ho, a
to hned“
„Mně nikdo neřekl nic. Jenom jsem byla náhodou na správném místě a něco jsem
zaslechla. Neúmyslně. Jsem si jistá, že nikdo z nich netušil, že tam jsem. Nevím, kdo
to byl, ani kdo mluvil. Vím jen to, že to byly tři hlasy, které se vzájemně doplňovaly,
tedy ženské hlasy. Ukrývala jsem se v kabince na toaletách“.
Richard se na ni nevěřícně podíval. „Ty ses ukrývala, proč proboha“.
Vešly zrovna, když jsem tam byla. Ve chvíli, když se začaly mezi sebou bavit,
rozhodně jsem nechtěla, aby o mně věděly, že tam jsem. Nebylo to příjemné, ale
nedokázala se vyjít“.
„Co říkaly?“
„Vlastně nic, co bych nečekala“.
„Lucie“, zavrčel. „Řekni mi, co jsi přesně slyšela“, požadoval odpověď.
„Probíraly, jaké to asi je, když spolu spíme“, promluvila tiše. Zamlčela, co slyšela o
Pavlovi. Přemýšlela, do jaké míry to byly dohady, anebo nakolik to byla pravda.
Musel se malinko pousmát, jak to opatrně říkala a její tváře zčervenaly.
„Vzali jsme se, takže spíme spolu“, řekl věcně. „To se nezmění a oni to všichni vědí.
Ať si myslí, co chtějí, my to nezměníme. A já jim rozhodně nebudu nic rozmlouvat.
Pokud kdokoli z nich si něco pomyslí, ani já, ani ty, to nezměníme. Samozřejmě to
byl pro většinu z nich šok, že jsem se oženil. Spekulovalo se, zda vůbec nějakou
ženu mám. Je a bylo mi to ukradené. Ale budou se k tobě chovat s respektem.
Pokud něco zaslechnu, nebo zjistím, že ti kdokoli cokoli nevhodného řekl, pak se
s tím člověkem okamžitě vypořádám osobně“.
K tomu se nedalo nic dodat. Lucie se nezmínila o tom, že se mu jedna ta žena
vkradla do kanceláře, ačkoli pocítila lehké bodnutí viny. Neměl by snad vědět, co se
povídá o jeho osobním životě. A co víc, neměl by vědět, že se o podivné smlouvě
dozví veřejnost, nebo minimálně zaměstnanci společnosti. Bojovala sama se sebou.
Cítila se nepříjemně. Byla vůči Richardovi loajální, je to její manžel a ona nedovolí,
aby se o něm tak mluvilo. Ty dotyčné ženy neznala. Nic jim nedlužila.
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A pokud Richard zjistí, že o tom věděla a nic mu neřekla, bude zuřit a ne zrovna
málo. Povzdechla si a nenáviděla se za to, do jaké pozice se dostala.
„Co se děje?“, zeptal se Richard, když po nějakou dobu sledoval její zamyšlený
výraz. „Vypadáš nějak nerozhodně, zřejmě to nebylo všechno“, úsečně poznamenal.
Provinile k němu vzhlédla a znovu si povzdechla.
„Je tady ještě něco, co bys měl vědět, Richarde“, řekla tak tiše, že se musel přiklonit,
aby ji vůbec slyšel.
„Poslouchám“.
„Neřekla jsem ti všechno, co jsem vyslechla“, řekla a zatvářila se rozpačitě, snad i
provinile. Neřekl nic, zato se více zamračil a naznačil, aby pokračovala.
Jak jsem se dříve zmínila, byla tam skupinka žen. Takže nevím, které to byly.
Nemám tušení. Ale probíraly nějakou tvoji smlouvu. Nejdříve se dohadovaly, ale pak
jedna z nich řekla, že tu smlouvu viděla. Takže ví, že všechno, co se o tobě povídalo,
je pravda“.
„Jak by něco takového mohla sakra vědět. To přece nedává žádný smysl“.
Lucii bylo jasné, že tomu nevěřil, a že se hodně naštve, až mu řekne, jak to ta
dotyčná objevila. Jen doufala, že tím nepokazí celý jejich večer. Protože
s rozzuřeným manželem nepatřilo na seznam deseti nejlepších způsobů, jak strávit
čas. Ještě na vteřinku zaváhala, ale už se nedalo nic dělat.
„Tvrdila, že ti prohledávala kancelář, že se ti dostala do stolu, prý byla zvědavá“.
„Do prdele, cože?“, zařval tak, že sebou při ostrém tónu jeho hlasu cukla.
„Počkej, jestli to chápu dobře. Ona se mi hrabala ve stole, protože byla zvědavá. Aby
zjistila, co je pravdy na drbech, které kolují o mém osobním životě?“
Jeho hlas rezonoval zuřivostí. Pěnil vztekem, celý se hněvem třásl.
„Tak to přesně řekla“, potvrdila Lucie tichým hlasem.
„Tak tohle hned zítra vyřídím. Jestli budu muset vyhodit všechny do jednoho, udělám
to. Odmítám spolupracovat s lidmi, kterým nemůžu věřit“.
Lucie zavřela oči. To bylo poslední, po čem toužila. Chtěla jenom, aby si Richard
dával pozor, aby byl opatrnější. Možná, aby u sebe ve stole neschraňoval osobní
informace.
Richard vzal její ruku do své a stiskl. „Nemusíš si dělat starosti, Lucie. Řekla jsi
přece, že o tobě nevěděly. Nezjistí, že to vím od tebe. Ta dotyčná si bude maximálně
myslet, že ji zradila jedna z jejich kolegyň“.
„Přesto mi není příjemné, že kvůli mně někdo přijde o práci“, zašeptala.
„Máš příliš dobré srdce, Lucie. Jestli mě zradila, pak si nezaslouží pro mě pracovat.
Tohle já nikdy netoleruju“.
Věděla, že to je pravda. Přesto si přála, aby to Richardovi řekl někdo jiný.
Objal ji svými pažemi a otřel se jí nosem o krk. „Myslím, že bychom si mohli dát spolu
sprchu, co říkáš, krásko?“
„Zrovna jsem na to myslela“, usmála se a zadečkem se o něj otřela.
Lucie usnula, uspokojená, zachumlaná v teplé přikrývce a ve snech se jí zdálo o tom,
jaké to bylo, když si ji opakovaně bral ve sprše.
Probudila se v okamžiku, když ji skutečný Richard vytáhl zpod deky, kterou měla až
po bradu. Ve tváři měl známý výraz, v pronikavých očích pohled, z něhož se jí
stahovaly útroby. Okamžitě sevřela stehna, mezi nimiž jí slastně zabolelo touhou.
„Klekni si“.
Jeho příkaz byl jasný a jí se rozechvěla kolena. Nebyla si jistá, jak to myslel. Chtěl ji
mít doslova na kolenou, nebo myslel na všechny čtyři.
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Zachvěla se, když si tu druhou možnost představila. Viděla, jak zúžil netrpělivě oči.
Převrátila se na bok a pak na břicho. Než se stačila zvednout, položil jí ruku na záda
a tiskl k matraci.
„Zůstaň tak. Musím to udělat“.
„Co musíš udělat?“ Srdce jí bušilo, oči měla pevně zavřené.
Něžně vzal do ruky nejdříve jedno její zápěstí a poté druhé. Obě přitiskl k sobě a
položil na prohlubeň zad. Lucie prudce otevřela oči, když si uvědomila, že jí zápěstí
omotává provazem a pevně spoutává k sobě. Sakra. Tak to o tom svazování
nežertoval, když se nedávno zmiňoval. Říkal, že ji tak potřebuje mít a ona se smála a
souhlasila, i přes tu nepěknou vzpomínku v Itálii. Neuvědomila si, že rázem ztuhla,
dokud se k ní nesklonil a rty se neotřel o lasturu ucha.
„Uvolni se, Lucie. Neublížím ti, to přece víš“.
Při tom příslibu sevření svalů povolilo a ona nyní ležela pokojně, i když mysl jí
nedopřávala klidu. Byla vzrušená, vyděšená, ale to první převládalo. Smysly se jí
zbystřily. Bradavky ztvrdly, tlačily se do matrace a mezi nohama se jí nedočkavostí
svíralo. Potom jí zvedl zadek, kolena jí sklouzla pod tělo a tváří se zabořila do
matrace. Ruce měla za zády pevně spoutané.
Na sobě však cítila jeho konejšivé ruce. Pak prstem klouzal po jejím pozadí, až se
zastavil u konečníku. Hlas měl chraplavý, když promluvil.
„Těším se na to, až ti ošukám ten tvůj sladký zadeček. Můžeš si být jistá, že to
jednou udělám. Zatím nejsi připravená, ale brzy budeš. Užiju si každou vteřinu, až
budu v tobě až po koule“.
Nezvladatelně se zachvěla, na pokožce jí naskočila husí kůže.
„Neboj se, lásko, na to tě budu postupně připravovat“, ujistil ji. „Prozatím tě ošukám
tak, jak to dělám pokaždé. Ale teď, se zadkem hodně vysoko, abych si mohl
představovat, že tě šukám do něj“.
Kousla se do rtu, tělem jí projel chtíč a zanechal ji vzrušenou a zoufalou touhou. Po
jeho doteku a nadvládě. Potom se postel prohnula a ona ucítila tlak jeho těla. Po
zádech jí sjely jeho dlaně k potům kolem zápěstí. Masíroval jí ztuhlé prsty a zatahal
za provaz. Zkoušel, jestli je pevně a bezpečně svázaná. Nemohla dýchat, jak se
topila v záplavě pocitů. Byla naprosto bezmocná, a přesto věděla, že je v bezpečí.
Neublížil by jí. Nikdy by to nenechal dojít tak daleko. Jednou rukou sevřel její
spoutané zápěstí, druhou sjel mezi její nohy až k rozkroku. Pak onu ruku stáhl, aby
se připravil ke vstupu do jejího těla. Hlavičkou ji dráždil a poté do ní vstoupil na pár
centimetrů.
„Jsi tak zatraceně úzká“, řekl chraplavým hlasem. „A taky tak nádherná, v posteli na
kolenou, s rukama svázanýma. Nemůžeš nic, než přijmout vše, co ti dám“.
Chtělo se jí křičet zoufalstvím. Ocitla se na hraně a on přesto dál tiskl hlavičku ke
vstupu. Pokusila se přirazit, přinutit ho, aby vstoupil hlouběji. Vykřikla do prostěradla,
když ji ostře plácl přes zadek. Pak se tiše zasmál.
„Tak netrpělivá“, řekl pobaveně. „Bude to po mém, Lucie, jak snadno zapomínáš.
Chci být v tobě stejně zoufale, jako chceš ty. Ale toužím si užít každou vteřinu, když
tě mám svázanou. Jakmile do tebe vejdu, nevydržím dlouho. Proto si to vychutnám.
Uvolníš se a podřídíš se mým požadavkům“.
Zavřela oči a zasténala. Znovu se zasmál a vstoupil o trochu více než poprvé.
Vzdychla a napjala se. Čekala. Tělo se jí třáslo a bolelo, uvnitř celá pulzovala. Chtěla
ho více, chtěla ho celého. Ale musela se podřídit tak, jak to chtěl.
„Chceš mě mít celého, Lucie“, zeptal se zastřeně. Jako by sledoval její myšlenkové
pochody.
„Bože, ano“, vydechla.
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„Neslyším tě, Lucie“.
„Ano, prosím“, zavrčela přidušeným hlasem.
„Správná odpověď“, zašeptal. Sklonil se, aby jí vtiskl polibek na záda. Sevřel pevněji
její zápěstí a přirazil. Zalapala po dechu s ústy otevřenými v tichém výkřiku.
„Zatraceně správná odpověď“, zašeptal jí do ucha. Zakryl ji svým tělem, tiskl se proti
jejím spoutaným rukám. Trhla sebou, vyklenula se, neschopna potlačit svou touhu.
Nakonec z ní vystoupil, pomalu klouzal z teplého sevření, dokud se špička jeho
penisu sotva dotýkala vstupu do jejího pohlaví.
„Richarde, prosím“, žadonila. Hlas měla nakřáplý, zněla zoufale, ale bylo jí to jedno.
Věděla, že porušila pravidla, přesto jí to bylo ukradené, zda ji potrestá. Zadoufala, že
ji opět plácne přes zadek, protože cokoli by jí udělal, ji pošle přes hranu do
zapomnění.
„Šš, zlatíčko“, konejšil ji sametovým hlasem, který by sám o sobě dokázal ji přimět
k vrcholu. „Teď se o tebe postarám. Věř mi, že to pro tebe udělám“.
„Já ti věřím“, zašeptala. V té chvíli se otočila tak, jen natolik, aby v jeho tváři spatřila
uspokojení. Pevně sevřel její zápěstí a nepustil, i když se sama nemohla z provazů
dostat. Přidržel si je jako opěrný bod a začal přirážet. Hluboce, tvrdě a hodně
pomalu. Rozechvěla se rozkoší, kolena zapírala do matrace. Musela se poddat jeho
rytmu, protože, kdyby chtěla zrychlit, nedovolil by jí to a byli by přesně na začátku.
Dlouho ji šukal, a ona se mu přizpůsobovala. V břiše se jí rozlétli motýlci a oheň jí
zaplavoval žíly. Vycítil, že se blíží na hranu, když jí svaly vypovídaly službu a ustal.
Pomalu z ní vystoupil po okraj a znovu ji klouzal do těla, pomalu a sladce. Doslova ji
tak omámil rozkoší, byl její drogou. Ložnici naplnily tiché steny, které vydávala pouze
ona, nedokázala je utišit. Jednou rukou ji sevřel prameny vlasů, omotal si je kolem
prstů. Lehce zatahal a poté stisk uvolnil jen, aby je zase sevřel. Zvrátila hlavu tak,
aby jí viděl do tváře.
„Oči, Lucie“, přikázal ostře.
Nehodlala ho neuposlechnout. Otevřela oči, aby ho koutkem zahlédla. Jeho výraz jí
bral dech. V rysech se objevilo soustředění a něco divokého. Tělo se jí roztřásalo
pod tíhou přírazů, jak do ní bušil. Kdykoli z ní téměř vystoupil, zvrátila hlavu více,
protože ji pevně svíral za vlasy. Vzrušovalo ji, jak ji pevně držel, aby zaklonila hlavu,
potřeboval vidět, jak se udělá. Stočila hlavu tak, aby mohl vidět to, co chtěl. Přitom se
dívala do jeho krásného obličeje, s ostrými rysy, mužného, v němž se odráželo
naprosté uspokojení, rozkoš, kterou mu dávala ona.
„Jak blízko?“, zeptal se napjatým hlasem. Zmateně se podívala. Jeho hlas zněžněl.
„Jak blízko jsi k vrcholu, kotě?“
„Ach, bože. Už budu“, vydechla.
„Tak se udělej, lásko. Chci tě vidět, tvoje oči. Zbožňuju, jak se ti zamlží. Je to jako
okno do tvé duše. A já jsem jediný, kdo to vidí, jak se uděláš. Je to jasné?“
Přikývla, nemohla promluvit.
„Pověz mi to, Lucie“, řekl tiše. „Tvoje oči patří jenom mně, když tě udělám“.
„Ano, patří ti“, odpověděla se značným úsilím. „Jenom tobě“.
Uvolnil sevření jejich vlasů, stáhl ruku a prameny mu proklouzly mezi prsty. Potom
jemně přejel přes její páteř. Objal ji kolem pasu a prsty zabloudil níž mezi její nohy.
Polaskal klitoris, stiskl a ona vykřikla. Tělem jí projela divoká jiskra.
„Přesně tak, lásko. Chci vše, co máš. Je to moje, dej mi to“.
Začal přirážet s takovou intenzitou, jeho boky rytmicky narážely do jejího zadku a
špičkami prstů stále dráždil klitoris.
„Ach bože, Richarde“, vydechla.
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„Dobře, až se uděláš, chci slyšet svoje jméno a chci vidět tvoje oči“. Potom už
soustředěně více přirážel. Toužila po uvolnění. Po chvíli se vše kolem ní najednou
ponořilo do mlhy, málem odvrátila zrak. Pak to přišlo. Vykřikla jeho jméno, přitom
nepoznávala svůj hlas. Byl plný divoké rozkoše. Úpěnlivě prosila, aby jí dal, po čem
toužila. A on jí to dal. Postaral se o ni. Dal jí přesně to, co chtěla, co potřebovala.
Silně se sevřela kolem něho horká vlna a vzápětí ji zalil semenem.
Nebyla nadále schopna se mu dívat do očí. Tělo jí ochablo a tvář zabořila do
prostěradla. Neměla už sílu držet hrdlo zvrácené, zavřela oči a ani si nebyla jistá, zda
je při vědomí. Mysl ji opustila a proplouvala pryč, někam daleko. Byla naprosto
spokojená. Nekáral ji. Něžnými polibky si klestil cestu po její páteři, až k jejímu uchu.
Šeptal jí slova, kterým nerozuměla. Pak z ní vystoupil a ona slabě zaprotestovala.
Najednou měla pocit, jako by ji násilně vytrhl z toho mámivého oparu uspokojení a
rázem ji zasáhl chlad.
„Zlatíčko, musím tě rozvázat a postarat se o tebe“.
„Tak jo“, navíc se nezmohla. Znělo jí to tak dobře. Postará se o ni. O vteřiny později
měla ruce volné. Vzal každou z nich do dlaní. Jemně masíroval a poté je opatrně
položil na postel. Dbal na to, aby se cítila pohodlně. Pak ji otočil a přitáhl si ji k sobě.
Sklonil se nad ni, zvedl a přitiskl si ji na hruď. Schoulila se, pažemi obepínala jeho
krk, jako by se nechtěla nikdy pustit. Cítila se zranitelně a zároveň tak otevřeně. Ano,
chtěla, aby jí naplácal, ale to, co bylo, bylo mnohem syrovější. Zuřivá stravující
bouře, která zahltila její tělo a mysl. Když ji předtím probudil, netušila, že zažije tak
neuvěřitelný sex. Přímo to s ní otřáslo, jako by se zem pohnula.
„Neusínej, Lucie. Ještě ne“, uslyšela, když ji zvedl z postele. Vešel s ní do koupelny a
pustil sprchu. Oba je brzy zahalila horká pára. Potom ji vnesl dovnitř, stále ji držel při
sobě. Pomalu ji nechal sklouznout po svém těle, zatímco proud horké vody je oba
smáčel. Když nabyl jistotu, že ji nohy udrží, natáhl se pro mýdlo a celou ji namydlil.
Věnoval péči každému místu jejího těla. Než skončil, sotva dokázala stát. Odstoupil,
aby mohl vyjít ze sprchy první, téměř upadla. Rychle ji zachytil a tiše zaklel. Zvedl ji,
posadil na skřínku vedle umyvadla a natahoval se pro ručník. Zabalil ji a důkladně
vysoušel. Povzdechla si a čelem se opřela o jeho horkou hruď.
„Jsem v pohodě“, zašeptala. „Osuš se, já si tu zatím posedím“.
Podíval se na ni a pobaveně zvedl koutky úst. Přesto ji nespustil z očí, když se
natahoval pro osušku za sebe. Rychle se utřel.
Lucie se stačila natolik probrat a vychutnávala si každou sekundu, aby si ho
prohlížela.
Vypadal úchvatně, s velkým „U“ a ten jeho zadek, který zahlédla v zrcadle. Poté
věnovala příliš velkou pozornost jeho mužství. V hlavě se jí opět zrodily představy,
jak ho opět ráda ochutná.
„Na co teď sakra myslíš, Lucie“, zeptal se přímo.
Zamrkala, když spatřila jeho zvědavě upřený pohled.
„Vážně to chceš vědět? Musím odpovídat?“
Povytáhl obočí a oči mu zajiskřily pobavením. „Ano, chci to vědět. A ty mi to musíš
říct. Zvláště, když jsi tak zčervenala rozpaky“.
Vkročil mezi její nohy a zahleděl se na ni. Do tváře jí vstoupila horkost, najednou jí to
přišlo hodně hloupé. Před hodinou s ním prožívala drsný a zvrhlý sex a ona se teď
červená.
„Prohlížela jsem si tě“.
Odtáhl se, pozvedl jí bradu, aby na ni dobře viděl. „A to je všechno, co mi řekneš?“
Zaváhala a povzdechla si. „Obdivovala jsem tvoje tělo. Tvůj sexy zadek a hlavně tvoji
mužnost“.
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Pokusil se zadusit v sobě smích, ale moc se mu to nevedlo. Z hrdla se mu vydral
přidušený zvuk. Lucie zasténala. Než stihla ztratit nervy, vyhrkla ze sebe.
„Představovala jsem si jak“, tváře jí málem shořely.
Přistoupil k ní ještě blíže a přitiskl se mezi její roztažené nohy. Opět jí nadzvedl bradu
a prohlížel si ji pronikavýma očima.
„Představovala sis co, Lucie?“
„Jak tě mám v ústech“, špitla. „Jak tě ochutnávám a přivedu tě k šílenství. Jako to
děláš ty mně“.
Napjal se a v očích mu zasvítilo. Náhle ale v těchto samých očích spatřila bolest a
nejistotu. „Myslel jsem, že po tom už nikdy nezatoužíš. Zvláště po tom, co se stalo
posledně“, zavřel oči.
„Ne Richarde, to sis myslel špatně. To už je za námi“, přejela mu prstem přes jeho
spodní ret. „Toužím tě sevřít ve svých ústech“.
Sklonil hlavu a něžně ji políbil. „Ani nevíš, co pro mě znamenáš. Děkuji, Lucie. A
svou šanci dostaneš, to ti můžu, sakra slíbit“.
Potom ji zvedl a odnesl do postele. „Teď se hlavně musíš vyspat, zlatíčko“, pohladil ji
po tváři a políbil.
47.
Richard se marně snažil soustředit znovu nad projednávanou záležitostí. Byla jí
koupě budovy jako součást mnohem větší parcely, o kterou usilovala jistá
společnost. Až do dnešního rána byl přesvědčen, že prodejem tohoto objektu se
rozhodl správně. Veškeré návrhy společnosti Metcom předcházely doporučení.
Závěry jeho obchůzek byly velmi povzbudivé. Tato část města byla už dost zchátralá,
ale kdyby se firmě podařilo podílet na přislíbeném projektu, na její urbanistické
renovace financované státem, měli by o všechno postaráno. Nyní nevěřícně zíral na
dokumenty, které měl před sebou.
Tak o to tady jde. Ten bastard Starke, zaklel a tvrdě dosedl do křesla. Ještě že byl
tak obezřetný a zajistil si tuto zprávu. Stále měl určité obavy, a zdá se, že oprávněné.
Protože Metcom měl o tyto pozemky zájem, všechno zbourat a začít se
supermoderní výstavbou. Nová výstavba sama o sobě není špatná věc. Ale pouze
v případě, že se demolují chátrající čtvrti. Nyní měl před sebou důkaz, že Metcom má
v úmyslu zlikvidovat budovu, aby nezacláněla nájemníkům nových domů. Pohrdavě
si odfrkl.
Tenhle ziskuchtivý člověk, Starke nikdy nepochopí, že by mnozí dali přednost právě
výhledu na starobylou budovu. Zpráva byla jednoznačná, firma Metcom se dopustila
podobného vandalismu v jiném městě. Tak proč by si měl dělat iluze, že se o to
nepokusí i zde. Proto Starke jednal tak velmi rychle. Ale poslední slovo má on. Jeho
pohled na věc se rázem změnil, když se objevily závažné důvody pro to, aby
k prodeji nedošlo. Hodnota budovy se zdaleka nemohla vyrovnat hodnotě pozemku.
Pokud by ji prodal, nic by nezabránilo tento objekt zbourat. Richardova sestra se
svým mužem byli velmi dobrými architekty, a právě oni mu nastínili, že by byla velká
škoda, kdyby se budova zlikvidovala. Navíc přítel jeho švagra Jiřího, který si pronajal
některé prostory ke svému bydlení, už hodně investoval. Zrovna tak i jeho žena by
přišla o svůj obchod, který si na vlastní náklady zrenovovala. Dnes už neměl jistotu,
zda by nový majitel dal na jeho rady. Richard byl stále více přesvědčen o tom, že by
objekt zůstal nedotčený.
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Zatímco několik lidí přítomných společnosti Metcom deklamovalo své návrhy, jeho
pozornost ochabovala. Přemýšlel o důvodu, jak by mohl elegantně stáhnout nabídku
k prodeji. Musí to udělat tak, aby nepřišla jeho firma o reputaci.
„Pane Gregore“, ozval se majitel firmy Metcom.
Richard vzhlédl od stránky, do které se díval a předstíral, že ji studuje. „Ano,
promiňte, zabral jsem se do něčeho jiného. Co se děje?“
„To vidím. Váš názor, pane“.
„Ano, jistě. Musím přiznat, že jsem ještě nevyhodnotil všechny okolnosti. Potřebuji
ještě nějaký čas, abych mohl projednat podrobnosti s orgány města, zodpovědnými
za změny urbanistického členění“.
Starke si Richarda měřil pronikavým pohledem. „To je především moje starost“,
reagoval Starke.
„Ne tak docela“, odpověděl Richard.
„Předpokládám, že tento váš návrh není ovlivněn tím, že zvažujete prodej, pane
Gregore“.
„Abych pravdu řekl, tak ano. Zvažuji a dokonce ve váš prospěch“.
„Tomu nerozumím. Přece můj záměr znáte“, ozval se rozhořčený Starke.
„Právě proto, že ho znám“, odpověděl Richard klidně a napřímil se. Jak jistě víte,
budova je vedena v katastru nemovitostí jako historická, což by značně
zkomplikovalo váš záměr. Sice jste tvrdil, že budovu zanecháte v původním stavu,
ale přiznejme si na rovinu, že to není pravda“.
„To je nesmysl“, vybuchl Starke. „To chcete říct, že jde o historickou památku?“
„To nechci říct, protože to tak je. A vy sám jste měl možnost vidět veškeré
dokumenty“, ozval se Richard.
„To ještě nic neznamená. Všechno se dá změnit, pane Gregore“, ohradil se Starke.
„Možná ano. Ale jedině v případě, pokud vám objekt prodám“, připomenul mu
s důrazem. „Je to stará budova“, prohlásil Richard klidně. „Ale je v bezvadném stavu
a vyplatí se ji uchovat. Nedotčenou. Jinými slovy žádné zásahy do nitra, žádné
úpravy zasahující do stylu doby, ve které byla postavena“.
„Nebuďte směšný, pane Gregore. To se pokaždé snažíte zahraňovat každou starou
památku, abyste zabránil pokroku?“
„Samozřejmě, zvláště před bezohlednou rukou pokroku“, ozval se ostře Richard.
„Vidím, že se naše jednání dostává do romantického rozložení“, pronesl znechuceně
Starke.
„Vůbec nevíte, o čem mluvím“, namítl Richard značně otrávený nad jeho
diletantstvím. „Zeptám se jinak. Kupoval jste někdy nemovitost historického
charakteru?“
„Ne, zatím ne“, přiznal Starke.
„A to je váš problém“, uzemnil ho Richard a pousmál se. „Dobře, pokusím se vám
nastínit, co by se stalo, kdybych se rozhodl k prodeji. Především bych získal značnou
sumu za pozemek a taky nemalou částku za budovu, v uvozovkách historickou. To
znamená, že bych především na tom já sám vydělal. Ale co vy, pane Starku? Měl
byste hodně problémů v plánovaném záměru. Investoval byste spoustu peněz a
zůstal stát na mrtvém bodě. Jednání s památkáři je velice zdlouhavé. Mohlo by se
protahovat i několik let. A to nemluvím o tom, zda by vůbec přistoupili na vaši vizi. To
byste určitě nechtěl, že ne?“
Starke souhlasně přikývl. „Budu muset znovu zvážit a podrobně si prostudovat
veškeré podklady. Nahlodal jste moje pochybnosti, pane Gregore“.
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„Právě to jsem měl v úmyslu“, kul železo Richard, dokud bylo žhavé.
„Nezapomínejte, že budova je jádrem celého komplexu a mohla by se stát překážkou
a narušit tak záměr celého vašeho projektu“.
„To chcete tvrdit, že jste to všechno nevěděl dříve?“, povzdechl si Starke.
„Já, ano. Předpokládal jsem, že jste se podrobně seznámil se všemi zprávami
městských revizorů. Ale, jak vidím, podstatu jste podcenil“, ucedil Richard v domnění,
že se mu značně podařilo zviklat Starkeho, aby dobrovolně stáhl svoje rozhodnutí.
Richardovi odlehlo, když Starke sklepl stoh papírů, odsunul židli od stolu se slovy.
„V pořádku. Pro dnešek to stačilo, vážení. Jak řekl pan Gregor, dokud se nesejdeme
s představiteli radnice, nemůžeme toho moc udělat“.
„To je velmi moudré stanovisko, pane Starku. Sejdeme se příští týden opět zde,
abychom učinili konečný závěr“, přidal se Richard.
„Dobrá a dbejme na to, aby naše záměry se udržely v tajnosti, ano?“, obrátil se na
všechny přítomné Starke.
„Velmi správně“, podpořil Richard jeho varování. „Únik informací o této obchodní
transakci na veřejnost by mělo pro vaši firmu hodně nepříznivý dopad“. Poté se zvedl
a jako první opustil zasedací místnost.
Věděl, že jeho protějšek z jeho projevu neměl vůbec velkou radost. Ale on měl
naopak velmi dobrý uspokojující pocit, že se mu z velké části podařilo zvrátit původní
nabídku. Zbytek už dokáže zařídit tak, aby z toho vyšel s čistým štítem. Cestou
zpátky zvažoval, že tento starodávný dům hotelového typu si ponechá na seznamu
svých nemovitostí.
Sotva vešel do své firmy, odchytila ho ještě slečna v recepci a podávala mu
objemnou obálku.
„Co je to?“, zeptal se udiveně.
„Zhruba před hodinou jsem ji převzala od kurýra“.
„Dobře, děkuji. A co tady ještě děláte?“, podíval se na hodinky.
„Zrovna jsem na odchodu. Jsem ráda, že jsem vám stačila zásilku předat“, usmála se
slečna v recepci.
„Pěkný zbytek dne“, popřál jí Richard a opětoval úsměv.
„Děkuji, pane, i vám“, stačila odpovědět, když zamířil směrem k výtahu.
Ve své kanceláři projel svoji poštu a přečetl si vzkaz své asistentky. Všechno
potřebné zařídila a zítřejší schůzku mu přehodila na další termín. Spokojeně se
usmíval, protože zítra má volný den a může tak oslavit svoje narozeniny se svou
ženou. Paní Pokorná byla dokonalá asistentka a v jeho nepřítomnosti dokázala jeho
kancelář řídit jako zkušený lodivod.
Znovu se zadíval na předmětnou zásilku, kterou odložil na svém stole. Přišlo mu to
poněkud zvláštní. Srdce se mu rozbušilo, když obálku otevřel a vytáhl další, na které
byl vzkaz. „Tohle stojí za pozornost, Gregore“.
Srdce mu tlouklo jako o závod. Chce se vůbec podívat, zvažoval. Natáhl se po noži,
rozřízl, vnořil ruku do obálky a vytáhl fotografie. Byl na nich on sám s Lucií. Prohlížel
si pozorně jednu fotku po druhé. Tyhle snímky byly pořízeny nedávno. Co to má
znamenat, přemýšlel se zachmuřenou tváří.
Ještě před odchodem se rozhodl zavolat Lucii domů na pevnou linku. Nebrala
telefon, včetně mobilu. Nakonec jí napsal krátkou zprávu.
Jsem na cestě domů. Potřebuješ něco, co bych měl ještě obstarat?
Sáhl do šuplíku ve stole a zapálil si cigaretu, po dlouhé době. Kouřil a vyčkával.
Žádná odpověď. Nelíbilo se mu to. Uvědomil si, že se o ni nikdy nepřestane bát, že
ten strach nikdy nezmizí. Znovu jí zavolal. Touhle dobou už měla být dávno doma.
Přemýšlel, proč nezvedá telefon. Je v koupelně, nebo má sluchátka na uších?
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Rozjel se domů. Když vešel dovnitř, v bytě bylo hrobové ticho. Začal ji hledat.
„Lucie“, zvolal a procházel postupně celým bytem. Jeho naděje se roztříštila na tisíc
kousků, když zjistil, že tam není.
„Kurva Lucie, kde jsi“. Podle věcí rozložených na stole poznal, že doma byla. Krev
mu ztuhla v žilách a jeho nohy se daly do pohybu.
Lucie zrovna vstupovala do metra, když jí zazvonil telefon. Poznala, že to byl
Richard, přesto nechala hovor spadnout do hlasové schránky a napsala vzkaz.
Jsem v metru. Ozvu se ti. Jedu na pracovní schůzku. Raději napsala místo
konání, aby nevyváděl.
Seděla u stolku s kolegyní v rohu kavárny, když spatřila, jak dovnitř vchází Richard.
Lépe řečeno došel ke dveřím, zastavil se tam a prohlížel si prostor. Na sobě měl
světlou košili a tmavé kalhoty od obleku Sako na sobě neměl. Zřejmě ho nechal
doma. Tvářil se nonšalantně, klidně a byl hříšně krásný. Celá strnula, že se tam zjevil
a rozbušilo se jí srdce. Její mozek atakovala prudká vášeň. Nemohla popadnout
dech. Okamžitě zareagovala při pohledu na Richardovu šokující fyzickou krásu.
Vnímala syrovou energii, která podněcovala touhu hrát si s ohněm. Jeho uhrančivé
tmavé oči v ní rozehrály všechny impulsy.
Richard zůstal stát bez hnutí, zdál se uvolněný, ale ona věděla, že tomu tak nebylo.
Rozhlédl se jako dominantní lev obhlížející své království. Všichni přítomní se na
něho podívali. Vnímali zřejmou moc, jež se skrývala za jeho ledabylým postojem. Byl
výjimečně pohledný a klidný. Ženy na něho hleděly fascinovaně a muži mu záviděli.
Potom uviděl Lucii, neznatelně se usmál a vykročil do místnosti. Zastavil se u jejich
stolu a mile se usmíval.
„Lucie, konečně, rád tě vidím. Co tě přimělo, že jsem tě nezastihl?“
„Práce, nečekaná“.
„Ach tak“, usmál se. Měl jsem to tušit. Můžu tě a tvou společnost pozvat na
skleničku?“
„Ne, právě jsme skončily“, odpověděla Lucie a jen tak tak se udržela. Odmítala se
vzdát své nabyté normálnosti.
„Bude mi velkým potěšením“, promluvila ve stejné chvíli její společnice“, s očima
rozšířenýma obdivem.
Když Richard zaslechl jejich rozdílné odpovědi, ještě více roztáhl koutky úst. „Budu to
brát tak, že moje pozvání přijímáte“. Podíval se na jejich téměř dopité skleničky.
„Dáte si ještě jednou to samé?“ Pootočil se, kývl na obsluhu a jako mávnutím proutku
se objevil číšník. Richard si s ním vyměnil několik tlumených slov. Otočil se zpátky ke
stolu a posadil se. Napřáhl ruku k Luciině společnici.
„Richard Gregor, rád vás poznávám“.
„Lenka Novotná“, zazubila se od ucha k uchu a nadšeně potřásla jeho rukou.
Lucie měla dojem, že se snad nemíní pustit, jak ho energicky držela.
„Potěšení je na mé straně“, promluvil na ni Richard a mile se usmíval.
Lucie zuřila. Ten zatracený Richard, snad ji nechce ohromit svým šarmem. Choval se
přátelsky a dobromyslně. A ona teď bude muset předstírat alespoň minimální
zdvořilost. Přitom si nebyla vůbec jistá, že dokáže promluvit, natož být slušná.
Lenka Richardovi podrobně vysvětlovala, že zrovna spolu dokončily zajímavé téma
na jednom článku, který zpracovávala Lucie.
Richard uhlazeně odpověděl. „Tak, to si zaslouží přinejmenším šampaňské“ a
vzápětí byla láhev na stole, kterou objednal.
Lucie věděla, co Richard dělá. V tichém rozčilení sledovala, jak nenápadně
přesvědčuje její společnici, aby se rozpovídala o jejich společné práci.
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Po třech skleničkách se Lence lehce motal jazyk. Neustále zapomínala, o čem mluví.
Zakývala se na židli.
„Jejda, budu muset jít“, vyslovila nešťastně, když zavadila očima ručičky na
hodinách. Zavrávorala, když se snažila postavit.
Richard se vzápětí zvedl, když uviděl její nemotorný pohyb a pomohl ji.
„Zavolám vám taxi. Pojďte, vyprovodím vás“, pronesl zdvořile a nabídl jí rámě. Potom
se naklonil nad stůl a tlumeně Lucii nařídil. „Zůstaň tady, hned se vrátím“.
Nejraději by ho neposlechla, ale rozum jí napovídal, že by to bylo ještě horší. Myslela
si, že když byl mimo město, nevrátí se dříve než po desáté hodině večerní. Proto,
když jí Lenka zavolala a navrhla schůzku k doladění, riskla to a odešla z domu.
„Některé ženy neumějí pít“, prohlásil Richard, když se vrátil. Přitáhl si židli blíže
k Lucii, posadil se a usmíval se.
„A jinak to byla moc milá žena“, podotknul záměrně.
Lucie se nehodlala vzdát jenom proto, že její libido nezná hranice.
„Provedl jsi to opravdu mistrovsky“, suše poznamenala. „Taky jsi na ni očividně
udělal dojem. Richarde, co tady sakra děláš?“, vyslala k němu ostražitý pohled.
Její otázku nechal bez povšimnutí. „Raději mi řekni, Lucie, co tady, kurva děláš ty?“,
zasyčel na ni a snažil se ovládnout svůj vztek. „Celou dobu tě hledám, nezvedala jsi
telefon. Pokud vím, Štefan tě odvezl domů. Tak co tady do prdele děláš?“
„Měla jsem tady pracovní schůzku, to jsi snad poznal ne? Nebudu se pokaždé
dožadovat tvého svolení, Richarde“, nedala se zastrašit jeho hněvem.
„Co jsi to řekla? Snad jsem špatně slyšel“, zuřivě na ni štěkl. „O tom si promluvíme
doma“, drsně ji uchopil za ramena a silněji s ní zatřásl.
„Ne, já nikam nejdu“, trhla sebou a přimhouřila oči.
„Ale ano. Hezky půjdeš se mnou. Mizíme, a to hned“, zvedl se.
„Jsi tvrdohlavý, panovačný, nemožný chlap“, rozlítila se Lucie. K jejímu zoufalství ale
Richardem ledový odpor, kterým se ho snažila zastavit, nijak neotřáslo. Chytil ji za
ruku a táhl ven k autu.
Cesta domů proběhla v naprosté tichosti. Lucie zarytě mlčela a on rovněž neměl chuť
konverzovat. Byl vzteky bez sebe. Jakmile se zavřely dveře bytu, zalezla do koupelny
a zamkla se. Nejraději by se vrátil do práce a vyřídil milión věcí, ale nemohl ji nechat
samotnou. Prostě nemohl. Kurva, nikam nepůjde. Rázným krokem zamířil do
pracovny. Ve stole našel krabičku cigaret. Zapálil si a postavil se na terasu. Natáhl
dávku nikotinu do plic v domnění, že ho to zklidní, ale najednou to nefungovalo.
Čekal poměrně dlouho, než se uráčila vylézt z koupelny. Pochopil, že vyhrála první
kolo. Nevypadalo to, že by dobrovolně vyšla ven. Zahasil nedokouřenou druhou
cigaretu a přešel k zavřeným dveřím koupelny.
„Lucie“. Ticho. „Pusť mě dovnitř“. Nic, žádná odezva. Zalomcoval klikou a k jeho
překvapení se dveře otevřely. Zrovna si na sebe vzala župan a vlasy si stáhla do
gumičky. Vůbec se na něho nepodívala, ignorovala ho. Klidně si nanášela krém na
Pleť, jako by tam vůbec nebyl, jako by byl vzduch. Zamračil se. Vůbec se mu to
nelíbilo. „Můžeme si promluvit?“, zeptal se konečně.
„O čem, Richarde. O tom, jak si narušil moji pracovní schůzku, nebo o tom, jak si mě
vytáhl ven? A to už vůbec nemluvím o tom, jak si mě tak rychle našel“, řekla naprosto
bez emocí. Zašroubovala víčko od krému a postavila na poličku. „Takže pořád to
samé. Jenom o tom, co chceš ty“.
„Lucie, poslouchej mě. Měl jsem k tomu důvod, potřeboval jsem se ujistit, že jsi
v pořádku, a ty jsi nebrala telefon“.
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Čekal chvíli, jak přijme jeho vysvětlení, ale ona nijak nereagovala. „Dobře,
přiznávám, že jsem tam vpadl. Bylo to nevhodné. Přestal jsem se ovládat, protože
jsem měl, kurva důvod k tomu“, prohrábl si rukou vlasy.
„Nerozumím tvému chování, Richarde. Nejspíš už nebudu mít možnost svobodně se
sejít s někým, abych mohla dělat svou práci“, vynesla tuto větu a hleděla přitom na
podlahu.
Postavil se k ní, vzal ji za bradu do dlaní, aby ji přinutil se na něho podívat. „Stále ti
hrozí nebezpečí, proto tomu tak je. A já se chovám přiměřeně k tomu, jak ty to
neustále podceňuješ. Myslím to vážně, Lucie. Je to moje rozhodnutí“.
„Nemůžeš mě stále hlídat a nařizovat, co mám a jak dělat“, křikla. Oči se jí zablýskly
vzdorovitým hněvem.
„Ale, co to slyším, že ne?“ Chytil ji za ruku a zvedl. „A co potom znamená ten snubní
prsten. Jsi moje žena, a já do hajzlu nedovolím, aby se ti něco stalo“. Podíval se na
ni a zlostně dodal. „Už o tom nehodlám diskutovat“.
Vytrhla se mu a znovu křikla. „Nechápeš to, vůbec nic nechápeš, co dělám“, ječela a
vypadala rozzuřeně. Zatlačila do jeho prsou, aby se mohla odtáhnout. Rychle
přemýšlel, jak zavede řeč k tématu, proč se tak stalo. Eh, seru na to, to počká, řekl si
pro sebe. Nejraději by ji rozerval župan z těla a šukal ji několik hodin. Potom by se
mohli vrátit zpět ke komunikaci a argumentům, o co vlastně šlo. Tak by to mohlo
fungovat. Nečekaně ji zvedl za ramena, přitiskl jí paže k tělu, aby se nemohla bránit a
bojovat s ním. Sice se hodně snažila, ale měla smůlu, byl silnější a nehodlal ji pustit.
Přitáhl si ji pevně k hrudi. Její pevné tělo se přitisklo k jeho penisu. Tvrdě ji políbil na
ústa a tlačil se jazykem dovnitř. Potřeboval se teď ihned do ní dostat. Svým polibkem
dával najevo pouze jedno.
„Jsi moje a já si vezmu, co mi patří“. Tak si ji nenásilně začal podmaňovat. Povolila a
samovolně se k němu přitiskla. Napjal se a vydal hluboký sten. V rychlosti si stačil
ujasnit, že část týkající se duše bude řešit až potom. Nejdříve ji ošuká a pak si spolu
promluví. Tak to totiž mezi nimi fingovalo. Zvedl ji a odnesl do ložnice. Sledovala ho
planoucíma očima. Rozevřel župan, uvolnil její vlasy, které měla stažené do gumičky
a hodil ji na postel.
Hruď se jí zvedala a bradavky ztvrdly, když ho pozorovala, jak se zbavoval oblečení.
Penis měl tak tvrdý, že měl pocit, že vybuchne. Věděl, že ji bude šukat, a to hned
dvakrát, nebo raději třikrát. Zalehl její nádherné tělo, které patřilo jenom jemu a šukal
ji. Šukal ji velmi tvrdě a ona mu to oplácela tím, že se mu zcela oddávala.
Souložil s ní, dokud se oba neudělali a pak znovu a znovu. Potom zcela vyčerpaní
slastí, se přihlásil krátký spánek, který je oba po tolika orgasmech přemohl. Ponořili
se na nějakou dobu do úplného zapomnění.
Když se Lucie probudila, cítila na sobě Richardův pohled. Jak dlouho ji takto
pozoroval, vůbec netušila. Natáhl se k ní a něžně pomalu se dotýkal jejich rtů.
Dokázal svými doteky říkat více, než samými slovy. Potom ji políbil, mírně se odtáhl a
palcem pohladil její tvář. Pozorně si ji prohlížel svýma hnědýma očima.
Ležel na boku a stále nic neříkal. Lucie uvažovala, o čem tak usilovně přemýšlí. Stále
čekala, ale on zatím nepromluvil ani slovo.
„Richarde, stále mlčíš, ale já klidně můžu počkat. Pokud jsi tady se mnou a já se
můžu na tebe jen tak dívat“, uchechtla se. „Zkrátka pohled na tebe nahého se mi
nikdy neokouká. Jsi pro mě zosobněním mužské krásy“, zavrněla mu do jamky na
krku.
„Děkuji za vyznání, krásko. Zřejmě tím někam míříš. Tak ven s tím, prozraď mi to“,
zasmál se.
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Plácla ho přes břicho a nakrabatila čelo. „To ani nemůžu pochválit tvoje tělo, aniž
bych něco chtěla?“, zlobila se.
To už se rozesmál naplno. „No tak, kotě, jenom se hned nečil. Znám tě natolik
dobře“, chechtal se. Potom rázně zvážněl. „Musím ti konečně říct, co se dnes vlastně
stalo. Opravdu mě to natolik šokovalo, proto jsem se choval tak, jak tomu bylo“,
odmlčel se a zastrčil jí pramínek vlasů za ucho.
Zpozorněla a tiše řekla. „Aha, to dává smysl. Měla jsem tušit, že se stalo něco, kvůli
čemu si se přestal chovat racionálně. Tak už mi to řekni, Richarde“.
„Dnes se mi do rukou dostala obálka plná tvých fotografií, dokonce i nás obou. Ten,
kdo ji poslal, důrazně naznačil, že tě bedlivě sleduje a celou dobu tě má na mušce“.
To už byla Lucie skutečně vyděšená. Ihned pochopila, proč tak panikařil a choval se
jako blbec. „Ježíši, to jsem nevěděla“, řekla tiše.
„Ani já ne“:
„Proboha, kdy tomu všemu bude konec. Mám pocit, že situace se stále opakuje. Kdy
to konečně skončí“, povzdechla si.
Podrobně jí vysvětlil, v čem bude spočívat její bezpečí. Štefan ji bude neustále
doprovázet na každém kroku. Rovněž se netajil nápadem o instalaci GPS. Udiveně
vzhlédla, ale nijak to nekomentovala. Všechno jí vysvětlil a ona ho bedlivě
poslouchala. Potom konečně usnula na jeho hrudi a on ji svými pažemi objímal. Než
zavřela oči, věděla, že je v těch nejlepších rukách. Muž, který ji držel, ji skutečně
miluje a potřebuje ji tak, jako ona jeho.
48.
Lucie podávala Richardovi svůj první dárek, když se probudil. Vtiskla mu do ruky
malou krabičku.
„To je pro mě?“, zmateně se podíval rozespalýma očima.
„Ano, pro tebe. Otevři to“, špitla a srdce se jí rozeběhlo.
„Doufal jsem, že to řekneš“, prohodil pobaveně a šibalsky na ni zamrkal. Nadšeně
sledovala jeho fascinující výraz ve tváři. Hbitými, dlouhými prsty rozbaloval krabičku
a otevřel. Uvnitř bylo něco v koženém obalu. Chvíli to zkoumal a udiveně vzhlédl.
„Co to je?“, na čele mu vyběhla nepatrná vráska napětí.
„Poznáš, když to vytáhneš“, zasmála se. Vytáhl zlatou sponu na kravatu, na které byl
znázorněn znak jeho auta. Oči mu ožily úžasem a radostí.
„A teď to otoč“, vybídla ho. Na zadní straně bylo vyryto: NOS MĚ. STÁLE S TEBOU,
LUCIE.
„Všechno nejlepší k narozeninám“, zašeptala.
„Děkuji, Lucie. Je to dokonalé tak, jako ty“, oči se mu zaleskly dojetím. Odložil sponu
na noční stolek a přitáhl si ji do náruče.
„Počkej, Richarde. To ještě není všechno“, protestovala, když si ji strhl pod sebe.
Překvapeně zamrkal. „Teď si vezmu hlavní dárek. Tebe, Lucie“, začal jí věnovat
veškerou pozornost a její tělo roztávalo očekáváním. „Vezmu si tě hned, Lucie.
Můžeme?“ Nečekal na odpověď a nesnesitelně pomalu do ní vstoupil. Dělal úsporné
pohyby, k čemuž přispěly jeho dokonalé vytrénované svaly. Nekonečně dlouho jí
poskytoval čas, když třením uvnitř dosahoval poddajnosti, aby dosáhl nejdelší
hloubky. Lucie zrychleně dýchala a třásla se.
„Je to lepší“, zašeptal.
Lucie přikývla.
„Nebolí tě to? Nechci ti ublížit, ale musel jsem hned“.
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„Já vím“, řekla polohlasně. Musel se naklonit, aby ji slyšel.
„Chci tě, Lucie“, řekl a rozšířily se mu nosní dírky. „Chci tě tak moc, zaraz mě, až …“.
Přejela mu prstem po rtech.
„Mám mlčet?“, usmál se.
Přikývla, rukou mu přejela po pažích a tiše povzdechla. Když byl skoro venku z jejího
těla, tiše zaprotestovala. Plynule pomalu od ní odtáhl pánev.
„Co když tě nechám čekat?“
„Ani se neopovažuj“, pevně ho popadla za boky. Nehýbal se. Byla uvnitř vlhká a
kluzká. Užíval si to dokonale, jak do ní zajížděl a odtahoval se.
„Čistě pro formu, budu tě šukat dlouho. Uděláš se, až ti řeknu, ano?“
Celá roztoužená bez dechu přikývla.
„Neslyšel jsem odpověď“, zavrčel.
„Proboha, ano“.
Její vášnivá odpověď ho uspokojila. „Přesně tohle jsem chtěl slyšet, lásko“, zase
beze spěchu do ní zajel. Přitiskl ústa na její a dýchal jí mezi rty. Jeho úd se stále
zvětšoval a tvrději pronikal hlouběji. Potom znehybněl a užíval si tu nepředstavitelnou
rozkoš. S mistrovskou trpělivostí čekal, zatímco se její tělo chvělo a pulzovalo. Věděl,
jak její smysly fungovaly. Nikdy nebyla nevzrušená. Vždy se chovala vstřícně a
oddaně k jeho nespoutané živelnosti. Pomalu se začal pohybovat dovnitř a ven,
přitom ji pozoroval. Velice zručně manévroval svým údem do všech správných míst
jen s takovou silou, aby začala sténat a vzdychat. Soustředil se velmi pečlivě na
nervy jejího G-bodu. Zkušeně narážel do jejich vlnících se boků.
„Proboha“, vykřikla a zaťala prsty do jeho zad. Jejím rozechvělým pohlavím se rozlila
první vlna euforie. Nadechla se, zavřela oči a ztuhla. Pochopil její náznaky, zajel
ještě hlouběji a začal přirážet.
„To je ono, kotě. Poddej se tomu a udělej se“. Opět několikrát přirazil. Potom sklonil
hlavu, přisál se na její ústa a ztlumil tak její pronikavý výkřik. Orgasmus zaplavoval
jejich těla v silných vlnách. Spočíval na ni svým mohutným tělem. Hltal ji, stříkal do ní
a tiskl ji k posteli.
„Lucie, díky tobě jsem prožil nevídané ráno v den mých narozenin“, a na rtech se mu
rozhostil zářivý úsměv. Zlehka na ní ležel a jeho penis se v ní stále ještě chvěl.
Ovinula mu ruce kolem krku a spokojeně zamručela. „Dnes pro tebe udělám
všechno, Richarde“.
„To rád slyším a všeho patřičně využiju“.
„Jako kdyby jindy tomu bylo jinak“, zasmála se a pleskla ho po zadku.
Později Lucie vzala Richarda za ruku, bez jediného slova ho zavedla do pokoje. Tam
ho pustila a nechala stát. Sledoval, jak vytáhla další balíčky, dárkově zabalené.
„Tři?“, vydechl překvapeně. Přikývla a podala mu jeden z nich. Jakmile spatřil
starodávnou mapu ostrova a knihu vázanou v koženém obalu, ohromeně zajásal.
Posadil se a pečlivě si to prohlížel.
„To je nádhera“, zvedl hlavu a jeho oči se rozzářily jako malému chlapci. „Jak jsi to
věděla?“, vydechl.
„Sám jsi mi to prozradil při našem prvním setkání, vzpomínáš?“, usmívala se.
„A ty jsi nezapomněla“, prohlásil tiše. „Jsi velmi vnímavá žena, Lucie“.
„Ještě tady máš dva dárky“, připomínala mu, když si prohlížel mapu. „Richarde, tento
dárek jsem vůbec neplánovala. Vlastně si teď tak docela nejsem jistá, zda ho
přijmeš“, zaváhala. Rychle mu podala balíček, než ji stačila opustit odvaha.
S neskrývaným zájmem se na ni zadíval, když vycítil její nerozhodnost. „Určitě chceš,
abych to otevřel?“. Přikývla.
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Nedočkavě trhal papír a zůstal zírat na krabici ve svých rukou.
„To je malá pozornost ze světa modelingu. Doufám, že to přijmeš s patřičným
nadhledem“, špitla.
Otevřel víko krabice a široce se usmál. „Páni, tak to se ti povedlo“. Vytáhl
v papírovém rámečku fotografii, na kterou se s uznáním zadíval a kolekci
značkového pánského prádla.
„Líbí?“, zeptala se rozrušeně.
„To víš, že ano. Doufám, že mi taky budou slušet“. Postupně si prohlížel boxerky,
jednotlivě zabalené.
„Jak se ti to povedlo? Vůbec jsem si nevšiml“.
„To Bruno, nenápadně mi to podstrčil“, prozradila.
„Jo, to je mu podobné“, zasmál se trochu rozpačitě.
Poznala, na co si vzpomněl, a že ho znovu přepadl pocit viny. „Richarde, ne. Ani na
to nemysli“, rychle zasáhla, aby ho odvrátila od myšlenky, která se mu vynořila
v hlavě. Sama na sebe se zlobila, že to měla předvídat.
„Pojď ke mně, Lucie. Jsi něco jako moje největší životní výhra. Miluju tě a děkuji“,
pevně ji objal a políbil.
Po chvíli se otočil. „A co je v této krabici“, zeptal se s očima navrch hlavy. Byl
natěšený jako malý kluk. Tak a je to tady, pomyslela si a v duchu zajásala
nedočkavostí.
„Nevím, podívej se. Možná to není dárek jenom pro tebe, ale taky si ho hodlám užít“,
nadhodila tajemně s neskrývaným úsměvem.
„Opravdu?“, podivil se. Zjevně vzbudila jeho zájem. Nervózně mu ho podala. Jemně
s ním zatřásl a podíval se na ni.
„Proč jsi tak nesvá“, sondoval obezřetně.
Pokrčila rameny a do tváří se jí rozlila červeň.
Pozvedl obočím. „Tak teď máš mou plnou pozornost, Lucie. Musím přiznat, že tvoje
rozpačitá reakce se mi velice zamlouvá. Copak máš za lubem?“, podezíravě na ni
mhouřil oči.
Se zadrženým dechem stála jako socha a zachovávala mlčení. Konečně odklopil
víko krabice a překvapivě vytáhl další, ještě menší.
„Tomu říkám napětí“, zakroutil hlavou. Otevřel ji a vytáhl malou kartičku. Rozevřel ji a
četl. Vzápětí jeho oči vyletěly nahoru směrem k ní, kde postávala a samou nervozitou
přešlápla na místě. Sledovala jeho vytřeštěné oči a nemohla rozluštit, zda to bylo
pouhým překvapením nebo šokem.
„Dělat nemravné věci?“, vypravil ze sebe.
Přikývla a těžce se snažila polknout, srdce měla až v krku.
Naklonil hlavu na stranu k rameni a ostražitě se na ni podíval. Potom stočil pohled
zpět do krabičky a postupně vytahoval zajímavé předměty.
Sametová páska na oči,
kravata, kterou použil v Itálii,
hedvábný šátek, kterým ji svázal, vzpomínka na Londýn,
a v poslední řadě – pouta.
Upřel na ni pronikavý pohled a jeho výraz byl najednou zastřený a nečitelný. Takovou
odezvu vůbec nečekala, trvalo celou věčnost, než promluvil.
„Ty si chceš hrát, Lucie?“
„Ano, chci“, vydechla.
„To proto, že mám narozeniny?“
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„Ano, vlastně ne. Nejenom proto“, blekotala.
Tváří mu přelétlo milión různých emocí. „Aha“, řekl a hluboce se zamyslel. „Abych
tomu porozuměl“, znovu promluvil. „Víš to určitě?“, ujišťoval se. Přitom potřásl hlavou
a znovu se zadíval na ony zajímavé předměty.
„No, já myslím, že bychom s těmi věcičkami mohli něco podniknout“, zamumlal
víceméně pro sebe. Opatrně všechno uložil zpět do krabice a zavřel. Když znovu
zvedl oči, jeho výraz se rázem proměnil. Oči mu vysloveně zasvítily vzrušením a ústa
se mu lenivě roztahovala do smyslného úsměvu. Natáhl k ní ruku.
„Pojď ke mně, Lucie“. Nebyla to prosba, znělo to skoro jako příkaz.
Váhavě přistoupila. Spočinul na ní pohledem říkajícím, já žasnu. Oči mu zářily
chlípným uspokojením.
„Řekl bych, že to byl hodně překvapivý dárek“, konstatoval spokojeně. „Přímo
delikátní“, zavrněl. Sklonil se a políbil ji.
„Lucie, dostala jsi mě. Co já si s tebou počnu. Překvapila jsi mě se všemi těmi dárky,
zvláště tím posledním. Ten byl něco jako třešinka na dortu“, usmál se. „Vyvedla jsi
mě z míry, to jsem nečekal. Velmi, velmi nápadité“, poznamenal. „Děkuji, děkuji ti za
všechno“. Pak ji stáhl do náruče. Jeho ruce se jí zabořily do vlasů a zaklonil jí hlavu
dozadu. Tentokráte ji líbal dlouze a naléhavě.
„Hrozně rád si s tebou budu hrát. A to hned, jakmile se vrátíme domů. Bože, už se
nemůžu dočkat“, zasténal. „A buďte si jistá, paní Gregorová, že použijeme všechny
prezenty“, zakřenil se.
Později se posadili na terasu. Richard otevřel víno, které si přivezli z Itálie.
„Ještě k těm dárkům“, ozval se po chvíli.
Vzhlédla. „Co je s nimi. Myslela jsem, že se ti líbily“, promluvila zklamaně.
„To ano, moc se mi líbily, všechny do jednoho. Byly překvapivě vynalézavé. Avšak ta
pouta …“, odmlčel se a v očích se mu zablesklo pobavení.
„Co je na nich tak zábavného“, štětila se.
„Vůbec nic“, stále se usmíval.
V tom jí to došlo. „Richarde, to byl pouze symbol. Pouze jsem tím chtěla naznačit …“
„To jsem pochopil a taky ocenil. Vím, že to bude moje starost“, poznamenal
významně.
„Tak v čem je problém. Nevím, kam tím směřuješ“.
„To uvidíš sama. Něco tady pro tebe mám. Chtěla bys to vidět?“
„Vzhledem k tomu, jak to rozebíráš a tváříš se záhadně, tak ano“.
Přinesl sametovou krabičku a otevřel. Zvedl jeden zlatý náramek široký asi dva
centimetry. Otevřel ho, pootočil diamantovou přezkou a vytáhl zlatý deseti
centimetrový řetízek. Totéž udělal s tím druhým. Zaklesl obě diamantové přezky do
sebe a roztáhl řetízek, který se prodloužil na dvacet centimetrů. Oba náramky zavřel
a najednou v rukou držel velice drahá pouta.
„Je ti jasné, k čemu jsou“, slabě se usmál a pozvedl obočím.
„No páni“, vykulila oči. „To je pro mě?“
„Ano, pouze pro tebe, lásko. Vyrobeno na zakázku“, významně se na ni podíval.
„Poměrně drahá investice, nemyslíš?“
„Přesně tak. Pro vzácnou a drahocennou ženu“.
„Můžu?“, zeptala se a prstem přejela vnitřek jednoho náramku.
„Samozřejmě. Měla bys, když je budeš nosit“, řekl měkce.
„Nosit?“, zarazila se a vzhlédla.
„Ano, pokud budeme doma a sami. Budou ti slušet“, dotkl se zlatého pouta.
„To je přání nebo to vyžaduješ?“
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„Řekl bych obojí“, letmo ji políbil na tvář.
„Aha. Takže vyžaduješ“, neváhala s odpovědí.
„Nejen krásná, ale taky vnímavá“, řekl spokojeně. „Ale děkuji a velice oceňuji tvou
vstřícnost“.
Pousmála se. „Potěšení je na mé straně, pane Gregore“.
Zasmál se. „Kruci, buď jsou ty náramky kouzelné, anebo jsi tak vyčerpaná, že nemáš
chuť se hádat“.
„Možná mám jenom submisivní náladu“, zavrněla.
„Skvělé“, řekl měkce. „To se nestává tak často, tedy nikdy mimo postel“.
„Ber to tak, že jsem dočasně poslušná“, řekla zlehka. Znovu zvedla náramek a
pozorně si ho prohlížela, poté udiveně pozvedla oči.
„Páni, je to projev marnivosti nebo arogance. Na kruhu bylo napsáno.
Pro mou ženu Lucii a pod tím menším písmem, majetek R.G.
Pokrčil rameny. „Jenom hájím svoje zájmy“, řekl neurčitě místo odpovědi. Víš, že
jsem majetnický“.
„Ale tohle majetnictví přesahuje všechny meze. Dost zvláštní pojetí, nezdá se ti?“
„Zatím ti to nevadilo“, řekl záměrně bezvýrazným hlasem.
„Nejsi tak trochu domýšlivý?“
„Budu si to pamatovat“.
„A já si budu pamatovat, že bych mohla odmítnout“.
„Pokud chceš. Ale možná se ti nebude chtít“, řekl trochu nejistě.
„Proč si to myslíte, pane Majetnický?“
„Protože představují kouzelnou protislužbu v podobě osobního uspokojení“.
„To znamená, pokud se podvolím, nebo lépe řečeno, budu je nosit, slibuješ dlouhý
výčet sexuálních radovánek?“
„Lépe bych to neřekl, Lucie“.
„Ještě jedna doplňující otázka, pane majiteli. Kolik takových kroužků už jsi koupil
v minulosti“?
„Žádné, lásko. Jenom tyhle. Jsi můj jediný poklad“.
Nenápadně povytáhla obočí. „Promiň, ale to ti mám věřit?“
„Je ti odpuštěno. Ale já ti nelžu. V minulosti jsem takové hračky používal, ale ty mi
byly nabízeny v klubu tak, jako ženy. Nikdy dřív jsem nic takového nekupoval
osobně“.
Jeho upřímný tón Lucii zarazil a doslova umlčel. Pokradmo se na něho podívala a
zaplavily ji zvláštní pocity. Některé byly krásné, jiné vzrušující. Smysly jí najednou
obloudila jeho vůně, když se k ní naklonil. Cítila mravenčení a zvlhly jí dlaně. Mlhavě
jí vadilo, že její tělo tak snadno přistupuje na kompromisy.
„Dobře. Nebudeme se přít. Tak mi je zapni“, ukázala na náramky. „Musím vidět, jestli
mi budou slušet“, vyzvala ho mile.
„Určitě budou, o tom vůbec nepochybuj, Lucie“, zakřenil se a nadšeně jí je nasadil,
každý na jedno zápěstí. „Oběma nám přinesou maximální uspokojení“, sliboval.
Den se nesl v duchu rozkoše a spokojenosti, malých okouzlení a nevýslovného
vytržení. Přitom Richard nepřestal sledovat hodiny. Nakonec přišla chvíle, kdy ji
políbil. Vylezl z postele a cestou ke dveřím přes rameno prohodil.
„Musíme se oblékat a vyrazit na oslavu. Objednal jsem pro tebe něco“, otevřel šatní
skříň. Takže nebruč, ano?“
Lucie se pokusila vrhnout nehezký pohled, ale přesto na něho okouzleně zírala, jak
stál nahý na opačné straně místnosti, vypadal k nakousnutí. Kruci, napomenula se
v duchu. Jestli má obhájit rozumně tu svou nezávislost, musí ignorovat tu všechnu
jeho úžasnou mužnost.
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„Ty nikdy nedáš pokoj, že?“, řekla a povzdechla si. „Jsem snad nějaká panenka,
kterou musíš neustále strojit? Nebo by ses za mě styděl, kdybych si vzala na sebe,
co normálně uznám za vhodné?“
Richard se rychle otočil, jako živoucí vír napjatých svalů a umíněné trpělivosti. „Ani
jedno. Tak dělej, lásko“, zabručel. „Děláš, jako bys nikdy nedostala dárek. Možná by
sis měla promluvit s nějakým terapeutem, aby ti to vysvětlil a dala pokoj“.
Ohromilo ji to, ale klidně mu odpověděla, stejně uvolněně. „Nebo taky tobě by mohl
někdo vysvětlit, aby ses uklidnil, protože mám pravdu“.
Richardovi v očích zablesklo pobavením.
„Co je na tom tak zábavného?“
„Nic, vůbec nic. Není to dlouho, co jsi slibovala, že dnes pro mě uděláš všechno“,
poznamenal.
Lucie se na polštáři svezla níž, ústy napodobila zvuk motorového člunu. Pak se
zadívala na své nalakované nehty na nohou.
„Nejspíš moc prudce reaguju na tvé dárky“, řekla klidně a nespouštěla oči od svých
prstů na nohou. „Takže to raději vzdám“.
„Dobře. To je velmi rozumné řešení. Ujasníme si to. Vezmeš si to na sebe, co jsem ti
koupil. Podívej se na mě“, vybídl ji.
Lucie záměrně na něho pomalu stáčela pohled, aby si nemyslel, že mu v každé
maličkosti vyhoví.
„No, poslouchám“.
„Jestli to musíš vědět, tak jsi mě natolik vyčerpal, že to vzdávám“.
Richardovi zacukaly rty. „Rozumím“, zvedl ruce na znamení, že přijímá.
„Opravdu se překonáváš ve slušném chování“, slabě se usmála.
„No jo. Tak nějak. Mám s tebou nějaké plány“, věnoval jí škádlivý úsměv.
„To máme oba“, zvedla oči a uviděla, jak pozvedl obočí. Nebyla si jistá, určitě se jí na
něco ptal.
„Už tě vnímám. Nic víc jsi vědět nechtěl. Vezmu si, co budeš chtít“.
„Neříkáš to náhodou ironicky?“
Zavrtěla hlavou.
„Dobře. Tak za prvé ti děkuji. Opravdu pro tebe moc rád nakupuji. A ještě raději se
tebou chlubím. Prostě si nedokážu pomoct“, usmál se. „Opravdu díky“.
Cítila se podivně potěšená. I když by tomu tak být nemělo.
„Tak, pěkně se postav. Nemáme moc času“.
„Ach jo. Kdy tam máme být?“
„Za hodinu. Místo toho přemlouvání jsem tě mohl ještě obšťastnit“.
„Tak proč jsi to neřekl?“
Rozesmál se. „Někdy je těžké se v tobě vyznat, kotě. Snažím se, co to jde“.
„Hmm, tak to si nejsem jistá“, brblala.
„Za pár hodin se vrátíme. Ale pokud bys to nevydržela, zamkneme se v koupelně“.
Rozevřela oči dokořán. „Tak to ne. Nikdy“, vyhrkla ze sebe.
„Jenom tak plácám“.
„Doufám, že jsi to nikdy nedělal“., ujišťovala se.
Nepohnul jediným svalem v obličeji. „Ne, ale s tebou ano. Snažil bych se ti pomoct“.
„Tcc, možná bys mi více pomohl, kdyby sis vzal něco na sebe“.
Richard se oblékl za necelé tři minuty. Počínal si prakticky a duchapřítomně. Natáhl
si spodky, černé džíny, zapnul si zip a knoflík. Na sebe si vzal tenký kašmírový svetr,
nohy nasoukal do ponožek.
Nebyla si jistá, že se situace zlepšila, když teď před ní stál dokonale oblečený. Byl
tak ohromně sexy, v černém mu to ohromně slušelo.
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„Hm, vypadáš působivě a smyslně“.
„Tak dost. Měla by ses obléknout“. Podal jí šaty, které měl přehozené přes ruku na
předloktí. „Máš na to deset minut, kotě. Počkám tě v pokoji, tak sebou hoď“.
Zanedlouho přišla za ním. Na sobě krátkou tmavě zelenou sukni s černým proužkem
a smetanově bílou halenu.
„Páni, vypadáš zatraceně sexy“, pochválil její ohoz, který jí sám vybral. Nejraději by ji
svlékl. Málem podlehl pokušení. Kdyby tak čas nemilosrdně běžel, udělal by to. Místo
toho se nadechl.
„Tak můžeme vyrazit“. Náhle se zarazil a podíval se kolem sebe. „Sakra, telefon. Kde
jsem ho nechal“.
„Nevím, zkus se podívat do mrazáku“, pohodila hlavou.
Zamračil se, a odběhl ho hledat. Lucie se mezitím posadila do křesla, zavřela oči a
doléhal k ní zvuk jeho kroků. Nepohnula se, když se vrátil. „Lucie, ty usínáš“.
„Promiň, ale dala jsem si malou pauzu“, usmála se. „Přetěžuješ mě“.
„Na večírku si budeš moc odpočinout a potom budeš zase připravená“.
„Připravená k čemu?“, vyzvídala, i když mu docela rozuměla.
„Rozhodně chci s tebou šukat non-stop, až se vrátíme domů. Tak nějak jsem si
představoval oslavit narozeniny. Doufám, že ti to nevadí“.
„A kdyby ano?“
S hravým úsměvem se na ni podíval. „V tom případě bych tě musel přimět, aby sis to
rozmyslela“.
„Proboha“, zaúpěla. „Jak to jenom děláš. Ještě nikdy jsem nebyla tak nenasytná,
pořád nadržená a posedlá sexem“.
„Posedlost sexem neexistuje“.
Lucie povytáhla obočí. „Pro tebe možná“.
Usmál se. „To tě budu muset ještě leccos naučit. Ale ne teď“.
49.
Richard s Lucií vešli do haly a nakoukl do obývacího pokoje. Nikde nikdo.
„Tady jsme, v kuchyni“, zavolala Jana a vyšla jim naproti. „Zrovna porcujeme pizzu,
kluci ji mají rádi“.
Když vešli, ozvalo se hlasité dohadování. „Ahoj kluci“, pozdravil je Richard. „Jak se
máte?“ Pozdravili jeho a Lucii s plnou pusou.
„Něco pro vás mám“, vyzvedl Richard velkou papírovou tašku. „Ale nejdříve se
najezte“.
To už přišel Jiří s vyšší starší ženou, která se široce usmívala. Byla oblečená do
batikovaných plandavých kalhot a červené široké blůzy. Vlasy měla zářivě rezavé.
Zrovna usměrňovala kluky, když se začali mezi sebou hádat o poslední dva kousky.
„Dobrý den, paní Stránská“, pozdravil ji Richard a přistoupil k ní. „Vidím, že udržujete
loď v hladkém chodu“.
„No jistě, ráda tě zase vidím, Richarde“ a zadívala se na něho přimhouřenýma očima.
„Jak se máš? Pořád vyvádíš klukoviny?“, zasmála se.
„Kdepak. Mám vedle sebe manželku, vždycky mě srovná do latě“. Vzal Lucii za ruku.
„To je paní Stránská, matka Jiřího a babička těch dvou neposlušných kluků“.
„Ráda vás poznávám, paní Lucie. Vsadím se, že s ním máte plné ruce práce“,
zamrkala na ni.
„To je pravda“, Lucie se uličnicky podívala na Richarda. „Právě ho učím slušnému
chování“.
Paní Stránská se rozesmála. „Nebojí se tě, Richarde, to je dobře“.
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Ten se naklonil a pravil. „Já se bojím jí, je to pěkně drsná holka“, zašklebil se.
„Taky bylo na čase, aby ses začal někoho bát“, zkoumavě se zadívala na Lucii. „Je
na čase, aby tě někdo zkrotil a nemyslel sis, že ti leží celý svět u nohou“.
Lucie se zájmem sledovala tuhle zajímavou konfrontaci.
„Jenom tak spolu žertují, Lucko“, vysvětlovala Jana, když viděla její zmatený pohled.
„No, já už musím běžet, děti. Hezky se bavte“, chvatně se rozloučila. „Až se vrátíte
z chalupy, přijdu si pro ty dva nezbedy“. Políbila vnoučata, uhladila si vlasy a
odkráčela jako olympijský vítěz rychlochodců. Jiří svou matku následoval, aby ji
vyprovodil. Lucie se za ní fascinovaně ohlédla.
„Můžeme se už podívat do té tašky, strejdo?“, vyskočili oba kluci najednou od stolu.
Richard se po očku podíval na jejich matku. „To bude záležet“.
Jana přejela své potomky pohledem. „Jenom, pokud se budete chovat slušně a
uklidíte ten binec v kuchyni“.
Richard se zašklebil. „To jsi jim měla říkat před pár lety. Teď už je pozdě, sestřičko“.
„Na rozdíl od tebe, to alespoň trochu dokážou“, škaredě se na něho podívala.
„Dostala si mě“, přiznal Richard bezvýrazně. „Ale Lucie se mě snaží trochu vychovat,
viď lásko“, a stiskl ji zadek.
Lucie rozpačitě zrudla.
Červenáš se“, okomentoval to Richard a uličnicky se zasmál. Není to roztomilé?“,
naklonil se k Lucii a přitáhl si ji k sobě.
„Proboha, nech už toho“, napomenula ho Jana. „Nebo ti uteče“. „Vůbec si toho
nevšímej, Lucko. Pojď, půjdeme se posadit a dáme si spolu skleničku“, táhla Jana
Lucii do pokoje.
„Nevěř jí všechno“, ještě stačil zavolat na Lucii a poslal jí vzdušný polibek. Pak se
otočil na své dva synovce, kteří napjatě čekali.
„Pojďte kluci, podíváme se na to, co jsem vám přivezl“, sehnul se a popadl velikou
tašku. „Tak co, jste připraveni?“ a ukázal směrem do jejich pokoje.
„Za čtvrt hodiny tady bude Pavel a s ním cateringová služba“, upozornila Jana a
varovně se podívala na svého muže, který následoval Richarda a svoje dva syny.
„Jenom se neboj, sestřičko, tvoje ratolesti dokážou roztrhat obaly během pár vteřin.
Než se nadějeme, bude vybaleno“. Richard se podíval na své synovce, kteří se
snažili krotit svou nedočkavost. Když všichni oddusali, Jana se otočila na Lucii.
„Myslím, že si dáme skleničku, a ty mi povyprávíš, jak bylo v |Itálii“.
O chvíli později dorazil Pavel a s ním dva lidé, kteří se postarali o dokonalou hostinu.
U stolu bylo hlučno a veselo. Richard si rozbalil dárky a za pomocí dětí sfouknul třicet
čtyři svíček na svém narozeninovém dortu. Smál se, oči mu jiskřily a choval se
naprosto uvolněně. Seděl vedle Lucie a jednu paži měl položenou na opěrce její
židle. Občas ji políbil, jako by je nesledovalo pět párů očí. Nedbal na to, že se Lucie
pokaždé červenala. Choval se, jako by měl veškeré právo a kdykoli se mu zachce.
Jana pokaždé nenápadně strčila do Jiřího a vrhla na něho vědoucí pohled. Kluci ho
pozorovali a hihňali se.
Richard se na ně podíval a nonšalantně poznamenal. „Počkejte, až si jednou najdete
holku, taky ji budete chtít líbat“.
„Tak na to si ještě hodně dlouho počkají“, ozvala se Jana.
„Jak se má Veronika. Víš něco o ní?“, zeptal se znenadání Pavel mezi řečí.
Ten se s tím vůbec nemaže, pomyslela si Lucie. „Nevím, asi dobře“., odpověděla a
upjatě se podívala.
„Jak by ne“, zabručel a napil se vína.
„Proč to říkáš, něco mi uniká?“
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„Jenom se ptám. Chybí mi, možná“.
Lucie sebou trhla.
„Bylo mi s ní dobře. Kdyby se trochu odvázala a nemyslela dopředu“, prohlásil a
posměšně povytáhl koutky úst. Jeho komentář byl pro Lucii poněkud drsný.
„Já už prostě takový jsem. Mám to tak rád, žádné plány“.
„Amen“, posvětil mu to Richard.
„Zkrátka, chci si co nejvíce užívat“, pokračoval Pavel. „Jak se jednou přehoupne
třicítka, tak to půjde se mnou z kopce. Potom to končí u převislého zadku a povislých
chlapských prsou. Teprve pak budu přemýšlet o ženské, která mě nebude chtít
jenom kvůli tělu“.
Lucie cítila, jak Richard ztuhnul. Je mu třicet čtyři let, ale rozhodně nemá povislý
zadek. Periferním viděním zahlédla, jak semknul rty.
„Tak, to ti moc nezbývá, aby sis to užil“, shrnula ironicky.
Pavel se na švagrovou podíval s očima dokořán, nečekal to.
Ženy to vidí jinak, Pavle“, nadhodila Lucie v úvaze a ukázala skleničkou směrem
k mužskému osazenstvu. Přistihla Janu, jak spokojeně pohodila hlavou a mrkla na ni.
„Nelíbí se mi tvůj přístup, ale když tvrdíš, že je to pro tebe zábava, proč by sis ji
nedopřál“.
„Ty máš taky takový pocit,“, rýpla si do Richarda a upila vína.
Překvapeně se k ní otočil. „Ne, usmál se.
„Myslíš, že se o svoje tělo starám málo?“, vrhnul na ni vyzývavý pohled.
Jak hloupá otázka. Odpověď byla viditelná na první pohled. „To víš, že si to
nemyslím“.
„Takže jsem pořád tvůj bůh?“, zakřenil se a naklonil.
Zrudla a zamračila se. „Jsi arogantní bůh“, zabručela.
Chytil ji za zátylek, přitáhl k sobě a políbil. Navzdory okolí se nebránila. Jako obvykle
se jí zatemnila mysl a nic kromě jeho moci nad celým jejím bytí neexistovalo. Když ji
konečně pustil, koukla se po ostatních, kteří byli náhle rozpačití z jeho neskrývaného
projevu náklonnosti. Ozvalo se sborové zahučení.
„No tak lidi, měli jste málo toho cukrování“, protáhl Pavel.
Potom už během večera se rozeběhla uvolněná konverzace. Ale pouze do doby, než
pochopila, jaké plány má její manžel s Brunem a Pavlem. Zaposlouchala se do
hovoru, který mezi sebou vedli.
„Jaký hotel, jaké sídlo pro náročné klienty?“, nevěřila vlastním uším. Přesto se
snažila normálně sedět a tvářit, tak normálně, jak jen to šlo vedle svého manžela,
budoucího spolumajitele luxusního hambince. Po chvíli to nevydržela, aniž by se
neozvala.
„To zní zajímavě, to určitě dává smysl“, podotkla. Richard okamžitě hovor přerušil.
Upřel pohled na Lucii a paží ji objal kolem ramen. Jemně se z jeho objetí vykroutila.
Její tón hlasu se mu ani trochu nelíbil. Přimhouřil oči a pohlédl na Pavla, aby mu
naznačil, že tato debata je u konce. Nezalekla se jeho predátorského pohledu a
klidně pokračovala.
„Jak jsem vyrozuměla, nebylo by vůbec od věci, ukončit podnikání v realitách a
zaměřit se na to, naznačila uvozovky, zajímavé sídlo. Bylo by to určitě o moc
jednodušší“.
Richard jenom zasténal a sáhl po své skleničce. „Přestaň, Lucie. Tak to vůbec není,
to je pitomost“.
„Ale vůbec ne. Jak říkal Pavel, vynášelo by vám to milióny. Přímo geniální nápad.
Pouze změníš popis činnosti na eskortní servis pro vyšší třídu.
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Potom už jenom stačí, aby rozmázli tvoje jméno v novinách, a ty balíky peněz budu
muset použít na kauce, abych tě dostala z vězení“.
Pavel se mohl potrhat smíchy, když to slyšel. „Ta tvoje žena je neuvěřitelná. Už ji
vidím, jak po zuby ozbrojená s balíkem peněz tě vysvobozuje z cely předběžného
zadržení“, chechtal se.
„Ha, ha, moc vtipné. Ale nevím, kdo by tahal z cely tebe, Pavle“, odsekla Lucie. Nato
se zvedla a odešla z místnosti. Richard okamžitě vyrazil za ní. Trhla sebou, když na
ni promluvil. „Lucie, ty se zlobíš, snad ne na mě?“
„Bingo, jak jsi to poznal“, odsekla nabroušeně.
„Jsem hodně vnímavý, zvláště když je moje žena tak znepokojená“, pomalu k ní
přistupoval.
„Nepřibližuje se, Richarde“.
„Já, a nepřiblížit se?“, v hlase mu zaznívala drzost. Přitiskl ji svým tělem ke zdi.
„Dnes ti to ohromně sluší, i když jsi tak nabručená na svého muže“ řekl tiše a přiblížil
rty k jejímu uchu. „Myslím, že vím, jak to napravit“, pomalu jí vyhrnoval halenku a
uchopil jedno její ňadro.
„Stačí, když kývneš“, pokoušel ji tiše.
„Přestaň, Richarde“ a rozechvěle se nadechla.
„Proč, nevidím žádný problém“, řekl jemně a pozoroval ji, jak se rozhlédla.
„Kolem jsou lidi“, zaúpěla a snažila se ho odstrčit, ale marně.
„Nikoho nevidím, ty ano?“, zeptal se zcela bez zábran a naprosto uvolněně.
„Můžou se každou chvíli objevit“, protestovala.
„Pokud je nezavoláš, neobjeví se. Ale když bys zatoužila po společnosti, to je jiná“.
„Proboha, to ne“, málem vykřikla. Ke svému zděšení jí tělem projela zvrácená
chlípnost, až musela přitisknout stehna k sobě.
„No tak, lásko. Vím, že to chceš“, usmíval se. „Líbí se ti ta představa?“, na uchu
ucítila jeho teplý dech.
„Proboha, nech toho, Richarde. Myslím to vážně. Nejsme tady sami“.
„To snadno napravím, kotě“, zašklebil se. „Běž do koupelny, přijdu za tebou“.
„V žádném případě“ znovu téměř vykřikla a polekaně se rozhlížela.
„Tak tohle určitě všichni slyšeli. Bože, jak já miluju, když se tak bráníš“.
Lucie se ze všech sil, které ji zbývaly, snažila klidně dýchat. Přitom na něj vrhala
zuřivé pohledy.
„Přestaň se dohadovat, kotě“, řekl mile.
Marně se snažila mu to vymluvit.
„Teď půjdeš do koupelny a počkáš tam na mě“, znovu zdůraznil.
„Já to v domě tvé sestry dělat nebudu, na to zapomeň.
„Ale budeš“, zašeptal. „Tak honem“, pobídl ji nesmlouvavě. „Nějakou dobu nás nikdo
nebude postrádat, o to se postarám“ a nasměroval ji ke koupelně.
Richard se vrátil do pokoje a přívětivě řekl ostatním. „Lucie se potřebuje trochu
opláchnout a navíc je na mě nazlobená. Potřebuju si ji udobřit. Dejte nám deset
minut a budeme zpátky“, dodal přes rameno a kráčel pryč.
„Jo, to chápeme“, smál se Pavel. „Vůbec nespěchejte, dej si záležet, brácho“.
Richard se naposled rozhlédl a zatlačil na kliku. Vstoupil do koupelny, zamkl dveře a
otočil se k Lucii.
„Teď tady máme soukromí a nikdo nás nebude nějakou dobu postrádat“, usmíval se
spokojeně.
Stála zády k němu. Jakmile ho uslyšela, prudce se otočila a našpulila pusu.
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„Nechápu, jak se můžeš tak ovládat, když já jsem na mraky“. Nevyslovený podtext
byl její osobní obranou před jeho ničivou mocí. Snažila se samu sebe přesvědčit, že
nesouhlasí s naprostou podřízeností.
„Tohle se mi na tobě líbí“, řekl mile. Její protesty vůbec neřešil, protože měl dokonale
navrch, což jí bylo naprosto jasné.
„Líbí se mi tvoje obavy a zároveň vášnivost, kterou ti vidím na očích. Prosím, taková
zůstaň nadále“.
Lucie si povzdechla a slabě se pousmála. „Jako bych mohla dělat něco jiného“.
„To mám ale štěstí“, prohlásil spokojeně. Lehce ji políbil na tvář a zašeptal. „Na něco
jsem si vzpomněl“.
„Neříkej a co to bylo?“
„Třeba to, že dnes pro mě uděláš cokoli“, připomenul jí.
„Ano, to je pravda“, připustila váhavě.
„To rád slyším, jsi moje holka. Je to tak, odpověz mi“.
Přikývla. Měla stažené hrdlo a nemohla promluvit.
„Později, až budeme doma, si to náležitě budu užívat. Dáš mi úplně všechno, Lucie.
Budu ti to dělat pomalu tak dlouho, až mě budeš prosit, abych zrychlil“, řekl tiše a
upřeně se na ni díval. „Ale já ti nevyhovím, budeš muset počkat. A když budeš hodně
zoufalá, přestanu a začnu znova“.
„Proboha, přestaň“, rozechvěle se nadechla. Přitom začínala toužit, aby to udělal.
„Chceš mě mít v sobě už teď“, pokoušel ji tiše.
„Ne. Jsi neskutečný, mizerný manipulátor“, zasyčela na něho.
„Klidně, jen si posluž“, zasmál se divoce. „Pořád se měníš a s tebou i plán této hry.
Máme na to dvacet minut, lásko“, sevřel jí ramena a přitáhl si ji k sobě. „Tak už
bychom mohli přestat se dohadovat“, utnul tuto debatu Richard. „Nerad marním čas,
když se oba můžeme navzájem obšťastnit. Tak začneme“, řekl rozhodným hlasem.
Věděla, že rozhovor skončil. Stejně se odhodlala a prohodila. „Ty prostě vždy
dostaneš, co chceš, že?“, snažila se ho od sebe odstrčit.
„Tak nějak“, pousmál se. Zadíval se na její ruce, které měla zapřeny na jeho
předloktí. „Pusť mě, Lucie“. Jeho strohý tón ji polekal a automaticky spustila ruce
podél těla.
„Nahoru“, přikázal. Přejel jí po zádech a vyhrnul jí halenku pouze tak, aby její ruce
znehybnil. „Tak to bude lepší. Škoda, že nemáme tolik času“, řekl tiše a uchopil obě
její prsa. „To si necháme na potom“, vzhlédl. Lucie pevně sevřela rty.
„Původně jsem ti chtěl dát na výběr, jestli to bude po mém nebo po tvém. Ale
rozhodla jsi sama. Takže po mém. Vzala sis kalhotky, Lucie?“, zeptal se ledabyle.
„Cože?“, vyprskla. „Jistěže, cos čekal“, odsekla. „Jsme v domě tvé sestry na oslavě
tvých narozenin“.
„Velmi správně, máš pravdu. To znělo rozumně, ale teď je sundáme“. Naklonil se k ní
a zastrčil do ní dva prsty. Polaskal ji a vytáhl je ven. Málem zasténala
nespokojeností. Vrhla na něho zničující pohled.
„Kdyby se tak dalo očima zabíjet, viď Lucie“, protáhl s uličnickým úsměvem.
Konečně jí vysvobodil ruce a přetáhl halenku přes hlavu. „A žádné protesty, jinak tě
tady přivážu“, varoval ji. „A budu tě tady držet třeba až do rána“.
Nevěřícně se na něho podívala. „To je pěkná hovadina. To bys neudělal“.
„Proč si to myslíš? Zdá se ti to málo romantické“, zeptal se s kamenným výrazem.
„Tak nějak. Podívej se do kalendáře, Richarde, dávnověk už skončil“.
„Klidně to udělám, to mi žádný problém nedělá“, prohlásil s autoritou člověka, který
dosáhne všeho, protože to tak chce. V očích se jí nebezpečně zablýsklo. „Bránila
bych se“.
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„To by bylo ještě lepší“, odvětil s úsměvem. Sáhl jí mezi stehna. „Tvoje tělo říká pravý
opak. Takže začneme, ano?“
Místo odpovědi zavřela oči a vydechla.
„To musí znamenat souhlas“, zašeptal a graciézně si poklekl. Volnou rukou ji zlehka
přiměl dát nohy víc od sebe. Sevřela mu ramena.
„Dobře. Nehýbej se“. Předklonil se a se zalíbením se zadíval na její obnaženou část.
„Hezky pomalu, aby sis to užila. Nepůjde o žádný závod, Lucie“.
Kromě prstů, začal pracovat i svým jazykem. Lízal a sál klitoris a přitom zajížděl do
jejího pulsujícího pohlaví. Pomalu a hluboko, jemně jako příliv a odliv. Pak do stran
silněji a podmanivěji. V tomto ohledu byl učiněný virtuóz. Pro Richarda úsloví, že cvik
dělá mistra, nebylo pouhou frází.
Lucii se svět smrskl na mihotavý pocit, na vnímání doteků, nádherný rytmus jeho
prstů a příjemnou práci jeho úst a jazyka. Oddávala se vroucí, bouřlivé extázi.
Rukama mu pevně svírala hlavu. Vnímala ten opojný tlak, divokou prudkou nádheru.
Zasténala, protože na její smysly zaútočila ohnivá extáze. Projela jejím nitrem a
celou ji rozechvěla. Trochu odtáhl hlavu.
„Připravená, lásko?“
Musí odpovídat? Dokáže vůbec dostatečně popadnout dech, aby mu odpověděla?
„Co když ne“, s námahou se pokusila promluvit.
„To nic, Lucie. Mám tohle“. Opatrně do ní zastrčil třetí prst a pomalu zajížděl. Naplnil
ji tak dokonale, byla hodně vzrušená. Znovu k ní přiblížil hlavu, vzal do úst klitoris a
jemně pomalu ho začal sát. Netrvalo dlouho a okamžitě vyvrcholila.
Vědoucně se usmál. Nikdy nic nepředstírala. Dal si záležet, aby nepohnul prsty a
čekal, dokud pomalu neotevřela oči.
„Spokojená?“, zeptal se a podíval se na ni zpod přivřených víček. Postavil se a
oběma rukama vzal její tvář. „Nejraději bych tě tady ohnul přes vanu a šukal do
bezvědomí. Ale bohužel musíme se vrátit, jsme tady už dost dlouho“, nerad
přiznával.
„To byl tvůj nápad, Richarde. Snad si teď neděláš starosti“, popíchla ho jízlivě.
„Vůbec ne“, odpověděl, a pomohl jí, se upravit. „Ale nápad to vůbec nebyl špatný,
kotě, nemyslíš?“ Prohrábl si vlasy a nenápadně vyhlédl ze dveří.
„Tak pojď, lásko“ a za ruku ji vytáhl z koupelny. V hale ji ještě jednou dlouze políbil.
„No fuj, už zase to spolu děláte“, ozval se za nimi Vojta.
Richard sebou trhl a otočil se. Zajímalo by ho, jak dlouho tam stál. Ale raději to ani
nechtěl vědět. Bezvýrazně na chlapce pohlédl. „Co tady děláš, mazej do svého
pokoje. Přijdu se podívat, jak daleko jste pokročili s tou stavebnicí“.
„Tak to se ti povedlo, Richarde“.
„Uklidni se, nic neví, na to je ještě dost mladý, aby si něco myslel“.
„No skvělé. To se mi ulevilo“, poznamenala znechuceně. „Kde bereš tu jistotu, že nic
nechápe“, kroutila hlavou.
„Děláš si zbytečné starosti“, řekl nenuceně. „Tak pojď“, vzal ji za ruku. „Ať to máme
za sebou“. Lucie si povzdechla. „Já nevím“, zastavila se.
„Copak nevíš?“
„Já jenom, že mě nikdo nikdy nenachytal. To, co jsme dělali, to nebylo správné“.
„Jen si zvykej, kotě“, podíval se na hodinky. Do devíti bychom měli zvládnout odejít,
co tomu říkáš?“
„Souhlasím, tedy pokud nikdo nebude dělat poznámky. Jinak odejdu hned“.
Udiveně se podíval.
„No, však víš, o tom, že jsme tak zmizeli. Protože to bylo hodně trapné“.

213

„Neboj se“, řekl a sevřel její ruku. „Nikdo ti neřekne ani slovo, to ti slibuju. Teď se na
mě usměj. Do hodiny jsme pryč“.
Poté vešli dovnitř. Richard posadil Lucii do křesla a postaral se o pití. Sledovala ho,
jak rozléval víno do skleniček a na talíř nabíral delikatesy, o které se postaral jeho
bratr. Richard vycítil její rozpačitý pohled. Pootočil se přes rameno a poslal jí vzdušný
polibek. Pavel to zaznamenal, když si nabral pár plátků masa na talířek.
„To usmiřování vás muselo hodně bavit“, zamrkal na Lucii.
Richard postavil Lucii, posadil se na její místo a vzal si ji na klín. Podal jí skleničku a
přiťukl si s ní. Napil se a podíval na Pavla. „To rozhodně, mám ohromné štěstí“.
„V čem máš ohromné štěstí“, zeptala se Lucie.
„V tom, že jsem tě potkal, lásko“, naklonil se na stranu, aby jí vtiskl polibek na tvář.
Pavel jenom převrátil oči.
„Ale tobě to nebudu vysvětlovat. Ty to zřejmě nikdy nepochopíš“, zazubil se Richard
na bratra.
„Svatá pravda“, pokyvoval Pavel hlavou. „Já mám totiž jiné zájmy. A to mi
připomnělo, že ještě dnes máme s Davidem schůzku s jednou krasavicí“, prohlásil.
Richard po něm střelil pohledem. „Chápu. Není potřeba to rozebírat. Zřejmě tě to
ještě nepustilo“.
„Co jako?“, hecoval ho Pavel.
„To, že opět spolu sdílíte jednu ženu v posteli“, vylítlo to z Richarda, což vůbec
nechtěl před Lucií.
„Tak dost. To by stačilo. O tom já nic nechci slyšet“, zasáhla kategoricky Jana.
Lucie sebou malinko trhla a zaujatě sledovala rozhovor. Tak to byla pravda, co se
nedávno doslechla, pomyslela si.
„Přestaň, Pavle. Co si Lucie pomyslí“, okřikla ho znechuceně Jana.
Ten se vzpamatoval a mile se na Lucii usmál. „Promiň, Lucko, to si neměla slyšet.
Dovedu si představit, co tě napadá. Ale s Veronikou to tak nebylo, o ni jsem se
s nikým nehodlal dělit. Byla pro mě příliš vzácná“.
„Tobě Pavle není nic svaté, že?“, přerušila ho striktně Jana.
„Dobrý podnět, sestřičko. To je pouze pro tebe. Lidi jako já světce nikdy nepoznají“,
smál se Pavel.
„Přesně tak“, ozval se Richard. „I kdyby u tebe rovnou svatí stáli a mlátili tě svatozáří
do hlavy“. Tím tuto podivnou konverzaci ukončil a přepnul hravě na jinou frekvenci.
Potom se už rozproudila živá debata.
Zhruba po hodině se Pavel zvedl k odchodu. „Jo, ten zítřek platí, Richarde?“, zeptal
se a zadíval se na bratra a svou švagrovou.
„Jistěže, přece jsme se domluvili“, potvrdil Richard.
„Doufám, že bude Eva v pohodě“, pronesl Pavel se zamyšlenou tváří.
„Jak to myslíš, že bude v pohodě?“, prudce zvedla hlavu Lucie.
„Honza si o ni poslední dobou dělá starosti“, pokračoval Pavel.
„Jaké starosti, co se stalo?“, ptala se Lucie zmateně.
Pavel viděl, jak ji to překvapilo a najednou nevěděl, zda se měl o tom vůbec
zmiňovat. Nakonec se znovu posadil.
„Naposledy v kuchyni z ničeho nic upustila konvici do dřezu. Honza, když uslyšel tu
ránu, naběhl za ní. Eva tam stála, měla úplně bílý obličej a sevřené rty. Potom mu
prozradila, že poslední dobou mívá křeče v ruce. Řekla, že asi moc pracuje. Pořádně
ho to vyděsilo, zvláště když vypadala tak vyplašeně. To je všechno, co vím“.
„To jsme vůbec netušila“, promluvila Lucie tiše a polekaně se podívala na Richarda.
„Proč mi nic neřekla“, pokyvovala nechápavě hlavou.
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„No, nechtěl jsem tě vyděsit, Lucko. Zřejmě se to už neopakovalo“, rozpačitě se
usmál na ni Pavel.
Lucie ještě dlouho poté analyzovala tuto informaci. Stále jí to nedávalo smysl. I když
si přece vzpomněla, že asi zhruba půl roku zpátky, si stěžovala na bolest hlavy, ale
potom to pominulo.
„Nebuď smutná, všechno bude dobré“, snažil se ji Richard povzbudit. Pohladil ji
oběma rukama po tváři. Vzhlédla k němu, smutnýma nádhernýma očima, které se
v okamžiku, kdy pochopila jeho slova, rozzářily a rozjasnily.
„Promiň, máš narozeniny. Už na to nebudu myslet. Miluju tě, Richarde.
„Vidíš, to jsem chtěl slyšet“, namířil prstem na svou hruď. „Jsem to ale šťastný chlap“.
Políbila ho na tvář a on se na ni usmál tak, až jí radostí poskočilo srdce.
„Dezert“, zvolala Jana. „Málem bych zapomněla“, ukázala směrem do kuchyně a
doufala, že se zmrzlina neroztekla.
„Pomůžu ti“, zvedl se Jiří a následoval svou ženu.
„Dáme si sladkou tečku a půjdeme domů. Už tě chci mít v ložnici, abych ti mohl dělat
různé věci“, řekl a záhadně se usmíval.
„Tak různé věci“, pousmála se Lucie. „Jestli chceš, abych je s tebou sdílela, musím to
předem vědět“, obdařila ho káravým pohledem.
„Tak například“, řekl protáhle a střelil po ní škádlivým pohledem.
„Zadrž, to stačí“, zavrčela.
„Ale copak“, to zaznělo nabručeně“, zašklebil se.
„Měl by ses kát, jak jsi mě zatáhl do koupelny. Dostal jsi nás málem do pěkného
průšvihu“.
„Neříkej, že se ti to nelíbilo. Nebo jsi lepší herečka, než jsem si myslel“, tiše se
rozesmál.
„Zmlkni, klidně bych počkala“.
„Ne, nepočkala. Měla bys mi poděkovat, kotě“, opáčil nevzrušeně. Sklonil hlavu a
lehce ji políbil na tvář. „Hezky jsem ti to udělal, vím to“.
„Ty jsi nemožný, Richarde“, zamumlala zoufale.
„Jenom se s tebou snažím udržet krok, lásko. Když nic jiného, jsem muž činu“,
odvětil roztomile.
50.
Richard otevřel dveře a podíval se na Lucii. Jeho lehký úsměv jí napověděl, že
dokázal vyčíst každou její myšlenku dřív, než ji stačila schovat.
„V pořádku?“, zeptal se tiše.
„Jo, připadá mi, že sis to dost dobře promyslel“, trochu přivřela oči.
„Jak vidíš, snažím se být pragmatický“, odpověděl nevzrušeně.
„Jasně. Máme před sebou, odhaduju několik hodin, kdy si můžeme užít. Jsem
ochotná pro tebe udělat všechno, když mi řekneš, co to bude“, koketně na něho
zamrkala.
Zasmál se, přitáhl si ji na sebe. „Několik věcí mě napadlo“, zamumlal. „Pokud budeš
mít zájem“.
„Jistě, že mám. Jsem jako ty“, zašklebila se. „A teď“, zapředla hravě, „potěšíme se
navzájem“.
„Vynasnažíme se, lásko“, rychle ji políbil, nadzvedl a hodil na postel. „Hned se
vrátím, zamrkal na ni. „Mimochodem, mám velmi majetnickou náladu“, dodal přes
rameno. „Jenom to říkám“, když se začala smát.
„To zní velice zajímavě“.
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„To rád slyším, protože nemáš na vybranou“.
Když se vrátil do ložnice, svlékl si svetr a nechal na sobě jen černé džíny. Pohled na
jeho silná ramena a tvrdé svaly by dokázal sám o sobě navodit spontánní orgasmus.
Přistoupil k posteli a posadil se.
„Tohle jsou doplňky na dnešní večer a vysypal pár věcí na postel. „Později je můžeš
ohodnotit“.
„Jejda, tak nevím, jestli se mám těšit, nebo být nervózní“.
Nevěnoval její poznámce pozornost. Ukázal na hromádku předmětů a zeptal se.
„Potřebuješ vysvětlení?“
Krátce se nadechla. „Jenom tohle“, ukázala na perlový náhrdelník. Pouta už znala,
hedvábný šátek, lubrikant a vibrátor žádné objasňování nepotřebovaly.
„K čemu je tohle?“, znovu ukázala na záhadný náhrdelník.
Zvedl tenký zlatý řetízek a prsty přejel po přívěsku, sestávající se z pěti větších perel
oddělených menšími perličkami. Potom přívěsek ohnul, aby jí předvedl, jak je pružný.
„Tyhle perly jsou do tvého nevinného zadečku“, usmíval se.
„Ne, ne“, zuřivě zavrtěla hlavou.
„Nechal jsem je vyrobit pro tebe, lásko“.
„Tak je vrať“, nepřátelsky se na něho zadívala. „Tohle rozhodně odmítám. Pleteš si
mě s někým, která ti podlehla dříve“, vyprskla.
„To sotva, kotě“, odpověděl s úsměvem. „Ta by nikdy neodmlouvala. Měla bys ho
vyzkoušet“, řekl velice jemně. „Mohlo by se ti to líbit“, upřeně se na ni zadíval a
usmíval se.
„Proboha, nedívej se tak na mě“, řekla a snažila se normálně dýchat. „Nechci to,
jasné?“, vykřikla.
„Chce to otevřenou mysl, lásko“, prohlásil a stále se záhadně usmíval.
„Svou mysl otevřu hned, jakmile toho necháš“, odvrátila se. Vyskočila na nohy,
rozeběhla se do koupelny a zamkla se.
Za chvilku už Richard bušil na dveře. Rány nebyly hlasité, ani prudké. Zvuky byly
tlumené a vytrvalé, jako kdyby k ní vysílal zprávy. Věděl, že časem otevře.
Když se tak stalo, stál na prahu. „Kuk“, vrhl na ni pomalý sexy a vědoucí pohled.
Rozechvěla se.
„No tak, Lucie, dohodneme se“.
Nakonec přikývla. Napřáhl k ní ruku a ona přistoupila k němu. Odvedl ji k posteli a
posadil se na ni.
„Dáš mi s těmi perlami pět minut, ano? Ano, Lucie?“, podíval se na ni.
Krátce vydechla a přikývla.
„Nebude to nic hrozného, sama poznáš“. Dal jí jasně najevo, že těch pět minut se
hodlá věnovat perlám. Postavil si ji mezi nohy a pomalu ji svlékl. Nadzvedl halenku a
přetáhl přes hlavu. Sukni stáhl i s krajkovými kalhotkami přes boky a po nohách.
Potom jí sáhl na záda a rozepnul podprsenku. Když jí osvobodil prsa, Lucie tiše
vydechla a trochu protáhla záda.
„Teď je to lepší“, pronesl s úsměvem. Objal ji v pase a přitáhl si ji blíž. Posadil se víc
zpříma, aby jí svým dechem zahřál bradavku. Pak přidal teplý jazyk, sevřel jí ňadro
oběma rukama a stáhl ji níž. Vzal její bradavku do úst a nekonečně dlouho sál. To
samé udělal i s tou druhou. Obě prsa jí natekla a každý, i ten sebemenší dotek jeho
úst nacházel odezvu v jejich rozechvělých nervových zakončeních. Lucii mezi
nohama pulzovala vzrušující bolest. Zasténala a prohnula boky. Prsty zajela do jeho
vlasů a tiskla si jeho hlavu k sobě. Chtěla víc, toužila ho mít hluboko v sobě. Místo
sebe do ní zastrčil vibrátor a ona zakňourala žádostivostí a zklamáním.

216

Přemohla jí slast, cítila se potěšená a zároveň potrestaná. Ve chvíli, kdy začala
vrcholit, si odsedl a spustil ruce.
„Přestávka, kotě“, pronesl klidně. „Za chvíli začne druhé dějství“.
„Já tě zabiju“, zasyčela a sáhla po vibrátoru. Zarazil ji. „To můžeš později“, řekl.
Popadl obě její zápěstí a přitiskl jí je k sobě a pak na břicho. Jednou rukou je držel,
aby se nemohla pohnout. Sáhl po zlatých poutech a postupně je připevnil na obě
zápěstí. Než ji pustil, ujistil se, že řetízek drží zapnutý.
„Předehra k druhému dějství, lásko. Vzrušuje tě, když jsi moje zajatkyní? Mě
rozhodně ano“. Natáhl ruku a pohladil ji po nalitých ňadrech. „Je to příjemné?“, zeptal
se celkem zbytečně, když tiše zasténala. Poléval ji žár a chvěla se po celém těle.
Hluboko zasunutý vibrátor dělal divy. Byla celá horečnatá, zatraceně blízko bodu, do
něhož se toužila dostat. Potřebovala to tělesné uvolnění, avšak to uspokojení, při
kterém tajila dech, jí však unikalo. Zběsilá touha ji mučila a omamovala.
Richard však jako vždy ovládal situaci. Jakmile začala klidněji dýchat, zastrčil vibrátor
hlouběji a pečlivě sledoval její reakci. Naslouchal jejím vzdechům. Díval se, jak se
vzepjala v bocích, jak v ní rostlo napětí.
„Líbí?“, zeptal se s nenápadným úsměvem. Nejprve ho neslyšela, takže zpomalil
pohyby. Překvapením doširoka otevřela oči.
„Ptal jsem se, jestli je zatím všechno v pořádku“, promluvil jemně a krouživými
pohyby jí masíroval klitoris. Škubla sebou a její smysly zaplavila rozkoš. Tiše
zasténala.
„Chceš se udělat, viď?“, zamumlal a několikrát její pulzující klitoris stiskl. Rázem
v břiše ucítila před orgastické záchvěvy. Posunula se nahoru, stáhla poševní svaly a
přitiskla se k jeho ruce.
„Ještě ne, lásko“, řekl Richard a položil jí ruku na bok, aby ji zklidnil. „Zatím na to
nejsi připravená“.
„Nemůžu čekat“, vydechla rozechvěle.
„Samozřejmě, že můžeš“ a vytáhl z ní vibrátor.
Frustrovaně vydechla a nepřátelsky zasyčela, „ty mizero“.
Usmál se. „Máš pravdu, ale to nám nebude nijak vadit“. Zvedl se z postele a něžně
omluvně ji políbil. „Bude to lepší, lásko“, zašeptal.
Tiskl její nahé tělo k sobě. Její spoutané ruce byly důrazným připomenutím, že je mu
podřízena a on ji má ve své moci. Vlastně byli oba zajatci strhující dynamiky. Sáhl
dolů, zvedl obě její spoutané ruce a položil si je na vzdouvající poklopec.
„Dotýkej se mě“, přikázal stroze a zastřeně. „Pořádně“. Sehnul se, přiblížil k ní ústa a
vsunul jí jazyk mezi rty. Pohnul boky vzhůru a pomalu ji líbal. Lucie tiše oddechovala
do jeho úst a zoufale toužila po uvolnění. Prsty mu přejížděla po ztopořeném údu,
přesně tak, jak jí nakázal a hladila ho dlaněmi. Vdechla jeho tiché zasténání a
záměrně ho kousla do jazyka. Jenom aby mu připomněla, že v téhle hře má také
slovo. Odtáhl se a podíval se do jejich vyzývavých očí.
„Budeme to dělat drsně, lásko? Jenom se ptám“.
„Ráda bych to dělala ještě letos“, zasyčela.
„Ty se zkrátka nikdy nenaučíš trpělivosti“, zazubil se. „Ráda mě zlobíš“, řekl tiše.
„Spíš ty mě, chci se udělat“.
„Dobře. Tak se do toho dáme, lásko“. Zvedl ji a posadil ji na posteli. Podívala se na
něho. „Nezapomínej na to, že máš jenom pět minut“.
„Pamatuju si to“, uličnicky se usmál. Vzal ji za spoutané zápěstí, druhou rukou jí zajel
pod záda a posunul ji na bok, aby ležela čelem k němu. Spoutané ruce jí zkřížil
v pase a hlavu podložil polštářem. Se slabým úsměvem si ji prohlížel.
„Moc pěkné, lásko. Je to pohodlné?“
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„Dobře se bavíš?“, zasyčela.
„Ještě ne“, zašklebil se. „Ale brzy začnu“.
„Nezapomeň, že máš časový limit“, připomenula mu.
„Neboj, nebudeš čekat dlouho“.
„Tak jsem to nemyslela“, odsekla vzdorně.
„Nejsi zrovna v pozici, kdy bys mohla udílet rozkazy, lásko. To budu dělat já“, líně na
ni zamrkal. Její nervová zakončení sebou začala cukat a tělo jí neodbytně pulzovalo.
Jako by úplně stačilo, aby se na ni Richard majetnicky podíval. Vnímala to jako
nejslabší tyranii a rázem roztála. Usmál se. „Brzy mi poděkuješ, lásko. Vidím to na
tobě“.
Všemožně se snažila ignorovat chvějivou rozkoš, která jí zahřívala všechny smysly.
Byla zděšená a vzrušená nenucenou mocí, kterou nad ní měl.
„Možná, že taky ne“, řekla a snažila se o normálnější tón. „Záleží na tom, co uděláš“.
„Nic se neboj, miláčku“, ujistil ji mile a sledoval, jak jí zrudly tváře.
Klekl si vedle postele a něžně ji políbil. Potom si dřepl a našpulil ústa. Lucii se zrychlil
dech, jak ji Richard znervózňoval.
„Ale, ať to nebolí“, varovala ho.
Hned nereagoval a ticho se prodlužovalo. Už mu chtěla říct, že na jeho hru
nepřistoupí, když najednou zamrkal.
„Vypadáš úchvatně, lásko“, řekl měkce. „Neublížím ti. To bych nikdy neudělal“, prsty
ji letmo pohladil po tváři.
„Hezky zkusíme malou tradiční předehru. Pěkně v klidu, souhlasíš?“
Srdce jí prudce tlouklo a kousla se do rtu. Nepohnul se, ačkoli trochu povytáhl obočí.
„Dobře“, zašeptala.
Na tváři se mu objevil neuvěřitelně sladký a trochu úlevný úsměv.
„Děkuju, lásko“, roztáhl koutky známějším, mnohem působivějším způsobem. Vzal
vibrátor, zastrčil do ní prst a pozvedl oči.
„Myslím, že lubrikant zatím potřebovat nebudeme, necháme ho na později“.
Nadechla se a odpověděla. „Vadí ti to?“
Dotek jeho prstu ji rozechvíval.
Richard se zatvářil pobaveně. „Rozhodně ne. Je to jedna z tvých okouzlujících
schopností, lásko“.
Zajel jí vibrátorem mezi nohy a počkal, až popadne dech a otevře oči. Potom pohnul
rukou, pomalu ho vytáhl ven a znovu dovnitř. Pozoroval ji, jak tiše sténá a reaguje na
rytmus pohybu. Přerušovaně dýchala.
„Je to tak dobře?“, jedním prstem jí zvedl bradu, zadíval se na ni a pousmál se.
„Přikývni, jestli se ti nechce mluvit“. Vydechla prudce a snažila se čelit jeho
ironickému úsměvu. „Žasnu, že nevyžaduješ slova a postačí ti kývnutí“, zamručela.
Trochu pozměnil polohu tak, aby se dotýkal správného bodu.
„Přestaň mluvit a zavři oči“.
„Proč, nelíbí se ti, když na tebe koukám?“
Usmál se. „Propána, ty jsi mi nerozuměla?“
Vyplázla na něho jazyk.
„Kdykoli budeš chtít, lásko“ a položil si ruku na zip kalhot.
„Teď – zrovna nemám – čas“, zvedla spoutané ruce.
Sklonil se a znovu ji políbil. „Takhle se mi líbíš“, řekl u jejich úst. „Zaměstnaná podle
mých představ“. Zastrčil vibrátor hlouběji, a když se začala chvět, dal jí přes oči
hedvábný šátek a vzadu jí ho uvázal.
„Pověz mi, že teď všechno cítíš mnohem intenzivněji“.
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„Povím ti, že bych tě nejraději uškrtila“, řekla tiše a po stehnech jí stékaly tenké
pramínky.
„Je to nádherný pohled“, pousmál se. „Dej mi minutku, lásko. Pomůžu ti změnit
názor“, řekl tiše. Zastrčil jí vibrátor ještě hlouběji a poklepal na něj, aby zůstal na
místě. Zatímco sténala, vytlačil jí ňadra nahoru, dokud je neměla dokonale sevřená
mezi pažemi. Tak se mohl snadno dostat k jejím bradavkám. Namočil štětec do
lubrikantu s vůní jasmínu a lehce obkroužil obě bradavky. Dával si na čas. Když se
celá napjatá a nenasytná prohnula v zádech, přitlačil ji zpátky k posteli.
„Pořád spěcháš, kotě“, přejel štětcem přes jedno ňadro a hluboko do mezery mezi
prsa. Když zaslechl, jak zalapala po dechu, zašeptal.
„Pokud se uvolníš, bude to lepší“.
Nedočkavá, frustrovaná, rozbolavělá, zuřivě toužící po uvolnění prudce zavrtěla
hlavou. „Přestaň, Richarde a nech mě vyvrcholit“, zaúpěla.
„Je ještě moc brzy, lásko“, zamumlal a štípl ji do jedné bradavky, až vyjekla. Teprve
pak ji pustil. „Věř mi“.
Zasténala, když jí v bradavce zapulzovala krev a bolest vystřídal nával rozkoše. Se
zavázanýma očima vnímala mnohem citlivěji a její touha byla výbušnější. Přitiskla
nohy k sobě a pokusila se sama přivodit orgasmus.
„Nedělej to“, roztáhl jí nohy a přehodil si její kotník přes levou paži. Naklonil se k ní a
kluzkým štětcem přejel po napjatých svalech jejího plného pohlaví. Pohyboval jím
nahoru a dolů a stále dokola, zatímco se zmítala a začala se třást. Potom bez
varování sundal její kotník a položil jí nohu na postel.
„Mysli na něco uklidňujícího, lásko“. „Nemůžu“, vzlykla. „Zkus to“.
„Jdi do háje“, vydechla. Byla tak vydrážděná a roztoužená.
„Všeho do času“, řekl. „Zatím ale ne“. Sevřel jí bradavky mezi palci a ukazováky a
jemně je natahoval, dokud nevyjekla.
„Je to moc?“ Rozevřel prsty a díval se, jak se napjaté bradavky stáhly. Zaslechl její
horečné zasténání. Vzal její prsa do dlaní. Naklonil se a kousl jí do ucha.
„Ale ještě nejsi připravená na tu největší rozkoš“, zašeptal. „Až ji prožiješ, budeš
připravená na všechno, lásko“. Jeho slova jí zněla jako příslib něčeho, co dosud
nepoznala. Zastrčil vedle vibrátoru prst a odhalil její klitoris. Pomalými krouživými
pohyby po něm zlehka přejel štětcem. Lucie roztřeseně vykřikla.
„Prosím, nenechej mě čekat“.
Sklonil se k ní a něžně ji políbil na rozechvělé rty. „Budu hodně pomalý, nebudeme
nikam spěchat“.
Pomazal lubrikantem perly a sametovým hlasem dodal. „Nejdříve ucítíš štětec“,
vsunul ruku pod její pravé koleno a zvedl ho. Potom opřel nohu o postel, aby k ní
lépe mohl. Namočil štětec do voňavého lubrikantu a pomalými krouživými pohyby
pouze špičkou přejížděl po vstupu jejího konečníku. Přitom pomalu pohyboval
vibrátorem dovnitř a ven. Krátce se dotýkal jejího G-bodu. Potom se odtáhl, protože
věděl, že perly ještě zvýší tlak na ten správný bod rozkoše.
Když se zmítala, prudce a roztouženě oddechovala a zaplavovalo ji vzrušení, zastrčil
první lubrikovanou perlu do jejího citlivého otvoru. Její bezmocné vzlyknutí se
proměnilo v hrdelní zasténání. Po chvilce dovnitř zastrčil další perlu a tak pokračoval,
až byly všechny uvnitř.
Byla plná tak, jako nikdy předtím. Zakázaný tlak ji neskutečně vzrušoval. Z jedné
strany se v ní pohyboval vibrátor a z druhé strany perly. Zmítala se pod tou
ohromující invazí a krátce vykřikovala. Blížila se k vrcholu. Richard poznal, že je už
blízko a sundal jí šátek z očí. Vzal její obličej do dlaní. Naklonil se a zašeptal.
„Jsi moje, lásko. Každý tvůj nádech a každý kousek tvého těla“.

219

Zavrtěla hlavou a ústy utvořila slovo ne. Byla tak hodně blízko a tak s ní zmítala
touha, že nedokázala popadnout dech, aby promluvila. Odtáhl se a přejel jí prstem
po rtech.
„Potřebuju slyšet ano, lásko. To přece víš“, nemusel dodávat varovné nebo. „Jsi
moje“, prsty jí přejel po obličeji. „Mám pravdu?“
Přikývla.
„No vidíš, lásko“, usmál se. „Teď je čas se odvázat“. Zasunul ruce mezi její nohy.
Věděl, že když teď vytáhne jednu perlu, nával slastného pocitu v ní odstartuje
orgasmus. Přesně tak to udělal. Obtočil si tenký zlatý řetízek kolem prstu a zatáhl.
Okamžitě bouřlivě vyvrcholila a ticho pročísl její hlasitý výkřik. Pomalu vytahoval
ostatní perly a její nervy už tak rozdrážděné na nejvyšší míru se ještě více, rozjitřily.
Její rozkoš se znásobila do nespoutané kaskády toho nejsilnějšího prožitku, který
vytrval hodně dlouho a s takovou intenzitou, že zůstala celá roztřesená. Když
odezněla poslední křeč, Richard vytáhl vibrátor ven. Vzal ji do náruče, posadil si ji na
klín a dlouze ji líbal, dokud se nepřestala třást.
„Jsi ohromná, Lucie“, zašeptal dojatě. Na tváři ji zalechtal jeho teplý dech. Měl takový
pocit, jako by vnímal ostřeji, jako by sám prožil orgasmus. Bylo to vysilující a zároveň
fantastické, jako tolik věcí v jejich vztahu. Probral se ze zadumání v okamžiku, když
mu pouty poklepala na hrudník. Rozepnul oba náramky a odhodil na postel.
„Jsi v pořádku, lásko?“, sklonil hlavu a zadíval se na ni. „Nestalo se ti nic?“
Pomalu se na něho usmála. „Jak vidíš, jsem celá. Nic mi nechybí“.
„Opravdu nic?“, zavtipkoval.
„Ne, vůbec nic. Ale byla to tedy síla. Nevím, zda tě mám nenávidět nebo milovat“,
pobaveně zvedla koutky úst. Vyhrabala se z jeho klína a najednou se zašklebila.
„Jelikož jsi skutečným mistrem, odpouštím ti“.
„Tak to jsem rád, kotě. Protože od teď budeme nacvičovat pořádný anální sex“,
poznamenal a významně pozvedl obočí.
Nevěřícně kroutila hlavou. „To chceš říct, že to, co jsi mi dělal, bude mít ještě další
pokračování?“
„Přesně tak. Byla to taková malá ochutnávka, lásko. Půjdeme na to pozvolna, každý
den, krok za krokem“, pronesl se zalíbeným úsměvem. Vykulila na něho oči a
povzdechla si. Nakonec z neznámých nebo dosud nepoznaných důvodů se cítila tak
dobře, že vůbec nic nenamítala.
„Ale teď je řada na mně, vzpomínáš?“, prohlásila sebejistě.
Překvapeně se podíval, opřel se o čelo postele a natáhl si nohy před sebe.
„Dobře, tak krutě do mne, lásko. Máš na to pět minut“, ušklíbl se.
„No tohle, to bylo hodně odvážné. Počítal jsi snad ty moje?“, nevěřícně se podívala.
Rozesmál se. „Nemusel jsem. Nikdy ti to netrvá dlouho, lásko. Ale je jedno, jestli jsi
pomalá nebo rychlá. Chci, abys věděla, že moc příjemně hýbeš mým světem“.
„Fakt? V tom případě bych tě mohla poprosit o laskavost“.
„Máš ji mít“, řekl s úsměvem. „Ten pohled znám“.
„Takže ti to nevadí?“ „Vůbec ne“. „Chci to jednoduché. Ráda tě na sobě cítím, líbí se
mi, když mě pomalu vyplníš. Moc ráda cítím na sobě tvoje tělo“.
„Tvoje přání je předem splněno, lásko“.
Milovali se pomalu, něžně bez zbytečných výstřelků. A pak ještě jednou, protože
řekla, že se jí to hrozně líbí, udělat se společně.
Lucie usnula jako první. Richard zůstal vzhůru a přemýšlel. Dnes se milovali z jiného
úhlu než dosud. Brzy však také usnul spravedlivým spánkem.
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Druhý den se probudil a říkal si, jaký je vlastně šťastlivec. Ano, měl rozhodně štěstí.
V noci Lucii poprvé přiměl k dalšímu kroku. Věděl, že si konečně vysloužil další šanci
a nehodlal ji promarnit debatováním, co a jak a proč. Chytne příležitost za pačesy a
nehodlá ji promarnit.
„V noci jsi byla úžasná, děkuju ti, lásko“.
„Co jsem udělala?“
Usmál se, sklonil se, aby ji políbil. Udělali jsme první krok k něčemu novému“.
Usmála se a oběma rukama ho objala kolem krku. „Zřejmě máš pro mě připravený
plán. Ráda bych věděla, jaký“, odtáhla se, aby na něj viděla.
Oči mu potemněly tak, až ji z toho zamrazilo. Věděla, že jeho návrh nebude jen tak
ledajaký.
„Řeknu ti přesně, co mám na mysli“, zašeptal. „Do posledního detailu. A potom chci,
abys mi řekla, zda se ti to zamlouvá, co jsem naplánoval“.
„Aha, zní to tajemně. Tak mi pověz, co to bude, a já ti řeknu, jestli do toho jdu“,
vybídla ho s úsměvem.
Objal ji a přitiskl k sobě. Stále měla ruce okolo jeho krku. Nejprve ji líbal a vedl zpátky
do pokoje. „Svlékneš se do naha“, zašeptal jí do ucha. „Potom ti spoutám ruce
k sobě“.
„Hmm, to zní zatím dobře“, zamumlala.
„Pak do tebe vložím kolík, abych tě připravil pro sebe“.
Neovladatelně se rozechvěla, když jí v mysli vířily představy, co s ní hodlal dělat.
Podrobně ji seznámil, jak budou postupovat. Jeho slova jí zněla jako tekuté hedvábí.
Uvědomovala si, že tentokráte to bude skutečné. Tady a teď.
„Lucie, pověz mi, přijmeš můj návrh?“, vybídl ji ochraptěle a sevřel ji pevněji. „Řekni
mi to“, očekával netrpělivě její odpověď.
„Ano“, vydechla. „Chci to, chci to všechno, chci tebe“.
„To pro mě hodně znamená, lásko. Tak, pokud jsme skončili s povídáním, radši už
bych tě chtěl mít nahou, spoutanou a vydanou mi na milost“.
„To já taky“, zašeptala.
„Jdi do ložnice, svlékni se a polož se napříč do postele. Hned za tebou přijdu, jen
vezmu pár nezbytností“, něžně se na ni usmál.
Lucie šla do ložnice, pulz jí bouřil v žilách. Byla tak vzrušená a taky nedočkavá, až se
jí z toho točila hlava. V duchu slyšela jeho slova, tak živá a erotická. Rychle se
svlékla a položila se na postel. Vrtěla se nedočkavostí, jak její muž nad ní převezme
kontrolu. Čekání bylo nesnesitelné, ačkoli si byla jistá, že uběhlo jen pár minut.
Vešel dovnitř, v rukou držel pouta, kolík a lubrikant. Zaměřila se na kolík, který byl
obrovský. Vytřeštila oči, když si představila, že by ho měla přijmout do svého těla.
Vždyť to bylo nemožné.
Viděl její reakci a usmál se. „Neboj se, lásko, nemám v úmyslu ho do tebe jednoduše
strčit. Připravím tě a půjdu na tebe pomalu. Přijmeš ho naprosto bez problémů. A pak
přijmeš mě. Celého“.
Znovu se rozechvěla, přivřela oči. Ještě se jí nedotkl a už se propadla na okraj
nevědomí. Euforie zesílila její smysly. Nevěděla, jak to zvládne. Už teď byla tak
blízko okraje propasti a ještě ji toho tolik čekalo.
Položil předměty na okraj postele a začal se svlékat. Naklonil se nad ní a políbil ji na
ústa. Konejšivě se na ni usmál.
„Zvedni ruce nahoru“, přikázal a nasadil náramky, které potom spojil. Položil jí
spoutané ruce za hlavu. „Nepohneš s nimi, Lucie“, připomenul. Pak se postavil,
popadl ji za boky a stáhl až na samý okraj postele. Zvedl jí nohy, pokrčil v kolenou
tak, aby patami se dotýkala kraje. Tep jí poskočil, když ucítila jeho ruce na zadečku.

221

Hladil ji, laskal, až se málem svíjela. Rozevřel jí půlky a pak ucítila chladivý dotek
lubrikantu. Naplnil jím mezeru u otvoru a začal roztírat gel. Pak do ní pronikl jedním
prstem, přestala dýchat. Celá se napjala tím vpádem, sevřela a snažila se vypudit
jeho prst. On ale vytrval, zvyšoval tlak, až se dostal až po kloub. Zalapala po dechu a
trhla sebou. Sklonil se a políbil obě její půlky jejího zadečku. Povzdechla si, když
rozhrnul záhyby jejího pohlaví a něžně foukl na klitoris. Pak ten maličký vrcholek olízl
a opájel se její otevřenou reakcí. Líbilo se mu, že se nijak nedrží zpátky. Ani
částečně. Vydala se mu, stala se zranitelnou. Sál a lízal, pronikal do ní jazykem.
Mezitím využil její nepozornosti a pronikl do ní dalším prstem, lubrikant mu
usnadňoval cestu. Začal jimi pohybovat dovnitř a ven, vyplňoval ji tím gelem. Po
několika dlouhých chvílích, kdy ji přivedl svými ústy na pokraj šílenství, vytáhl prsty
ven. Na vstup jí nanesl ještě více gelu. Pocítila, jak jí na sevřený kruh svalů tlačí
zakulacená špička kolíku. Zatlačil, než se stáhl a zatlačil znovu, ještě víc. Volnou
rukou jí sklouzl po bříšku až dolů ke klitorisu. Začal ji hladit, třel ho v maličkých
kruzích a dál zaváděl kolík hlouběji do jejího těla. Pohlaví se jí chvělo žárem, vlhké
touhou. Přistihla se, že se snaží zatlačit proti kolíku. Chtěla, potřebovala víc.
„Přesně tak, zlatíčko“, zašeptal. „Už to bude. Připrav se, bolest pomine. Přijmi to a
drž. Nechej se ovládnout rozkoší“.
Sklouzl rukou níž, obkroužil vstup do jejího těla, zatímco do ní tlačil kolík stále
hlouběji. Právě dosáhl nejširšího bodu, roztáhl ji na nejvyšší míru. Pálilo to, ale jeho
prsty dokázaly s jejím klitorisem hotové zázraky. Byla skoro bez sebe. Byla vybuzená
a napjatá, bojovala se sílícím orgasmem, protože věděla, že bez řádné průpravy by ji
kolík jenom bolel. Právě když si myslela, že už nevydrží ani minutu, její tělo se
poddalo, naprosto se podvolilo a přijalo kolík do sebe. Jeho prsty opustily klitoris a
ona se zhluboka nadechla a vydechla dlouze.
„Dám ti chvíli, aby ses uklidnila“, zašeptal.
Postavil se před ni, jeho erekce se vypínala. Chytil se za kořen a přitiskl hlavičku
k otvoru jejího pohlaví.
„Zůstaň tak ve své pozici. Nehýbej se“.
Opatrně, aby se nehnula, ji chytil za boky a pronikl do ní. Pohyboval se pomalu a
rozvážně. Potom už do ní vrážel tak prudce, až vykřikla. Na chvíli strnul.
„Ještě?“, zeptal se tiše.
„Jo, jsem v pořádku, pokračuj“, šeptala zadýchaně.
Hluboce zasténal, udělal pohyb zpět a znovu do ní živelně pronikal. Dlouho, záměrně
dlouho ji šukal. Zvyšoval tempo, když se začínala chvět, hnal ji stále nahoru. Drsněji
a rychleji, až nakonec explodovala.
„Jsi tak překrásná, Lucie“, vydechl hlasem staženým touhou.
„Teď tě ošukám do zadečku. Umírám touhou do tebe proniknout“.
Tiše zasténala a zavřela oči. Představovala si, jak jí to dělá. Vezme si ji tak, jak ještě
nikdy předtím. Byla bezmocná, mohla to jenom přijmout.
Přijmout cokoli, co jí chtěl udělat, a jak to chtěl udělat. Přitiskl rty na jednu její půlku a
vzápětí i na druhou. Pohladil ji po zadní straně lýtek, přes citlivou pokožku
podkoleních jamek a vzhůru k jejímu zadečku. Pomalu vytáhl kolík a uchopil obě
půlky do dlaní. Potom je rozevřel, aby ji připravil na průnik.
Okamžitě ztuhla, její reakce byla automatická. Mírně ji plácl dlaní, aby ji rozechvěl.
„Uvolni se, lásko, bude to bolet mnohem víc, pokud budeš tak napjatá, až se do tebe
pokusím vstoupit. Použil jsem hodně gelu, jsi na mě připravená. Přijmeš mě. Uvolni
se a nechej všechno na mně“.
Přinutila se udělat, co říkal. A on nezbytně čekal, hladil ji. Laskal její tělo tak dlouho,
až nakonec napětí polevilo a svaly se jí uvolnily.
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Právě v tom momentu přitlačil, rozevřel půlky a přirazil. Nebylo to tvrdé ani nijak silné.
Dostal se dovnitř na pár centimetrů. Lucie se prudce nadechla a vytřeštila oči, jak
cítila, že se její tělo roztahuje, aby se přizpůsobilo. Jestli si myslela, že přijmout kolík
bylo nemožné, pak s ním to bylo horší. Jak mohla doufat, že ho přijme. Ale ať už
myslela, že to dokáže nebo ne, on jí nedal na vybranou. Pronikne do ní tak i tak. To
pomyšlení ji hříšně vzrušilo.
„Už to bude, lásko“, uklidňoval ji a dál tlačil, klestil si cestu dovnitř. „Už jenom kousek
a budu v tobě celý“.
Zavřela oči a kousala se do rtu. Pak se odtáhl a jediným přírazem pronikl hluboko do
ní. Tichem se rozlehl její výkřik, chtěla uniknout jeho invazi a odstrčit ho, ale pouta jí
v tom zabránila. Sevřel jí rukama boky, prsty zabořil do kůže. Tiše zavrčel a prudce si
ji přirazil na penis. Zabořil se do ní až po kořen. Ztěžka dýchala, omámená a
vybuzená z pocitů, které nikdy nezažila. Lehce polaskal její klitoris. Znovu tiše
vykřikla, orgasmus ji téměř ovládl.
„Teď ještě ne, Lucie. Uvolni se. Budu tě šukat pomalu a dlouho“.
Po několik vteřin pouze přirážel, odtahoval se jen natolik, aby hlavička zůstala uvnitř
jejího těla, než znovu přirazil.
„Teď budu tvrdší, Lucie“, ucedil skrz zaťaté zuby. „Nebudu tě šetřit a jen tak
nepřestanu“.
Neovladatelně se chvěla. Myslela si, že už teď byl drsný a tvrdý. Copak ji čekalo
něco dalšího? Copak se do teď držel zpátky? Brzy se dočkala odpovědi, když se nad
ni sklonil, v pozici naprosté dominance. Rozevřel jí půlky a držel ji otevřenou svým
vpádům. A pak si ji vzal s divokostí, která jí brala dech. Tvrdě, rychle a hluboko.
Znovu a znovu do ní přirážel. Zaplavoval ji silou, jakou si ji bral. Nevnímala nic jiného
než jeho moc a sílu. Bolelo to. Pálilo. Byla to ta nejintenzivnější rozkoš, jakou kdy
zažila. Potom z ní vystoupil a vteřinu nato na zadečku ucítila horké proudy semene.
Něco zkapávalo i do zadního vstupu jejího těla, rozevřeného jeho divokými přírazy.
Zbytek jí stékal po zádech a zadku.
A jak sliboval, opět do ní přirazil, stále na vrcholu. Cítila, jak z ní každým přírazem ta
šťáva uniká a ještě horká stéká po nohou. Vzápětí se do ní ponořil až po kořen a
tvrdě narazil do jejího zadku. Nad sebou cítila, jak se celý třásl. Jeho ruka sklouzla
k jejímu klitorisu. Trhla sebou. Byla tak vybuzená, tak neuvěřitelně vzrušená. I ten
lehounký dotek ji bolel a přesto po něm toužila. Potřebovala ho. Chtěla vyvrcholit.
„Zůstanu v tobě, dokud se neuděláš“, zašeptal zastřeně. „Chci, abys vyvrcholila se
mnou hluboko ve tvém zadečku“.
Jeho prsty zesilovaly tlak, drobnými, krouživými pohyby mučili její klitoris. A ten
dvojitý tlak, penis v jejím zadku a prsty laskající klitoris na ni byly příliš. Jako mohutná
vlna se přes ni převalil orgasmus. Ztrácela se ve víru vyvrcholení. Jeho úd byl stále
ponořen v jejím zadku, ona se chvěla a svírala ho v sobě. Richard zasténal, Lucie
vykřikla. Oba se zhroutili.
„V pořádku?“, zeptal se něžně, když jí shrnul vlasy z tváře.
„Hmm, zavrněla se zavřenýma očima.
„Dej mi chvilku, sundám ti pouta a očistím“.
„Nikam nejdu“, zamumlala.
„To předpokládám“, uchechtnul se. Byla příliš zničená, unavená a vyčerpaná. Ale
taky nasycená a spokojená, jako nikdy. O několik vteřin později ji otřel vlhkou žínkou.
Promnul jí zápěstí a lehounce políbil. Byla příliš otřesená tím, co zažila. Přitáhl si ji do
náruče a láskyplně se na ni zadíval.
„Pověz mi, na co myslíš, Lucie“, vyzval ji tiše a políbil ji do vlasů.
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Pokusila se pousmát. „Myslím, že to bylo hodně intenzivní, co jsem kdy zažila. To si
myslím“, přiznávala.
Usmál se a v očích se mu zračila úleva. Naklonil se a čelem se otíral o to její.
„Chtěl jsem, aby to trvalo mnohem déle“, řekl posmutněle. Ale bylo to poprvé a
s tebou, lásko to jinak nešlo. Přiváděla jsi mě k hotovému šílenství“.
Usmála se jeho vyznání, jak to prožíval a podívala se na něho. „Určitě máme spoustu
času, příště to protáhneme na delší dobu. Je to pro mě všechno nové“.
„Můžeš vsadit ten svůj sladký zadeček na to, že příště to potrvá mnohem déle“,
přislíbil s úsměvem. „Těš se, protože to budeme dělat často“.
Zvedl ji, uložil na postel, vzal přikrývky a zakryl ji. Znovu ji políbil, pak obešel postel,
aby do ní ulehl z druhé strany. Okamžitě mu vklouzla do náruče, opájela se teplem
jeho těla a propadala se do hlubokého spánku.
51.
„Ahoj, vy dva“, zvolala Lucie a tvář se jí rozzářila. „Pojďte dál, ráda vás vidím. Když
jste konečně dorazili, jsme už všichni a mohli bychom začít jíst“.
Eva vešla dovnitř a vřele objala svou kamarádku. „Vypadáš překrásně, Lucko.
Manželství ti očividně svědčí“, prohlásila Eva uznale a mrkla na ni.
Honza se naklonil, aby mohl Lucii políbit na tvář. „Musím souhlasit s Evou, celá
jenom záříš“
Lucie celá zrůžověla, jak ji kompliment potěšil.
„Naprosto s vámi souhlasím“, prohlásil Richard, který se přišel přivítat. Jednou paží
objal Lucii a přitáhl si ji k sobě. „Každá žena je krásná, když je šťastná. A já jsem rád,
že ji šťastnou mohu učinit“, dodával s úsměvem.
Vešli do obývacího pokoje, kde už seděli Pavel Theodor s Jiřím. Jenom Veronika
chyběla, zaznamenala Lucie v duchu.
„Máš nádherné boty“, vydechla Lucie s neskrývaným obdivem. „Kde jsi je koupila?“
Richard jenom zasténal. „Nic neříkej, Evo, nebo mě Lucie zruinuje“, opět zasténal.
Ta se zamračila a šťouchla svého manžela do žeber. „To rozhodně, řekl ten pravý.
Tvoje štědrost, miláčku nezná hranice, jako kdyby to ještě více šlo. Vánoce jsou proti
tomu svátky lakomství“.
Eva se rozesmála a společně s Honzou se přivítali s ostatními.
„Posaďte se ke stolu. Já půjdu do kuchyně a začnu servírovat“.
„Pomůžu ti“, řekl Richard a následoval ji.
Lucie se s večeří překonala. Samozřejmě nechybělo i kvalitní víno.
„Bože, Lucie, to je dobrota. Kde jsi našla čas tohle všechno připravit“, zeptala se Eva
a se zavřenýma očima si vychutnávala pokrm.
„Je to opravdu vynikající“, pochválil jídlo Pavel. „Kdyby náhodou něco zbylo, uvítal
bych, kdybys mi to dala do kastrůlku sebou“.
Eva ho kopla do nohy pod stolem a zpražila ho káravým pohledem. Poté se
s pochvalou přidali i ostatní a začali se mezi sebou dohadovat.
„Bylo to výtečné, lásko, děkuju“, řekl Richard a obdařil svou ženu úsměvem.
„Ostatně, jako vždy“, stačil ještě dodat.
Žertovali, povídali si po celý večer, téměř celý večer. Byli všichni hlasití a veselí.
Atmosféra byla uvolněná. Lucii se v duši rozhostila spokojenost. Sklouzla rukou
Richardovi do klína a položila mu dlaň na stehno. On se po ní natáhl, propletl si s ní
prsty a stiskl.
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Později během družného hovoru náhle Eva zkřivila tvář a promnula si levou ruku.
Z jejich očí se rázem vytratilo světlo. Odvrátila se, aby to nikdo neviděl. To ale
neuniklo Lucii a vyplašeně pohlédla na kamarádku, když se jí tvář stáhla bolestí.
„Evo, není ti nic?“, zeptala se tiše.
„Ne“, vzpamatovala se Eva. „Je to jenom chvilková slabost. Poslední dobou jsem
v neustálém, stresu. Jsem jenom přepracovaná. Zřejmě bych měla vysadit“,
zamumlala zmateně a protáhla hlavou, která začala pobolívat.
„Nechceš se na chvíli natáhnout“, navrhovala jí Lucie.
„Kdepak, to bude dobré“, konejšivě objala kamarádku. „Půjdu se trochu opláchnout“.
Lucie přikývla a zalétla očima k Honzovi. Oba si mezi sebou vyměnili znepokojivé
pohledy. Richard s ostatními byl pohroužen do živé debaty, kde si mezi sebou
vyměňovali názory v jeho pracovně.
Lucie se chtěla zeptat Honzy na to, co se s její kamarádkou děje, ale už to nestačila.
Ozvala se rána a žuchnutí, oba rázem strnuli a rázem byli oba na nohou.
„Evo“, zavolal Honza. Ticho. To už Honza vyběhl ven z pokoje.
„Proboha, Evo“, vykřikl. Ze strachu v jeho hlase přiběhla Lucie. Naskytl se jí otřesný
pohled, když viděla Honzu klečícího na podlaze. Strnule zírala, jak natahoval ruce
k Evě, která sebou škubala.
„Evičko“, promluvil Honza a obracel bledý obličej k Lucii, která tam stála
s vyděšenýma očima.
„Zavolej záchranku, asi má nějaký záchvat“, vyštěkl zoufale.
Lucie se vřítila do haly, ruce se jí třásly přívalem adrenalinu. Nedokázala
zkoordinovat svoje pohyby. Nemotorně popadla telefon, který díky jejímu zmatku jí
vypadl z ruky. Se zaklením ho znovu nahmatala a urychleně naběhla zpátky do
koupelny. Právě to zvedl operátor na druhém konci.
Pohotovost, koho potřebujete? Policii, hasiče nebo sanitku?
„Přítelkyně omdlela“, blekotala. „Nevím, co mám dělat. Sakra, vůbec nevím. Sanitku“,
vychrlila ze sebe. Přitom vyděšenýma očima sledovala Honzu vedle Evina ochablého
těla. Lucie slyšela, jak ji přepojili. Za dvě vteřiny to zvedl někdo z lékařského
dispečinku.
„Moje kamarádka“, vyhrkla ze sebe udýchaně do telefonu. Začínala panikařit, protože
i sám Honza na tom byl stejně. „Má křeče a teď je v bezvědomí“., konečně se jí
podařilo vyblekotat.
Z jakého čísla voláte?
Netrpělivě ho nahlásila.
Vaše přesná adresa?
Ve snaze nemít vztek na ženu, která mluvila jako robot, odslabikovala adresu.
Je to její první záchvat?“
„Ano“, vyštěkla, i když sama nevěděla.
Kolik jí je?
„Dvacet čtyři“.
Dýchá?
„Dýchá, Honzo, že ano?“
Přikývl a se zatnutou bradou ji pozoroval.
Dobře, dokážete ji teď pro jistotu položit do stabilizované polohy?
„Stabilizovaná poloha“, opakovala Honzovi a přitom sledovala, jak ji okamžitě jemně
přesouval.
Posíláme sanitku s lékařem. Až přijede, ohlídejte si domácí zvířata, ať se nepletou
záchranářům do cesty.
„Žádné nemáme“.
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Dobře, zůstaňte na příjmu, dokud sanitka nepřijede.
To už přiběhli ostatní. „Honzo, co se stalo?“, vykřikl Pavel.
Ten pouze zavrtěl hlavou. „Nevím, omdlela“, odpověděl roztřeseně.
Richard vyběhl ven a čekal na sanitku. Ostatní zůstali u Evy. Najednou je upoutal
nějaký zvuk. Eva se začínala probírat. Lucie rychle přistoupila blíž, padla na kolena a
sklonila se ke kamarádce. Z úst jí uniklo další zasténání a pomalu obrátila hlavu.
„Co?, když uviděla, jak se nakláněli nad ní. Překvapeně zamrkala. „Co to bylo? Proč
jsem tady?“
Eva se sice probrala, přesto ji odvezla sanitka spolu s Honzou. Ostatní naskákali do
taxíku a jeli za nimi do nemocnice. Tam společně čekali. Lucie po Richardově boku a
v hlavě si probírala nejhorší možnosti, které jí ze strachu napadaly. Toužila po tom,
aby Eva vyšla ven a ujistila je, že se nic nestalo.
„Rodina slečny Márové“, zavolala sestra a rázem se všichni na ni vrhli. Ta zděšeně
na ně upírala oči. „To chcete říct, že vy všichni jste nejbližší příbuzní?“
„Ano“, odpověděl Honza dřív, než se někdo další vzpamatoval.
„Pojďte se mnou“, vyzvala je stále ohromená sestra.
Eva seděla na posteli a čekala. Zamávala na ně, když je spatřila a Lucii bodlo u
srdce. Ulevilo se jí, protože kamarádka vypadala mnohem lépe.
„Co se ti to stalo, drahoušku?“, rozběhl se k ní Honza.
Eva ho vzala konejšivě za ruku ve snaze ho uklidnit.
„Jste všichni, co tady stojíte, její rodina?“, zaznělo místností. Všichni se obrátili na
doktora, který vešel do pokoje.
„Ano“, přitakávali jednomyslně a Eva se unaveně pousmála, když viděla, jak byli
přesvědčiví.
„Jsem doktor Dvorský“, představil se. „Jakmile budou mít volno na magnetické
rezonanci, pošleme tam slečnu na vyšetření“.
„Na magnetickou rezonanci?“, Honza pohlédl zpátky na Evu a jeho rysy ve tváři se
napjaly. „Proč, doktore?“
Eva se k němu obrátila a z očí jí čišely obavy. Jeho starost se na ni ještě více
přenesla. „Nějakou dobu mi není dobře“, promluvila váhavě.
„Co to znamená?“, zeptal se Honza netrpělivě a energicky se k ní snažil protáhnout.
„Honzo“, zatahal ho Pavel za rameno, aby ji nezačal komandovat. Ale ten ho setřásl.
„Myslím, že se doktor spletl, když mi předepsal brýle“, přiznala tiše.
Lékař si odkašlal, aby odpoutal jejich pozornost. Zřejmě se domníval, že by měl své
pacientce přispěchat na pomoc. „Slečna nám řekla, že se často potýká s bolestmi
hlavy, znecitlivěním a brněním levé ruky, ztrátou energie a poruchami soustředění.
Dnes se dostavil první záchvat. Proto ji posíláme na toto vyšetření, abychom našli
příčinu, co by její příznaky vysvětlovalo“.
„Znecitlivěním?“, zamumlal Honza a pohlédl na její levou ruku. Vzpomněl si, jak ji
posledně mačkala a třepala s ní. Taky si uvědomoval, že již dříve mnohokrát řekla,
že jí není dobře a bolí ji hlava. Oba si mysleli, že je to přemírou její práce. „Do háje“,
zasténal nahlas.
„Promiň, Honzo, nechtěla jsem přiznat sama sobě, jak je mi mizerně“.
„Měla jsi mi to říct“, napomenul ji mírně.
„Já vím, nechtěla jsem tě polekat a taky jsem se sama bála“, roztřásly se jí rty.
„“Promiňte, doktore, kdy bude ta magnetická rezonance, nedalo by se to uspíšit?“,
zeptal se Pavel tichým nesmlouvavým hlasem.
Doktor se nenechal zastrašit, když odpověděl s naprostým klidem. „Pošleme tam
slečnu hned, jak to bude možné. Je zde několik pacientů, kteří rovněž čekají“.
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No, a tak začalo to zdlouhavé čekání. Po několika hodinách konečně odvezli Evu na
vyšetření. Potom ji propustili domů s tím, že výsledky obdrží co nejdříve, ale i tak to
potrvá čtrnáct dní. Nakonec se to zkrátilo na deset, ale i těch bylo hrozných.
Všem po celou dobu vířily v hlavách nejhorší představy. Celých dlouhých deset dní
se táhlo v hrozném duchu. Každý den volala Lucie, ale nic nového se nedověděla. O
ničem s Richardem nediskutovali, jako by strach předem ukončil jakoukoli
smysluplnou debatu. Poprvé od chvíle, co se to přihodilo, jen tak spolu leželi v posteli
bez sexu. Richard nevěděl, co by pro ni mohl udělat, tak to nechával na ni. Pokud se
milovali, tak pomalu a něžně. Jindy ji Richard překulil na bok, objal ji, přitáhl k sobě a
položil si hlavu vedle její. Propletla si s ním paži, zahákla se chodidlem za jeho nohu
a tak spolu usínali.
Když konečně nastal den „D“, Lucii se zmocnil pocit, jako by plavala pod vodou a vší
silou se snažila bojovat proti jejímu tlaku. Okamžitě pochopila, že je něco špatně dřív,
než uviděla uslzenou Evu a Honzu bledého s očima zakalenýma.
„Něco našli. Nádor“, vypravila ze sebe Eva. „Posílají mě na neurologii. Hned zítra se
mám dostavit, kde se rozhodne o dalším postupu, jestli to bude vyžadovat operaci,
jestli to je zhoubné“, zakončila.
Lucie zmateně couvla o krok nazpět. Nemohla uvěřit, že se to děje. Další tři dny se
Lucie chovala odtažitě a jednala vznětlivě a podrážděně. Richard si ji pátravě
prohlížel. Vypadala tak zranitelně, každou chvíli se rozplakala, potom zase zarytě
mlčela. Nemohl se už dívat na to, jak se trápila.
„Tak dost, Lucie, přestaň vyvádět“, houknul na ni, když opět oplývala svojí
podrážděnou náladou. Pevně, téměř bolestivě ji chytil za paži a donutil ji, aby se
posadila a vyslechla ho. Polekaně se podívala, vypadal naštvaně.
„Co tím sleduješ, Lucie“, zahřměl.
„Nechápu, o čem mluvíš“, obrnila se.
Pomalu zavrtěl hlavou. „Tohle nedělej“, promluvil zastřeným hlasem. „Ať už se ti honí
hlavou cokoli, přestaň s tím. Chápu tě, ale tvoje kamarádka tě potřebuje. Já tě
potřebuju taky, kotě“, tvrdě polkl a oči mu potemněly.
„Neprosím se tě o pochopení“, hlesla. Hned v jeho očích zpozorovala bolest, ale
ovládl se a znovu udeřil na ni.
„Fajn. Ale na tvoje emocionální nesmysly teď nemám čas. Já se o ni bojím stejně
jako ty, jako my všichni. Ale něco ti povím, Lucie“ a poodešel od ní a pobouřeně
pozvedl prstem před jejíma očima. „Přestaň se tvářit, že jsem ti ukradený, nemůžeš
předstírat nezájem o okolní svět. Nemůžeš to všechno zamést pod koberec jenom
proto, že je to tak snadnější než snášet myšlenku, že bys ji mohla ztratit. Eva si to
nezaslouží, to mi věř. Tím jí nepomůžeš. Musíš být silná a chovat se rozumně a
dospěle“.
Lucie pevně zavřela oči. Nedokázala se vyrovnat s tím a zároveň ji pobouřilo, jak ji
má dobře přečtenou, ale musela mu dát za pravdu.
„Zítra oba za Evou půjdeme a povzbudíme ji, aby se mohla připravit na operaci, která
ji čeká. Rozumíš mi, Lucie?“
Trhla sebou. „Ano, dobře“, souhlasila.
„No, konečně rozumná odpověď“, vydechl Richard.
„Jdu si lehnout“, promluvila upjatě.
„To určitě uděláme oba“, chytil ji za paži a pozvedl bradu.
„Panebože, na několik desítek hodin jsem tě ztratil, ale tomu už je konec, Lucie.
Podívej se na mě“.
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„Co je“, odsekla a snažila se odvrátit. Zamračil se na ni a najednou vypadal
odhodlaně a nebezpečně. „Vezmu tě do postele, ale nenechám tě spát, dokud tě
nepomiluju“, řekl s patřičným důrazem.
„Necháme to na jindy“, odsekla a zatvářila se nesmlouvavě.
„Takovou odpověď já neberu“, řekl rozhodným hlasem.
„Budeš muset“, zamračila se.
„Na to zapomeň, lásko“, prohodil ledabyle.
Zabodla do něj podrážděný, nasupený pohled.
„Nemůžeš se chovat, jako v době kamenné“, vykřikla.
Místo odpovědi si ji přitáhl k sobě a tvrdě ji políbil na ústa. Jednou rukou jí zezadu
přidržoval hlavu a líbal ji tak dlouho, že ztrácela dech. Potom se odtáhl, ale pouze
ústy a stále ji držel.
„Pusť mě, Richarde“, zaprosila. Měla nateklé a bolavé rty.
„Ne“, řekl drsně. „Na to zapomeň. To ti nedovolím“.
Nakonec rezignovala, podvolila se jeho naléhavosti. Odměnou prožila neuvěřitelný,
živočišný sex.
Následující den navštívili Evu a Lucii okamžitě spadl kámen ze srdce, ne jenom jí.
Eva je přivítala s rozjařenou náladou. „Včera mi oznámili dobrou zprávu. Ukázalo se,
že nádor není nic jiného, než cista. Mám ji poměrně dlouho a ona pomalu rostla.
Doktor mě ujistil, že s největší pravděpodobností, je nezhoubná. Operace mě sice
nemine, ale věřím, že to vše dopadne dobře“.
Lucie k ní přiskočila a vřele ji objímala. „Bože, Evo, ani nevíš, jakou mám radost. Bylo
to několik perných a děsivých dnů“.
Eva se rozpačitě odtáhla a podívala se na ni. „Omlouvám se, že jsem ti přidělala
starosti, omluvně se pousmála.
„Bože, tak jsem to nemyslela, to ne. Jenom mě mrzí, čím jsi si ty, musela projít“,
povzdechla si Lucie.
„Myslím si, že by to chtělo něco ostřejšího“, poznamenala Eva rozjařeně.
„To určitě“, přidal se Honza. „Na takovou zprávu se všichni napijeme“, zvolal
nadšeně.
Eva přikývla. „To zní dobře. Dám si jednu skleničku jako přípitek na oslavu“.
Honza ji k sobě přitisknul a ona se šťastně na něho usmívala.
Lucie zaznamenala, že kamarádka vypadala tak šťastně, zvláště na někoho, kdo za
pár dnů půjde na vážnou operaci. Musela před ní smeknout, jak byla odvážná a
vyrovnaná.
Později o několik dnů všichni seděli v nemocnici a napjatě čekali. Když se konečně
objevil doktor v čekárně, prudce se postavili jako jeden. Vypadal unaveně, ale zcela
klidně se usmíval.
„Všechno šlo hladce. Nádor jsme odstranili a poslali na biopsii“.
Evu převezli na pooperační sál, kde se pomalu probírala z narkózy. Zotavovala se
poměrně rychle. Výsledky ukázaly, že to nebyl zhoubný nádor.
52.
Richard zaparkoval auto na rohu. Vystoupil, obešel ho, aby otevřel dveře a pomohl
Lucii vystoupit. Vypadala úchvatně. Měl silný pocit, že ačkoli jí vybral šaty, které
záměrně neodhalovaly víc, než bylo třeba, přitáhne pozornost stejnou, jako kdyby si
vzala pouze spodní prádlo.
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Lucie byla nádherná žena a vyzařovalo z ní něco zvláštního, co k ní lidi přitahovalo, i
kdyby na sobě měla tepláky a vytahané triko. Uchopil ji jemně za loket a vedl ji ke
vchodu. Stálo ho mnoho úsilí nepřitáhnout si ji pevně k boku, nejraději by ji označil
RUCE PRYČ, aby celý svět viděl, že patří pouze jemu. Musel se sám pokárat, jako
kdyby tomu bylo jinak. Ale tak to zkrátka viděl. Jakmile vešli, přes dav lidí je zahlédl
sám hostitel a hlavní člověk této sešlosti. Pokývl jim a vydal se za nimi.
„Představení začíná“, zamumlal Richard. Lucie rychle přehlédla dav zkoumavýma
očima a soustředila se na osobu, která už byla téměř u nich. Nasadila příjemný
úsměv a zůstala stát po boku svého muže. Čekali, až k nim hostitel dorazí.
„Richarde, jsem moc rád, že jsi přišel“, řekl Peterka, hlavní člen zastupitelstva
městské rady, velmi vlivný politik. Napřáhl k němu ruku na přivítanou.
„Nenechal bych si to ujít“, odvětil Richard s úsměvem. Otočil se na Lucii. „Rád bych ti
představil svou ženu“.
Lucie s milým úsměvem si s ním potřásla rukou. „Velice ráda vás poznávám, pane.
Děkujeme za pozvání“.
Peterka se zdál Lucií přímo okouzlen. Richard toužil zavýt zoufalstvím, ale přinutil se
ke klidu. Peterka byl šťastně ženatý, nebyl to lovec. Přesto se na Lucii díval tak, že
ho to žralo.
„Potěšení je na mé straně, paní Gregorová. Mohl bych vám nabídnout něco k pití?“
„Děkuji, ale zatím si nic nedám“, odmítla Lucie tiše. Richard zavrtěl hlavou. „Dám si
později, díky“.
„Richarde, je zde několik lidí, které bych ti rád představil. Velice je zaujal tvůj
investiční záměr. Pojďte, prosím se mnou“, vyzval je Peterka.
Oba ho následovali davem. Cestou je představil několika skupinkám lidí.
Po celou dobu, kdy probíhaly obchodní rozhovory, stála Lucie po boku manžela a na
tváři se jí zračil upřímný zájem. Richard musel uznat, jak byla dobrá. Myslel si, že se
bude pekelně nudit. Ale ona nic takového ani na okamžik nedala najevo. Naprosto ho
překvapila, když se při jedné takové konverzaci obrátila na jednoho člověka a zeptala
se. „A jak se daří vaší dceři na škole ve Státech? Líbí se jí studium?“.
Dotázaný se zdál nejprve trochu zaskočený, ale pak se rozzářil jako sluníčko.
„Vede se jí velmi dobře, děkuji. Jsme na ni s manželkou pyšní“.
„Ano, jsem si jistá, že obchodní právo je velmi náročné zaměření. Ale po promoci
bude pro vaši společnost její vzdělání opravdu přínosem. Konexe v rodině se vždy
hodí“, dodala Lucie a usmála se.
Celou skupinku příjemně pobavila. Richard se dmul pýchou. Očividně uměla dobře
poslouchat a všechno si pamatovala, co jí doma spěšně stačil vylíčit, v jaké
společnosti se budou pohybovat. Potom už jenom sledoval, jak se uměla zapojit do
konverzace a ve vhodný okamžik dokázala správně poznamenat něco osobního.
Rozhovor plynul příjemným tempem. Brzy jí všichni muži málem leželi u nohou.
Pozorně sledoval, jestli přítomní pánové dají najevo, že byla některá její poznámka
nevhodná, ale očividně se tak nestalo, ani jednou. Všichni do jednoho byli Lucií
okouzleni.
„Váš projekt, pane Gregore, je propracovaný do posledního detailu. Nepřipustíte
žádnou defenzívu“, ozval se jeden z obchodníků.
„To ano. Klidně bych se popral, kdyby někdo měl snahu to zpochybnit“, poznamenal
Richard líně. Načež se muži rozesmáli.
„Jste chytrý muž, pane Gregore. Tvrdý obchodník. Nic naplat, kořist náleží vítězům“,
prohlásil další z mužů.
„Přesně tak, pane“, odpověděl Richard. „Ten můj záměr je velice cenný a rozhodně si
ho nehodlám nechat proklouznout mezi prsty“.

229

„To nás vůbec nepřekvapuje. Přesto některé z nás by velmi potěšilo se zapojit do
tohoto výjimečného záměru. Určitě bychom dobře využili některé prostory. Doufáme,
že na to budete pamatovat“.
„Děkuji za vaši nabídku. Ale zatím je to všechno předčasné, pánové. Určitě se vám
ozvu, až přijde čas“.
„V to doufáme, pane Gregore“.
Lucie zaznamenala obdiv a potěšení ze strany těchto vlivných mužů. Ujistilo ji to
v tom, jak si Richarda cení.
„Pokud nás omluvíte, musíme se ještě pozdravit s několika známými“, omluvil se
Richard elegantně. Vzal Lucii za loket a jemně ji odtáhl od skupinky mužů. Vydali se
přes sál, že si dají něco k pití. Najednou se Richard zarazil a jeho oči zabloudily ke
vchodu. Tiše zaklel, ale Lucie to zaslechla a obočí se jí stáhlo. Vzhlédla a sledovala
jeho pohled až ke dveřím. Do sálu právě vešel otec Jiřího, pan Stránský a vedl si
nádhernou blondýnu, mnohem mladší.
„Zatraceně, co ten tady pohledává“. Lucie se dotkla jeho paže a ve tváři měla
vepsanou účast. Setkání bylo nevyhnutelné, protože on je už viděl a právě si razil
cestu přímo k nim.
„Richarde“, pozdravil ho s bujarou náladou. „Jsem rád, že tě vidím“.
„Pane Stránský“, pozdravil ho Richard krátce.
„Ingrid, rád bych ti představil bratra mé snachy“.
Richard zdvořile přikývl, ale jeho pohled byl odměřený. Nejraději by ihned zmizel.
Před očima viděl smutek části jeho rodiny. Zmatek a zrada, kterou může cítit matka
Jiřího, co ji manžel opustil a rázem všechno zničil.
„Och, je mi velkým potěšením“, odpověděla s ohromným nadšením jeho společnice a
nezvykle dlouho si prohlížela Richarda.
„Jak se ti vede, Richarde, dlouho jsem tě neviděl“, zeptal se Stránský. Pokud si všiml
nepříjemného napětí, nedával to najevo. Nebo vůbec ho nezajímalo, jakou bolest své
rodině způsoboval.
„Dobře“, odpověděl Richard opět krátce.
Potom se pan Stránský zmateně zadíval na Lucii.
„To je moje manželka“, představil Lucii Richard a vzal ji kolem pasu.
„Pravda“, objevilo se mu v očích poznání. „Slyšel jsem, že si se nedávno oženil. Moc
rád vás poznávám, mladá paní“, zašveholil.
Lucie zdvořile pokynula a podala mu ruku.
„Jste překrásná mladá dáma“, promluvil a s neskrývaným obdivem na ni pohlédl.
„Děkuji“, odpověděla Lucie. „Omluvte mě na chvíli“. Poté se vzdálila a vykročila
směrem k toaletám. Stačila se ještě účastně podívat na Richarda, který se usmál.
Vůbec se jí nedivil. Ve vzduchu se vznášelo extrémní napětí. Sledoval ji se
zamyšleným pohledem a přál si, jak moc by teď s ní chtěl být na míle daleko.
Když se za nedlouho Lucie vracela, její pozitivní nálada byla rázem rozmetána na
kusy. Hned, jak vstoupila, málem se zalkla hněvem
Sakra, co to má znamenat, ptala se sama sebe zděšeně. Nevěděla, co si má počít.
Stála jako přimrazená a dívala se na ně, Richarda s tou blondýnou, jak se spolu
plouží po parketu. Snažila se vymyslet, co s tím. Ať se jde vycpat.
Ten chlap si zaslouží, co proto. Snad si nemyslí, že tam bude jen tak stát a přihlížet.
Ta mrcha fakt nemarnila čas a nebrala ohledy na nikoho a na nic. Cítila, jak jí každou
sekundou hoří tváře víc a víc. Očima těkala všude možně, kromě směru, kde se
nacházel Richard. Bylo jí hrozně nepříjemně a navíc pociťovala pohledy Stránského.
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I on byl zcela zaskočen. Ta coura se ho držela tak pevně, což Lucii bylo jasné, že by
momentálně musela bojovat celá armáda, aby Richarda z jejich kleští vyprostila.
Rázně se otočila ke Stránskému a podotkla.
„Asi nebude ta pravá, že?“, vypravila ze sebe s úsměvem účasti a poznání. „Těšilo
mě, pane“ a sebevědomě odkráčela. Ještě jednou se na odchodu ohlédla přes
rameno a v tom okamžiku zachytila zamyšlený, podmračený pohled Stránského.
Jako by právě prozřel. Nemýlila se, neboť pochopil Richardovu výzvu.
Lucie byla tak rozrušená, že by nevydržela tam jen tak stát. Rázovala po chodníku
sem a tam a překotně se snažila ovládat. Myšlenka, její manžel a ta coura. Co to jako
mělo znamenat. Není to podivné, ptala se sama sebe. Možná, že nebylo. Zastavila
se a dychtivě zvažovala. „Bože, já nevím“.
Po chvíli, když dohráli, se vrátil Richard v závěsu se zklamanou přítelkyní
Stránského. Byla naštvaná z toho, že její záměr se nevydařil.
„Kde je moje žena?“, zmateně se rozhlížel.
„Rozloučila se a odešla“, vzápětí odpověděl Stránský a věnoval rozhněvaný pohled
Ingrid, kterou by nejraději uškrtil.
„Proč jste ji, sakra nechal odsud odejít?“, křikl na něho Richard.
„Promiň, chlapče, neříkal jsi, že by neměla“, omluvně pronesl Stránský.
To už ho Richard neposlouchal a vyběhl ven. „Do prdele, Lucie, kde jsi“, nepříčetně
zamumlal a pátravě se rozhlédl kolem. V poslední chvíli ji zahlédl, jak hodlala
nastoupit do taxíku.
Lucie náhle spatřila Richarda, stál několik kroků od ní. Vztekem zatínal čelist a oči
mu jenom plály. Vykročil jejím směrem a nedal jí čas se proti němu obrnit. Tento
obrovský muž, rozzuřený, si pro ni přišel. Sevřel její ruku a vytáhl ji z auta před očima
vyděšeného taxikáře.
„Jste v pořádku, madam?“, stačil se zeptat. „Zavolám ochranku“.
„Já jsem, kurva její ochranka“, štěkl Richard a bouchl dveřmi auta. Lucie se ještě
stačila ohlédnout na řidiče a pousmát se, aby ho ujistila, že to bude dobré. Potom se
obrátila na svého muže. Svíral ji tak pevně a neústupně. Z jeho těla vyzařoval
v horkých vlnách čirý vztek.
Co ho tak rozzuřilo. Ona přece před ním a na očích všech nevlítla na prvního chlapa,
když tam byli spolu. Podařilo se jí vydechnout, když ji strčil do auta a pak obešel vůz.
Jakmile vklouzl na sedadlo, rozjeli se.
„Richarde, vzpamatuj se“, křikla. „Nechápu, co to tady předvádíš“.
Otočil se k ní, ve tváři divoký výraz. „Nic neříkej, Lucie, ani slovo. Jsem na tebe příliš
naštvaný, než abych jednal rozumně. Potřebuju se uklidnit, než si o tom
promluvíme“.
Lhostejně pokrčila rameno a odvrátila se. Nehodlala se dívat, jak vyšiluje.
Poslouchala jeho tiché, netrpělivé vrčení. Možná měla důstojně ukončit večer, ale
chtěla se mu postavit. Doslova pěnila vztekem. A teď, když to téma vytáhl, byla
připravená. Ale vlastně k čemu.
Po celou dobu jeli v tichosti, ačkoliv vnitřek auta stále více naplňoval jeho hněv.
Nemělo by to být naopak, přemítala v duchu. Jasně, jak se říká, nejlepší obranou je
útok. To přesně sedělo. Ani jednou se na něho nepodívala. Odmítala ukázat
sebemenší slabost, protože věděla, že ho to dožere ještě více.
Když zastavili ve dvoře, v Mostecké, prudce otevřel dveře na její straně, chytil ji za
ruku a vytáhl ven. Jakmile se za nimi zavřely dveře bytu, sevřel rty a propaloval ji
pohledem. Snažil se tak nabýt rovnováhu.
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„Do pokoje“, přikázal. „Musíme si promluvit“.
„Jak myslíš“, zamumlala vzdorně. Vytrhla se z jeho sevření a odkráčela do pokoje.
Sedla si na pohovku a tázavě se na něho podívala. Přecházel před ní sem a tam.
Občas se zastavil, aby se na ni podíval. Nadechl se a zavrtěl hlavou.
„Jsem tak nasraný, že s tebou nedokážu mluvit“.
Povytáhla obočí. To, že tu naštvaný byl on, na ni neudělalo žádný dojem. Hlavně
byla ona naštvaná a na rozdíl od něho na to měla právo.
„Tak ty jsi nasraný?“, zeptala se nevěřícně. A kvůli čemu, krucinál. To tě ta coura
nakonec odmítla? To si nedovedu ani představit. Vždyť se nemohla dočkat, až se ti
dostane do kalhot“.
Zmateně krčil obočí. „O čem to sakra mluvíš?“
Ráda by mu to vysvětlila, ale on jenom zvedl ruku a přerušil ji. „Nejdřív mě
vyslechneš. Chci ti to vysvětlit, proč jsem naštvaný, a pak až se trochu uklidním, tak ti
zmaluju zadek“.
„Na to zapomeň“, odsekla.
„Zmizela jsi“, štěkl na ni. „Netušil jsem, kde jsi, co se s tebou stalo, jestli jsi neodešla
s nějakým kreténem, jestli jsi zraněná, jestli ti nebylo špatně. Co sis do prdele
myslela? Napadlo tě, že bys mi mohla alespoň o tom říct? Kdybys řekla, že chceš jet
domů, odvezl bych tě sám“.
Lucie vyskočila na nohy, před očima se jí zatmělo, viděla rudě. To byl vážně tak
zabedněný?
„Kdyby ses na ni tak nelepil, tak by sis všiml, že jsem odešla“.
V očích se mu objevilo poznání, zavrtěl hlavou a povzdechl si. „Takže o tom to celé
bylo?“, zasyčel na ni.
„Ano, přesně o tom“, zpražila ho pohledem.
Znovu zavrtěl hlavou. „Ty jsi žárlila, proboha Lucie“.
Žárlila? Jsi arogantní a sebestředný. Nežárlila jsem. Jen jsem chtěla trochu respektu.
Ty a já máme určitý vztah. A jak je mi bůh svědkem, patříš ke mně. Nehodlám se o
tebe dělit s žádnou barbínou, to si pamatuj“.
Bojovnost jejich slov ho naprosto překvapila. Zvrátil hlavu a rozesmál se. A to Lucii
ještě více naštvalo.
Ramena se mu ještě třásla, když řekl. „Tak, dost legrace. Za tohle ti naplácám na
zadek. Do ložnice a svléknout“, přikázal.
„Tak na to, do prdele zapomeň“, odsekla.
„Dávej si pozor na pusu. Jinak ti ji vypláchnu mýdlem“.
„Nebuď pokrytec“.
„Do ložnice, Lucie. Hned. Za každou minutu zpoždění přidám pět plácnutí. A jestli si
myslíš, že žertuju, tak mě dál pokoušej“.
Zírala na něho s otevřenou pusou. Ale když se podíval na hodinky, zamířila do
ložnice. To je šílenství, pomyslela si. Měla by okamžitě odejít. A na místo toho se
svléká, aby jí mohl naplácat na zadek. Celé tělo se jí třáslo. V břiše se jí chvělo
nedočkavostí. Nedávalo to smysl. Představa, že jí naplácá, by ji měla zastrašit. A
přesto byla lákavá a erotická. Označí ji. Převezme nad ní vládu.
Když vešel, seděla nahá na okraji postele. Bylo zřejmé, že váhá, že se bojí.
Nevěděla, co čekat. Ani si nebyla jistá, jestli se jí to bude líbit. Tušila, že spíš nebude.
Ale někde v koutku sebe samé představa jeho rukou na jejím pozadí ji vzrušovala.
Srdce jí málem vyskočilo až do krku, když se zastavil před ní. Vyzařovala z něj moc.
„Vstaň, Lucie“, přikázal klidně. Veškerý vztek z něho již vyprchal.
Roztřeseně se postavila. On se posadil a přesunul se k čelu postele. Opřel se o
polštáře a podal jí ruku. Vlezla si na postel a váhavě jeho ruku přijala.
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Přitáhl si ji do klína a položil tváří do přikrývek. Břichem ležela na jeho stehnech a její
pozadí tak měl na dosah. Pohladil její hýždě, zlehka třel obnaženou pokožku.
„Pět ran, Lucie. Očekávám, že je budeš počítat. A, až bude po všem, vyšukám ti ten
nesmysl z hlavy“.
V mysli se jí okamžitě rozvířila směsice pocitů, vše naráz. Ona snad zešílela, jiné
vysvětlení neměla. První plácnutí ji zasáhlo nepřipravenou a krátce vykřikla. Nebolelo
to, nýbrž překvapilo.
„Začnu znovu“, řekl vážně. „Počítej, Lucie“, pohladil ji po zadku a pak ji znovu plácl.
„Jedna“, řekla přiškrceně.
„Velmi dobře“, pochválil ji. Znovu ji pohladil a potom plácl na druhou půlku. Téměř
zapomněla, že musí počítat a vydechla.
„Dva“, dřív než ji stihl plácnout znovu. Celý zadek jí brněl a po první bolesti
zadoutnalo vzrušení. Mezi nohama se jí svíralo a neklidně se zavrtěla tak, aby ulevila
nepolevující sladké bolesti.
„Tři“, to už jí zadní část hořela. Spaloval ji plamen rozkoše, která vzrůstala. Byla tak
blízko hrany. Nikdy by ji nenapadlo, že by mohla dosáhnout uspokojení pouhým
plácáním po zadku.
„Nehýbej se. Nesmíš se udělat. Ještě dvakrát“, připomenul.
Zhluboka se nadechla, zavřela oči a ztuhla. Pokusila se blížící vrchol oddálit, který
hrozil zahltit celé její tělo.
„Čtyři. Pět“, vydechla tiše.
Bože můj, bylo po všem. Svalila se na postel, tělo měla ztěžklé námahou a
zadržovaným dechem, v zoufalé snaze nevyvrcholit. Pohlaví měla jako v ohni, jako
by ji plácal přímo tam. Každé plácnutí jí rozvibrovalo klitoris, pulzoval tak prudce.
Byla si jistá, kdyby ho jen ovanul svým dechem, okamžitě by se udělala. A to ji
naštvalo. Ta naprostá ztráta sebeovládání. To, že ji přinutil, aby si vychutnávala
něco, čím by měla opovrhovat.
Nechal ji ležet, dokud se její dech neuklidnil a nehrozilo, že každou vteřinou
vyvrcholí. Pak ji jemně nadzvedl a přetočil na záda. Tyčil se nad ní, rozepnul si
kalhoty a začal se svlékat. Na rtech ucítila dotek jeho rtů, zatímco nadále se zbavoval
šatů. Pak se zvedl z postele, vzal ji za nohy a stáhl na okraj lůžka. Roztáhl jí nohy,
hlavičkou penisu se opřel o vstup do jejího těla. Pohlédl na ni jiskřivýma očima.
„Užila sis to, Lucie?“
„Polib mi“, odsekla. Její reakce na plácání ji stále štvala. Zřetelná neúcta v jejím
hlase ho přinutila stisknout čelist.
„Dočkáš se, kotě“. A pak do ní vstoupil jedním mocným přírazem. Zalapala po dechu,
vyklenula se a sevřela v dlaních prostěradlo.
„Táhni k čertu“, sykla.
Vystoupil jen natolik, aby se hlavičkou o ni otíral, škádlil ji.
„To nebylo hezké“, zavrčel na ni.
„To je mi u zadku. Když jsi to začal, tak to můžeš dokončit“, křikla na něho zoufale.
Nechtěla ukázat svoji slabost. Přece ho nebude ještě prosit. Začínala ztrácet zbytky
hrdosti, když šlo o něj. Tvrdě ji políbil, aby jí připomenul, že ona tu nevelí. Přesto to
v ní podněcovalo hlad po něm. Stravovala ji tak obrovská touha.
„Zapomínáš, že jsem to já, kdo tady velí“, zašeptal, když ji rty polaskal na hraně
čelisti. „Teď záleží na mně, co udělám“.
„Kecy, Richarde“, zúžila oči a stiskla rty. Pomalu z ní vystoupil.
„To neděláš dobře. Mohlo by se ti to vymstít“, řekl sametovým hlasem. Znovu se do
ní ponořil. Překvapil ji silou a rychlostí, jak si ji vzal. Nejraději by ho zastavila. Byla
v pokušení to udělat. Hned teď.
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Jenom, aby ho naštvala, ale ve skutečnosti to udělat nechtěla a oba to věděli.
Znehybněl, jeho tělo se nad ní vypínalo. Svými rty laskal její hrdlo a pomalu klesaly
dolů k jejím ňadrům. Bradavky jí ztuhly nedočkavostí a v tiché prosbě vyklenula záda.
Byla už tak blízko, tak připravená a velice, velice naštvaná. Věděl, co se jí honí
hlavou. Dávala najevo svůj vzdor.
„Chceš, abych přestal, Lucie? Pokud ano, mohl bych to udělat“, řekl líným hlasem a
dále si pohrával s jejími ňadry. „Nebo chceš, abych tě šukal dále?“
Proklatě, ten chlap ji přivede k šílenství, pomyslela si. Věděl přesně, co chtěla, po
čem toužila. Ale taky chtěl, aby mu to řekla, aby ho prosila. Zvedl hlavu a pozoroval ji
pronikavýma očima. Tvrdě přirazil a znehybněl. Pulzovala a svírala se kolem jeho
penisu. Její tělo mlčky prosilo, aby pokračoval. Ale nehýbal se a vyčkával.
„Řekni to, Lucie“.
Ze samého zoufalství se málem nerozplakala, tak byla blízko. Téměř na hraně.
„Richarde, prosím“, zašeptala.
„O co prosíš?“, naléhal na ni.
„Chci, abys mě ošukal, zatraceně“.
Tiše se zasmál. „Řekni prosím“, požadoval a na rtech mu převládal úsměv.
„Prosím“, zaúpěla chraptivě a nenáviděla se za to zoufalství, které zaznělo v jejím
hlase.
„Prosím, dodělej to, prosím“.
„To jsou ta správná slova, na to jsem čekal. Pokud se mi podřídíš, bude ti dobře. To
si pamatuj, Lucie. A pro příště si pamatuj, až zase někdy utečeš, aniž bys mi řekla
jediné slovo“.
Naklonil se a prsty jí prohrábl vlasy. Uchopil ji za hlavu, pak rukama sklouzl na její
ramena, přitáhl blíž k sobě a přirazil. Bořil se do ní a nasadil neúnavné tempo.
Zapomněla na vše ostatní, kromě něj samotného. Jeho penis v ní mocně pumpoval.
Netušila, co vlastně křičela. Přestaň, nepřestávej.
„Ššš, Lucie. Všechno je v pořádku, postarám se o tebe“, šeptal jí tichá konejšivá
slova. Byla vyčerpaná a naprosto zmatená tím, co se dělo. Jak na něj reagovala.
Ona přece byla ta, co měla být naštvaná. Jak to, že se to tak zvrhlo a obrátilo. On jí
za to naplácal po zadku. Slupoval z ní vrstvu po vrstvě. Odhaloval v ní části jí
samotné. Ležel na ni, líbal ji na spánek a hladil po vlasech. Tiskla se k němu. Chtěla
cítit jeho sílu, teplo. Byl pro ni bezpečným přístavem, zatímco se vše kolem ní
zmítalo. Když vyhledal její rty, začal ji líbat. Velmi něžně v naprostém kontrastu
s předcházející majetnickostí a žádostivostí.
Později Richard ležel na zádech a díval se do stropu. Ona se choulila v jeho objetí a
mlčela. Sám pořád nevěděl, proč tak najednou odešla. Věděl pouze to, že by jí to
nikdy nedovolil, aby od něj utekla, zatraceně. Šel by po ní a přivedl ji zpět.
„Není to tak, jak si myslíš“, promluvil.
„Myslím, že je celkem jasné, jak to je“, řekla s přimhouřenýma očima. „Ta ženská si
mě odchytila na toaletě a dala mi jasně najevo, že tě dostane. No a pak tě vidím, jak
tě táhne na parket. Dokonce jsi měl ruce na jejím zadku“, odmlčela se a zhluboka se
nadechla. Vycítil, že se opět začala zlobit, ale obdivoval její odvahu si to vyříkat.
Nebála se ho, a to se mu líbilo. Sice toužil po submisivní ženě, ale nechtěl, aby se
před ním krčila. Je to totiž rozdíl mezi poddajností a zbabělostí. Toho si byl u ní moc
dobře vědom. Lucie je silná žena, která si dokáže postavit hlavu, ale která se
zároveň dokáže poddat jeho dominanci. Dokonale se k němu hodila.
„Vím, že bych se neměla cítit trapně, ale přesně tak mi bylo. Ponížilo mě to. Jestli já ti
patřím, tak ty zase patříš mně, zatraceně.
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A přesto jsem viděla, jak se na tu barbínu usmíváš, jak se s ní ploužíš po parketu. A
ty, Richarde, se na nikoho jen tak neusmíváš“.
Hruď se mu sevřela, když zaslechl z jejího hlasu obvinění.
„Naštvalo mě to a cítila jsem se hodně poníženě. I když jsem věděla, že se tam
objevila s otcem tvého švagra. Dokázala jsem myslet pouze na to, že se mnou nejsi
spokojený, že pro tebe nic neznamenám“.
„To je kravina“, vykřikl Richard podrážděně. Přitom se zlobil sám na sebe, že se tak
zachoval, že svým jednáním jí tak ublížil.
„Je to naprostá kravina, Lucie. Jo, tančil jsem s ní. A víš, proč? Chtěl jsem, aby si
ona myslela, že má u mě šanci. Napadlo mě to znenadání. Byl to pokus, abych otce
Jiřího a tchána své sestry upozornil, do čeho a s kým se zapletl. Nechovala se
zrovna decentně a já chtěl, aby to viděl, aby mu to došlo. Naštvalo mě, že se k nám
vůbec hlásil. Chtěl jsem, aby pochopil, jaká je to coura, aby to viděl na vlastní oči.
Zkoušela to na mě přímo před jeho očima. Takže ano, vědomě jsem to na ni zahrál.
Teď jenom doufám, že se ukázalo, o co jí šlo. Hlavně, že Stránský senior potřeboval
pochopit za jakou ženu, vyměnil svou manželku“.
Lucie na něho nechápavě pohlédla. Vůbec netušila jeho záměr a začala roztávat.
Vztek ji na dobro opustil.
„To jsem nevěděla, co jsi tím sledoval“, dotkla se jeho paže.
„Sakra, Lucie, vždyť mě už znáš natolik, abys mi věřila“, vyštěkl.
„Věřím ti, Richarde. Ale příště bys mi mohl alespoň naznačit …“
„Žádné příště už nebude“, rázně ji přerušil. „Bylo to ojedinělé, využil jsem příležitosti.
Od své sestry jsem věděl, jak se její tchýně trápí. Jak ji téměř po čtyřiceti letech
opustil manžel a každý týden se nechává vidět s jinou ženou. Je mi z toho všeho zle.
Navíc, že sis myslela, že to bylo skutečné. Bože, málem jsem to podělal“, kroutil
nešťastně hlavou.
„Teď to chápu“, řekla Lucie tiše.
Přivinul si ji těsně k sobě a políbil na temeno hlavy. Dlouho mlčel. Dlužil jí vysvětlení.
Nikdy nic nikomu nemusel vysvětlovat. Ale musel. Proč si s ní tak pohrával, aby
pochopila, proč měl takové požadavky.
„Vím, že jsem si tě podmanil tak bezcitně, despoticky, ale vyděsila jsi mě. Udělal
jsem ze sebe úplného kreténa. Napadá mě mnoho jiných označení“.
Neodpověděla, ale v jejich očích spatřil, že to pochopila. Neudělala nic, aby ho
utěšila, ale cítil se lépe. To se mu na ní líbilo.
„Ne vždy dokážu odhadnout tvoje chování, tvoje pohnutky, Richarde“, zvedla hlavu a
políbila ho na rty.
„Promiň, Lucie. Na někoho jak jsi mladá, jsi neobyčejně moudrá“, podotkl trochu
jízlivě. „Proč mám pocit, že mě poučuje někdo, kdo je o deset let mladší“.
„A proč já mám pocit, že ti na našem věkovém rozdílu něco vadí? Možná jsem jenom
chytrá“., dloubla ho do žebra.
Uchechtl se a zmocnil se jejich rtů. Tiskla se k němu a celé její tělo znovu ožívalo.
53.
„Richarde“, vydechla, když jí vsunul ruku pod sukni a přidušeně zasténal. „K chalupě
je to pouhých pět minut“, zpražila ho.
„Co kdybychom zastavili a až potom pokračovali“, zamrkal na ni.
Odtáhla se a našpulila rty. „Ne, ani náhodou. Pokud vím, čekají na nás. Dochvilnost
je přednost, to nevíš?“, zasmála se.
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„Dobře, vyhrála jsi, ale jenom protentokrát. Později, a je mi jedno, zda nás někdo
uslyší, nerozmluvíš mi to“, zabručel, ale usmíval se.
„Co na to říct“, zavrtěla hlavou.
„Dobrá úvaha, neříkej nic“, plácl ji po noze a věnoval se dále řízení.
Jak předpokládala, Jana už je vyhlížela. Když zastavili, dychtivě jim vyšla naproti.
Vtiskla Lucii polibek na tvář a upřela oči k Richardovi, který zrovna vystupoval z auta.
„Ahoj, sestřičko, mám hrozný hlad. Už máš oběd hotový? Pověz mi prosím, že jsi
udělala mámino dušené maso se zeleninou?“
„To víš, že jo. Ale než půjdeme dovnitř, musím ti něco říct“, Janin obličej najednou
vypadal znepokojeně.
„Co?“, zeptal se.
„Je tady Pavlína se svým partnerem“, řekla omluvně.
„Cože?“, zeptal se podrážděně. Popošel blíž a zadíval se na sestru. „Neříkala jsi, že
tady budou“.
„Nevěděla jsem to. Objevili se tady tak nečekaně. Zastavili se cestou kolem a
zavolala mi pět minut předem, než se ukázali“.
Richard zavrtěl hlavou.
„Já vím, je to trapas“, zamračila se Jana. „Ale nebudou tady dlouho“.
„Díkybohu“, prohodil víceméně pro sebe.
Lucie zpozorněla. „Za co?“, zeptala se a oba dva se zájmem sledovala.
Richard se kousl do rtu. Má jí povědět, kdo to je? Tedy ne, že by mohl něco zatajit.
Skutečná otázka zněla, jestli vůbec má co vysvětlovat. Odkašlal si a rozhodl se pro
naprostou upřímnost.
„Ehm, je to někdo, s kým jsem si párkrát vyšel“.
„Aha“, zabručela Lucie, přelétla pohledem z Jany na Richarda. „To je něco, jako
hádej, kdo dnes přijde na oběd, že?“
Richard otevřel ústa, zato Jana se srdečně rozesmála.
„Jak vážné to bylo?“, zeptala se Lucie. „Spali jste spolu?“
„Cože?“, nevěřícně se podíval.
„Nečil se, Richarde. Musím vědět, jak dalece to bylo s ženou, co se tady tak
nečekaně zjevila“.
Richard vydechl a rozevřel oči. „Ne, nespal jsem s ní. Pouze jsem ji pozval na
skleničku. Sice ona si to vysvětlovala po svém a považovala to za randění. Začala
být trochu neodbytná“.
„Tak neodbytná“, opakovala Lucie s pozvednutým obočím.
V tom se přidala Jana. „Ona Pavlína je moje kolegyně, je to v podstatě hodná holka.
Richard ji pozval na skleničku, když pro něj něco zařídila. Nic víc“, obhajovala situaci
Jana. „Sice je pravdou, že když jí došlo, že o ni Richard nejevil bližší zájem, jen tak
se nechtěla vzdát. Ale to už je minulost“.
„No, to doufám“, zabručela Lucie a předstírala pohoršení. „Na druhou stranu se
nemůžu divit, když rozdává ten svůj podmanivý úsměv, při kterém padají ženským
kalhotky“, dloubla Richarda do žeber. „On totiž, Jano, tvůj bratr vyvolává bojovnost
v každém teplomilném stvoření. Pokud ho nebude zarytě pronásledovat, protože to
můžu jenom já, očekávám velmi příjemné odpoledne“.
Jana se srdečně rozesmála a evidentně se jí ulevilo. Nevěděla, jak to její švagrová
přijme. I když vlastně o nic nešlo, ale nebylo jí to zrovna příjemné.
Lucie mrkla na Richarda. „Doufám, že víš, pokud bude provokovat, nebudu se s ní
párat, viď?“, uchechtla se.
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„Fakt, to bys udělala?“, žertoval Richard, když vcházeli dovnitř. Zavřel dveře a vzal
její tvář do dlaní. „Slib mi, že na ni nebudeš hodně tvrdá, Lucie“, zazubil se, aby ji
trochu pozlobil.
„Dobře. Zkusím to, ale nic neslibuju“ a obracela oči v sloup. Nato ji objal kolem pasu
a společně vešli do místnosti, kde byl již prostřený stůl.
Jakmile Pavlína uviděla Richarda, celá se rozzářila. Bylo jasné, že ho ráda vidí a
vykročila k němu.
„Richarde, vypadáš stále úchvatně, vypískla. Potom se otočila k Lucii a s nemalým
zájmem si ji prohlédla.
Vzápětí přikročil její partner, menší podsadité postavy, který se horlivě představil.
„Pane Gregore, rád vás poznávám“, zatímco mu podával ruku, zkoumal Lucii svýma
chlípnýma pichlavýma očima. Richard nebyl žádný hlupák, aby nezaznamenal jeho
chtivý pohled.
„Konečně mohu přirovnat tvář ke jménu, které jsem dost slýchával od své přítelkyně“,
zahlaholil bujaře.
Richard ustoupil o krok a letmo pohlédl na Pavlínu. „Zvláštní“, promnul si bradu.
„Netušil jsem, že se u vás doma zabýváte mou maličkostí, je v tom nějaká
souvislost?“
„Karle“, napomínala ho jeho partnerka.
„Dobře, dobře. Tak často jsme zase o vás nemluvili“, přiznával neochotně a opět
věnoval Lucii významný pohled. Richardovi neuniklo, jak se naparoval a načechrával
si peří. Zřejmě, pokud bude pokračovat, brzy mu vytahá nějaká ta pírka.
Napětí rázem zmizelo, když se objevil Jiří. „Ahoj, tak kdo má chuť na pořádné jídlo“,
zahlaholil vesele.
„Co si vy dva dáte k pití“, zeptala se Jana a pohlédla na Lucii s Richardem.
„Dám si sklenku vína“, odpověděla Lucie.
„Já si dám pivo, jestli nějaké máš“, přidal se Richard.
Jana přikývla a odběhla do kuchyně. Partner Pavlíny se opřel a založil si ruce kolem
svého povadlého břicha a prohodil.
„Muž, který žije v blahobytu, pije obyčejné pivo? Myslel jsem, že někdo, kdo si může
dovolit veškerý přepych, dává přednost něčemu vytříbenějšímu“, poznamenal a
zachechtal se.
Richard zatnul čelist a jeho ruka s vidličkou se zastavila pár centimetrů od úst. Lucie
se zarazila a nenápadně pohlédla na svého manžela, který se napřímil, a v očích mu
pobaveně zablýsklo.
„Netušil jsem, že existují pravidla na to, co by měl člověk pít, pokud je bohatý, chudý,
nebo někde uprostřed. Přesto by bylo zajímavé slyšet, jak jste k tomuhle názoru
došel, pane“. Potom se napil piva, sklonil se k Lucii a líbnul ji na tvář. Znovu obrátil
pozornost k tomuto muži a s úsměvem se zeptal. „Z jakého zdroje informací jste
čerpal?“
Než se dotyčný vzpamatoval, Richard Lucii vtiskl do dlaně pivní zátku, šibalsky na ni
zamrkal, a věnoval jí jeden ze svých úsměvů.
„Je tvoje, líbí se ti, miláčku?“
„Je dokonalá, nic hezčího jsem dlouho od tebe nedostala“, zakřenila se Lucie, když
pochopila jeho hru.
„Fakt?“, povytáhl obočí. „To jsem rád. Už jsem se bál, že jsi očekávala něco
vytříbenějšího“.
„Kdepak, je dokonalá“, vydechla nadšeně.
„Určitě?“, znovu se ujistil. „Tady ten pán by s tím určitě nesouhlasil“.
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„Ten pán je trouba“, pošeptala mu do ucha a políbila ho na tvář. Vůbec se nestarala,
že je všichni pozorují.
Potom Richard plynule navázal. „Abych nezapomněl a vrátil se k tomu, co jste říkal,
pane. Váš zdroj tak bizarního předpokladu je?“
Karel se zavrtěl a odkašlal si. Žádný nemám, byla to pouze domněnka“, přiznal
sklesle a jeho partnerka viditelně dávala najevo, jak je otrávená z rozhovoru, který se
rozvíjel u stolu.
Lucie měla co dělat, když očima zachytila Janin pobavený pohled, aby potlačila příval
smíchu.
„Myslel jsem si to“, přikývl Richard a napil se piva. „Čím se vlastně živíte, Karle“,
oslovil ho jménem. Ten si poposedl, bylo na něm vidět, že není ve své kůži. Mám
malou stavební firmu, předěláváme bytová jádra v panelových domech“.
„Tak to jistě máte docela fofr“, předpokládám, panelových domů je poměrně dost“.
„To je pravda, nemohu si stěžovat na nedostatek zakázek“, přitakával. Začal se
chovat přijatelně, zřejmě poté, co ho Richard usadil, nebo už neměl sílu dále
provokovat. Napětí, které bylo na počátku, postupně vymizelo. Všichni si nenuceně
povídali a ozýval se i smích. Před večerem se Pavlína se svým přítelem odporoučeli.
Lucie začala být unavená a pobledlá. „Půjdu si dát sprchu, abych se probrala“. Jana
se na ni ustaraně zadívala a vyměnila si s Jiřím významný pohled. Po dvaceti
minutách vešla Lucie do kuchyně ve chvíli, kdy Jana vytahovala maso z trouby. Do
nosu jí vnikla lahodná vůně, ale rázem se jí zvedl žaludek. Zarazila se uprostřed
kroku, ruku si přitiskla na břicho a druhou přes pusu. Další závan ji téměř odrovnal.
V mžiku se obrátila a jen tak doběhla do koupelny, ani neměla čas zavřít dveře.
Padla na kolena před toaletu a vyvrátila veškerý obsah žaludku.
„Panebože, Lucko“, vběhla za ní Jana.
„Dveře, zavři dveře“, vypravila ze sebe.
Jana ji poslechla a Lucie se mezitím postavila k umyvadlu a pustila studenou vodu.
„Co to sakra bylo?“, vyhrkla Jana polekaně.
Lucie zavrtěla hlavou a srkala vodu, kterou si nabírala do dlaně. Když konečně to
nepříjemné pálení v jejím krku odeznělo, zavrtěla hlavou. „Nemám tušení“, vydechla
zničeně. Jana se opřela o dveře, založila si ruce a pozorně se na ni zadívala.
„To zřejmě není poprvé, co je ti tak zle, že?“
Lucie sáhla po ručníku a vysušila si tvář. „Byla jsem poslední dobou v hrozném
stresu. Všechna ta hrůze s tou Evinou nemocí, však víš“.
„Ano, to vím, že to bylo náročné. Ale nenapadlo tě“, odmlčela se Jana. „Nenapadlo
tě, že taky můžeš být těhotná?“
Lucie sebou trhla a rázem zkameněla. „Ne, kdepak. Proč taky, vždyť beru prášky“.
„Pravidelně?“, zeptala se Jana.
Lucie si povzdechla a zastavila vodu. „Jo“, zamyslela se. „Řekla bych, že jo. Jsem
jenom přetažená, to přejde“.
„Mám tady jeden test“, hrábla Jana do své toaletní taštičky. „Tady je. Na, vezmi si ho
a vyčůrej se. Pokud je to všechno jinak, než si myslím, prostě to udělej“, podávala jí
Jana krabičku.
Lucie si pozorně přečetla návod. Jedna čárka představovala budoucnost bez plenek
a dvě ji vedly rovnou k mateřství. Nad horním rtem jí začal vyrážet pot, jak byla
napjatá. Bože, ať to není pravda, pomyslela si. Jak dlouho to trvá?, čekala na
výsledek. Zrovna na jednom testu zrůžověl proužek a ona vydechla úlevou, do
obličeje se jí vplížil úsměv.
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Bohužel její radost se vytratila, když se sousední linka začala červenat. Potom už
viděla dvě jasné červené čárky. Zírala bezmocně na test a uvědomovala si, že se jí
život rázem změnil.
„Lucie“, zaslechla Janin tichý hlas a vytrhl ji z myšlenek.
Lucie si zakryla ústa a do očí se jí nahrnuly slzy. „To přece nemůže být pravda“,
rozvzlykala se.
„Nemusí, drahoušku, ale zřejmě to tak bude“, pohlédla na ni Jana s účastí.
„Domluvím ti návštěvu u svého doktora, aby to potvrdil“, pohladila Lucii a povzbudivě
se na ni usmála.
„Ale jak? Jak se to mohlo jenom stát?“, trvala na svém, Lucie. Posadila se na vanu,
opřela si lokty o kolena a položila hlavu do dlaní. Stále doufala, že zazvoní budík a
ona se z toho šíleného snu probere.
O tři dny později se pravdivost testu definitivně potvrdila.
„Uděláme ultrazvuk, abychom zjistili, v jakém stadiu jste“, mile se na Lucii usmál
doktor. Ta jenom potichu kroutila hlavou, než konečně ze sebe soukala slova.
„Myslela jsem …, myslela jsem, že antikoncepční pilulky jsou spolehlivé“.
Doktor pozvedl obočí. „Většinou normálně ano. Příčin je hodně, věci se mění. Mohla
jste jednoduše zapomenout. Některé léky mohou účinky antikoncepce snížit,
kondomy prasknou, také nemoc ovlivní schopnost těla přijmout léky. A co je ze všeho
nejdůležitější, nic není stoprocentní, pouze celibát“, prohlásil doktor s vážnou tváří.
„Tak pojďme, uděláme transvaginální vyšetření. Pokud jste otěhotněla, měli bychom
vaše dítě najít“.
„Dobře“, zamumlala Lucie ztrápeným hlasem.
„Paní Gregorová, zkuste se uvolnit, ano“, napomenul ji doktor přívětivým hlasem.
Uvolnit, proboha, jak to má asi udělat. Je těhotná, jak může čekat, že se uvolní.
Začervenala se a snažila se myslet na šťastné chvíle. Pomalu do ní vložil sondu.
Bylo to hodně zneklidňující.
„No vida, tady, vidíte“, zamumlal doktor, stiskl tlačítko, aby zastavil obraz.
„Nic nevidím“, ozvala se Lucie, protože opravdu nic neviděla, pouze šmouhy.
Doktor se zasmál jejímu soustředěnému výrazu a ukázal na malinkatý nepatrný bod.
Konečně se jí podařilo zostřit zrak na monitor a uviděla to.
Bože, takové nic, to je její dítě? Malé zrníčko, nepatrná uzlinka. Rázem zapomněla
na své nepříjemné pocity a s úžasem v očích sledovala obrazovku. Tak to je moje
dítě, opakovala si pro sebe ohromeně.
„Ještě je moc brzy, abychom slyšeli srdíčko, ale jste definitivně těhotná, řekl bych tak
čtyři až pět týdnů“.
Lucie pouze přikývla, samým vzrušením nebyla schopna promluvit. Doktor jí podal
papírový ubrousek, aby se mohla utřít.
„Takže gratuluju vám, paní Gregorová“, promluvil doktor. „Budeme si muset domluvit
další schůzku, tak za tři, nebo čtyři týdny. Potom zjistíme přesnější stáří plodu a
předpokládaný termín porodu“.
Lucie vrávoravě vstala z lehátka a oblékala se. Posadila se na židli a nepřítomně
zírala na doktora, který něco zapisoval. Poté zvedl hlavu a pozorně se na ni zahleděl.
„Tady vám dám letáček, kde najdete veškeré informace“, pokračoval doktor. Lucie ho
téměř nevnímala, stále byla v šoku.
„Paní Gregorová, posloucháte mě?“, zeptal se, když viděl její reakci.
„Co, ano jistě. Jsem z toho úplně mimo. Přišlo to moc brzy“, blekotala a sklopila zrak
směrem k podlaze.
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„To vidím“, promluvil doktor. „Víme, že jste poměrně mladá na dnešní dobu, ale
přesto byste měla být šťastná“, povzbudivě se na ni usmíval.
Když nic neříkala, dále pokračoval. „Podívejte, žijeme v době, kdy je pouze na vás,
jak to přijmete. Není to konec světa. Jsou tu i další možnosti, jestli mi rozumíte“.
Polekaně zvedla hlavu a z očí jí vyzařovala panika. I když byla v šoku, uvědomovala
si, že ukončení těhotenství je naprosto bez diskuzí mimo možnosti.
„Bože, to ne. Zcela jistě nedám své dítě pryč“, skoro vykřikla.
„To rád slyším. Je to dobře, správné rozhodnutí“, přívětivě se usmál doktor.
Nato si oba popřáli vstřícně na shledanou a rozloučili se.
Lucie jako omráčená vyšla z ordinace. Zachvěla se podezřením z pocitu velmi zlého
tušení. Okamžitě se jí vybavila jeho slova, která na počátku jejich vztahu Richard
vynesl. Nerad bych tě zbouchnul.
Jak říkal doktor, měla by se radovat. Jak mu to jen řekne, že je těhotná, ptala se
sama sebe. Nebo by měla snad zvolit druhou možnost, napadlo ji. Potom se
zamračila a odhodlaně zahnala tyhle černé myšlenky.
Vrátila se zpátky do práce, i když věděla, že pracovní nadšení se docela vytratilo.
Byla naštvaná na celý svět, na sebe, na Richarda, zkrátka na všechny lidi kolem.
S hrnkem ovocného čaje se posadila a zprovoznila počítač. Nevědomky si položila
ruce na břicho, které zatím ani v nejmenším nic neprozrazovalo. Obrazovka se
rozzářila a Lucie vykulila oči na email od Richarda.
Lucie, myslím na tebe. Vyzvednu tě kolem šesté hodiny. Těším se. Tvůj milující
manžel.
Rychle v návalu paniky odpověděla velice stručně.
Dobře.
Záhy se objevila odpověď. Jsi v pořádku?
Kurva, Richarde. Vůbec nejsem v pořádku. Pomalu začínám bláznit z toho, jak budeš
vyšilovat, až ti to řeknu.
Jsem v pohodě. Šestá hodina je dobrá. Mám hodně práce, odepsala, aby ho
uklidnila.
Přála si, aby byla tak optimistická, jako byla její švagrová, Jana, když ji vezla do
redakce. Její nadšení bylo neuvěřitelné. Bohužel Lucii to nepřesvědčilo.
Kdy mu to řeknu, ptala se sama sebe. A hlavně jak. Do hajzlu, co budu dělat,
přemítala. Nakonec se natolik vzchopila a přece něco v té práci udělala.
54.
Lucii se rozklepaly nohy a bodlo ji u srdce, když spatřila Richarda, jak se na ni zářivě
usmál. Posadila se do auta, její myšlenky se zběsile rozeběhly.
Tohle Richarda vytočí. Jak mu sdělit zprávu, která jim oběma změní život.
Neexistovala pro to žádná správná slova.
Během jízdy se několikrát na ni obezřetně podíval.
„Co se děje, Lucie“, zamračil se a dále upíral zrak na cestu před sebou.
Do krku jí stoupla žluč pálící jako kyselý déšť. Má to vybalit hned, raději ne. Ne tady
v autě, to by nebylo rozumné.
„Nic. Co by bylo“, odpověděla.

240

„Je v práci všechno v pořádku?“, nedal se odbýt a pokračoval ve vyšetřování.
„Jo, všechno šlo dobře“, řekla.
„Lucie, co se děje. Hlavně neříkej, že nic“, procedil dost naštvaně.
„Jenom jsem dost unavená“, odpověděla a promnula si kořen nosu.
„Přijedeme domů, odpočineš si“, řekl již trochu uvolněně a povzbudivě ji chytil za
ruku. Jeho lehký stisk ji příjemně zahřál.
„Máš velmi studené ruce. Nejsi snad nemocná?“, znovu se ozval znepokojeně. „A
vůbec, obědvala jsi dnes?“, pokračoval dál ve výslechu. Když neodpověděla a
začervenala se, došla mu trpělivost.
Lucie“, znepokojeně ji okřikl.
Samozřejmě, že nic nejedla, jak by taky mohla. „Dám si něco večer, měla jsem
hodně práce“.
Richard frustrovaně kroutil hlavou. „Zřejmě budu muset najmout někoho, kdo bude
mít v popisu práce, aby tě nakrmil“, vyletěl na ni.
„To nebude třeba“, odsekla a odvrátila hlavu. Mlčky se dívala z okénka auta na své
straně. Už nic neřekl a soustředil se na provoz ve městě.
Doma Richard sledoval Lucii, jak se šťourala v jídle. „Sakra, Lucie, řekneš mi
konečně, co je s tebou?“, odsunul svůj prázdný talíř na stranu. „Tohle mě vážně
irituje“, zaklel.
Jenom polkla naprázdno. Její žaludek se rázem zvedl. Přesto ho ukočírovala tak, aby
to ustála.
„Je ti zase špatně?“, zeptal se tiše. Přikývla. „Zavolám Marcele a hned zítra se na
tebe podívá“, postavil se a bral do ruky telefon.
Bože, to ne. Musí mu to říct, a to hned. Zhluboka se nadechla. „Zadrž, Richarde,
nikam nevolej. Doktorka Vaňková mi sotva pomůže“, vyhrkla ze sebe.
„Jak to myslíš, že ti nepomůže?“, zeptal se a ve své ruce stále svíral telefon. „Co
je?“, naklonil hlavu a pátravě si ji prohlížel.
Bylo to tady. Ta otázka je dovede na cestu, která je může definitivně rozdělit, nebo
taky ne. Dýchej, dýchej, nařizovala si Lucie.
„Musím ti něco říct, Richarde“, zašeptala, málem ji neslyšel. Znepokojeně odložil
telefon a napřímil se.
„Povídej, poslouchám“.
„Jsem těhotná“.
„Cože jsi? Řekni to ještě jednou, asi jsem špatně slyšel“.
„Jsem těhotná, slyšel jsi dobře“.
Jeho tělo ve své výšce rázem ztuhlo a postupně se vytrácela barva z jeho obličeje.
Zbledl jako stěna, což ji silně zneklidnilo. Musela se odtáhnout, když se nad ní
sklonil. Jeho prázdný pohled mluvil za všechno. S dusivým pocitem v hrdle čekala, až
něco řekne, a co to bude.
„Kurva. Jak se to mohlo stát, vždyť bereš prášky. Nebo ne?“, zahřměl jeho hlas.
„Jistě, že je beru. Prostě se to stalo. Neumím si to vysvětlit“, pozvedla k němu
nechápavě oči. „Jak se to mohlo stát. To se ptáš mě? To snad víš, jak k tomu došlo“,
ozvala se dotčeně. Jeho otázky jí připadaly poněkud hloupé a zbytečné.
Richardův obličej se zakřivil hněvem. „Tak ono se to stalo, říkáš. Nedělej ze mě
hlupáka, Lucie. Buď jsi zapomněla, což tě neomlouvá, nebo je to ještě horší, než si
mohu domyslet“.
„Co tím chceš říct“, vykřikla.
„Zeptám se, co jsi tím sledovala. Rozhodla si sama, za nás oba“, bouchl prudce pěstí
do stolu, až naskočila.
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„Já ti něco řeknu. K tomu, co jsi udělala, vždy musí být dva, rozumíš. Je to zavedený
model mnoha generací. Tak proč, do prdele ses ho pokusila změnit“, zařval na ni.
„Jak jsi to mohla udělat. Kurva“, Obrátil se tak prudce a rázoval po pokoji.
„Nic jsem tak hrozného neprovedla. Je mi to stejně líto“, zašeptala.
„Tak tobě je to líto? Kurva. Na to jsi měla myslet předem“, křikl na ni.
„Vím, že jsi to nečekal“.
„Nečekal?“, znovu na ni křikl. Na to můžeš vzít jed. To máš, sakra pravdu“. Jeho zlost
z něj doslova sálala.
„Celý život se snažím mít pod kontrolou. A to je přesně to, proč to říkám. Aby se
takové věci nestávaly a všechno se rázem neposralo. Víš co, Lucie? Pěkně, ba
dokonce krutě si se mnou vyjebala“.
„Ne, Richarde, to neříkej, tak to není“ a do očí se jí nekontrolovaně nahrnuly slzy.
„A nezačínej s pláčem, Lucie“, vyštěkl na ni. „Kurva“, prohrábl si vlasy. „To si myslíš,
že jsem připraven na otcovství? Zrovna teď?“
„Přestaň křičet, Richarde. Jsi více, připravenější, než si myslíš“.
„Jak to, kurva můžeš vědět?“, to už křičel jako pominutý. „No, řekni mi to“.
Několik vteřin ji probodával rozhněvaným pohledem, pak bez dalšího slova se obrátil
a vyšel z pokoje. Potom zaslechla, jak bouchly dveře bytu a byl pryč.
Lucie se roztřeseně nadechla a poddala se slzám, které se jí hrnuly z očí.
S vědomím, jaká obrovská muka je čekají, si přejela rukou po břiše. Nemyslela si, že
je potká něco takového, a rozhodně ne za těchto okolností. Nezbývalo jí nic, než
věřit, že pro to existuje důvod. Ubíhaly vteřiny, přecházely v minuty a z minut se
stávaly hodiny. Uvědomovala si jen to, že musí najít chybějící část svého srdce.
Prosím, dej mi sílu to zvládnout, modlila se v duchu. Před očima viděla rozzuřenou
tvář svého manžela. Vypadal hrozivě a nesmlouvavě těsně před tím, než odešel.
Bála se toho, nad čím zrovna přemýšlí. Nejspíš si přeje, aby ji nikdy nepotkal. Cítila
se zahanbená, odkopnutá. Připadala si jako blázen. Ačkoli její pocity byly hodně
rozpolcené, její city k němu se nezměnily. Stále ho přesto všechno milovala. Jenom
nedokázala pochopit, jak by se přes něco takového nemohl přenést. Jestli to
zvládne, aniž by se s ní rozešel. Copak by mohl? Vždyť ji miluje stejně jako ona jeho.
Došla vrávoravým krokem do koupelny, naklonila se k umyvadlu a otevřela kohoutek
se studenou vodou, aby se opláchla. Vypláchla si taky ústa a zadívala se na sebe do
zrcadla. Vůbec se nepoznávala. Vypadala jako Frankeinstenova nevěsta
v černobílém filmu. Toužila předstírat, že se nic nestalo, ale věděla, že nemůže.
Tohle přece dělají malé děti. Ale ona už není dítě, je jí dvacet čtyři let a bude
zanedlouho matkou.
55.
Pavel se s podivem zahleděl na příchozí hovor. Tomáš Vágner, majitel jednoho klubu
na Smíchově.
„Nazdar Tome“, ozval se zvesela Pavel.
„Zdravím. Potřebuji tvou pomoc, příteli. Uvnitř je tvůj bratr a nechutně se zpíjí do
němoty. Barman už ho odmítá obsluhovat“.
„To si děláš srandu? Víš to jistě, že je to Richard?“, vyděsil se Pavel.
„Naprosto. I když ho považuju za váženého hosta, je potřeba ho dostat do taxíku a
poslat domů. Nevím si už rady. Když se ho ochranka pokusila vyprovodit, málem
jednoho praštil. Nerad bych, aby se něco semlelo a nechal se zatknout“.
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„Jedu tam“, stroze oznámil Pavel.
„Díky. Až přijedeš, prozvoň mě“, ukončil hovor Vágner.
Kurva. Richard a opilý, vystřelilo Pavlovi obočí vzhůru překvapením. Co se sakra
děje, přemýšlel nahlas. Musel si vzít taxík, protože měl obavu, zda tam bude moci
zaparkovat.
„Čau Pavle“, zdravil ho Vágner, který už na něj čekal venku. „Budeme ho muset
vyvést ven a taky nést následky, pokud ho vytočíme“, seznamoval ho.
„Co když mě nebude poslouchat“, prudce zavrtěl Pavel hlavou.
„Jsi jeho bratr“, nenuceně pokrčil rameny Vágner a podíval se na hodinky. „Musíme
to nějak společně vyřešit. Potřebuju být zanedlouho někde úplně jinde, Pavle“.
„Jo, v pořádku, něco vymyslím. Dej mi pár minut, Tome“.
Pavel věděl, že má morální povinnost na Richarda dohlédnout, což se zatím nikdy
nestávalo. Vždycky to byl on, který dohlížel. Teď se karta obrátila.
„Dobře, promluvím s ním. Jdu dovnitř, počkejte na mě. Uvidím, zda by neodešel sám,
dobrovolně“, navrhoval Pavel poněkud váhavě.
„Samozřejmě, nikdo přece nechce dělat z toho povyk. Vždyť Richard patří mezi VIP
zákazníky“, prohlásil Vágner. „Ale, co je tady, už dvakrát hodil na cestě ven zpátečku.
Nikdo už mu nemůže nic nalít, a to se tvému bratrovi nelíbí. Možná, že tě poslechne,
dostane rozum a bude souhlasit. Tedy sázím na tebe“, poplácal Pavla Vágner po
zádech a netrpělivě přešlapoval.
Proč tady Richard je, a proč se tak opíjel, nechápal Pavel. Vůbec tomu nerozuměl.
Co se vlastně stalo, honilo se mu hlavou. To snad vyhlásil bankrot, nebo co vlastně.
Bude to těžké pořízení, protože mu bylo jasné, že pokud tolik pil, nedá se jen tak
přesvědčit, aby šel domů a vyspal se.
Pavlovi netrvalo dlouho, když vešel dovnitř, ho najít. Seděl na baru a bavil se
s nějakou ženou, atraktivní blonckou, seděla zády. Richard nezíral na ni, jejíž ruka
byla zamotaná do jeho vlasů a přitahovala si ho za kravatu k sobě, ale do prázdné
sklenice skotské. Vůbec nevypadal šťastně, ale to mělo pravděpodobně víc
společného s jeho společnicí, než s něčím jiným.
Z místa, odkud je Pavel pozoroval, což bylo několik metrů daleko, viděl, že ženská,
která mu prakticky seděla na klíně a strkala mu výstřih do úsměvu, nebyl nikdo jiný,
než zdejší šlapka.
Do prdele, plánuje snad s ní odejít? To byl přesně okamžik, kdy by měl na Richarda
dohlédnout. Bylo víc než jasné, že se ho ta ženská pokouší svést, a to docela tvrdě.
V každém případě nemohl dopustit, aby k tomu došlo, ani na jednu minutu,
zatraceně. Otočil se a vyšel ven, kde nedočkavě postával Vágner, pokuřoval a bavil
se s jedním členem ochranky.
„Něco mě napadlo, ale budu potřebovat tvoji pomoc, Tome“.
„Dobře, ale nejsem si jistý, co bych s tím měl ještě dělat“, pokrčil rezignovaně
rameny.
„Potřebuji zařídit, aby někdo na tu ženskou nenápadně něco vylil a tím ji dostal pryč
od mého bratra. Pak bych mohl Richarda přemluvit, aby se mnou vyšel ven“.
„Myslíš, že jedině tak bys ho byl schopen přesvědčit?“
„Nevím, ale pokud je oddělíme od sebe, budu mít větší šanci. Ona je ta, kdo je
nebezpečný a žádný skandál by jí nebyl cizí. Musím to vyřídit v klidu, žádné
pozdvižení. Pochybuju, že by můj bratr dokázal s těmi jejími silikony před nosem,
zformulovat ucelenou myšlenku“, pousmál se Pavel.
„Rozumím, dáma je zřejmě tak trochu intrikánka, že?“
„Jo, tak nějak“, zavrčel Pavel.
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„Dobře. Jsem si jistý, že nám s tím jeden z obsluhy rád pomůže. Má totiž velký smysl
pro humor. Jestli ale bude dělat problémy, zavolej, platí?“
„Spolehni se“.
Potom Vágner promluvil s někým do telefonu a během dvou minut pobídl Pavla, že je
vzduch čistý. Ten se zhluboka nadechl, narovnal ramena a vracel se dovnitř lokálu.
Richard se zrovna smál, něco mu připadalo strašně zábavné, hlavu zvrácenou
dozadu a rukama se držel za břicho.
„Co tě tak pobavilo, bráško?“
Přestal se smát a otočil se, na tváři ještě dozvuky úsměvu. Vypadal překvapeně, že
ho vidí.
„No ne, můj malý bratr. Čemu vděčím za to milé setkání?“, zvolal Richard nahlas.
Nevypadal tak moc opile, jak ve skutečnosti byl. Byl velmi přátelský, žádná zloba
nebo agrese.
„Richarde, mohl bys pro mě něco udělat?“
„Pro tebe cokoliv. A tím myslím cokoliv. Ale nejdříve ti objednám drink, napijeme se
spolu“, usmál se. Vytáhl pár bankovek a podával barmanovi.
„No, už jsem jeden drink měl, ale děkuji“, natáhl Pavel ruku a zamával mu prázdnou
skleničkou pod nosem.
Barman se na Pavla vědoucně usmál a konečně vyrovnal účet.
„Co to tady vyvádíš, Richarde?“, zamračil se Pavel. „To už ti můj podnik nevyhovuje,
že jsi vyhledal konkurenci?“
Richard se okamžitě přestal pochechtávat a bouchl pěstí o desku barového pultu.
Pavel jenom zaskřípal zuby, ale nehodlal to jen tak vzdát. Nechtěl riskovat jeho
samotného a jeho ptáka, a nechat ho na pospas té coury.
„Richarde, pojď se mnou, odvedu tě domů“, snažil se ho přesvědčit klidným hlasem.
„Počkej, právě jsem s někým mluvil. Možná ji budeš znát. Je to nefalšovaná dračice“.
Richardův opilý pohled líně přejel napříč lokálem, než spočinul zase na Pavlovi.
„Ale, teď je pryč, zmizela. Vlastně to nevadí. Byla to obyčejná šlapka“.
Pavel přikývnul a usmál se. „Správný odhad. Richarde, poslouchej mě, musíš domů.
Hned. Pomůžu ti ven a odvezu tě“.
„Ne, nemusím. Nikam nejdu“, odsekl a jeho obočí podrážděně vystřelilo nahoru.
„Ale ano, musíš“, chytil ho kolem ramen. Jakmile se postavil, ihned toho využil a táhl
ho nekompromisně ven. Konečně ho dostal na vzduch a za pomocí Vágnera ho
posadil do připraveného taxíku. Pavel musel nakrčit nos, aby ignoroval tu skotskou,
co z něj táhla.
„Pojedeme nejdříve ke mně do klubu, kde se dáš trochu dohromady. Potom pojedeš
domů“, sděloval mu cestou.
„Smůla“, rozhodil ruce Richard. „Mohl jsem si užít“, povzdechl si.
„Co to sakra meleš“, rozlítil se na něho Pavel. „To ti ten alkohol úplně zatemnil
mozek? Máš doma ženu, Richarde“.
„Jo, to mám. Ale teď se mi domů nechce“ a v koutcích úst mu zacukal pokřivený
úsměv.
„Kurva, přestaň. Máš velké štěstí, že máš Lucii“, uzemnil ho Pavel.
„To těžko. Tak nějak mě podvedla, víš. A já se zlobím. Moc se zlobím“.
„To sotva. Nevíš vůbec, co mluvíš“, odsekl Pavel znechuceně. Sice ho zajímalo, co
se mezi nimi přihodilo, ale teď to bylo zcela vedlejší. Pouze zavrtěl hlavou.
„Ty jsi mě špehoval“, ozval se po chvíli Richard podezíravě. „Nebo jsi mě hledal, kvůli
Lucii? To ona tě zavolala?“
„Samozřejmě, že ne. Náhodou jsem se zastavil za kolegou a uviděl tě“.
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„Jo, to ti tak věřím“, řekl jízlivě Richard.
Zakrátko dorazili do klubu v Celetné, kde ho dobrou hodinku dával Pavel dohromady,
aby alespoň trochu byl v pohodě. Potom ho naložil do svého auta a odvezl domů.
Pomohl mu vystoupit a usoudil, že už to Richard zvládne sám. Když ale viděl, jak
zmateně postával na místě, znovu se k němu vrátil.
„Asi jsem ztratil klíče“, zvolal Richard a rozesmál se. Naznačoval, že si prohledává
kapsy, přitom se opíral o dveře domu.
„Ale kdepak. Tady je máš“, vytáhl mu je z kapsy a zamával jimi před jeho očima.
„Zvládneš to už sám?, nechtělo se Pavlovi ho doprovodit až do bytu. Bylo mu to
přinejmenším trapné.
„Co jako?“, zeptal se Richard a zavrávoral.
Pavel se nakonec rozhodl, že ho bude muset doprovodit. Nevěřil mu a nechtěl ho
přenechat nějakému jinému samaritánovi, nejlépe nějakému pobudovi. Richard se
naklonil na stranu, jako by se chystal skácet.
„Tak jdeme“, řekl rázně Pavel a vzal ho kolem pasu. Vešli společně do domu a po
schodech nahoru. Richard se zavřenýma očima, hlava se mu klátila vzad, a čas od
času zasténal. Ta skotská mu dala pěkně zabrat.
Lucie věděla, že ani jeden na tohle nebyl připravený. Ale takovou reakci vůbec
nečekala. Stále v uších slyšela, jak bouchly dveře a byl pryč. Zůstala v bytě sama
s takovou novinou. Odešel pryč, jednoduše ji opustil. Bylo to horší, než si myslela.
Roztřásla se, jak byla zoufalá.
Po nějaké době se vzchopila, utřela si slzy a zvedla se. Jako první ji napadlo, že si
dá sklenku vína. Ale copak může? Ne, čaj bude lepší.
Takže manžel ji opustil. Proč? Protože byla těhotná? Copak to byla pouze její
záležitost? Nevěděla, co by měla udělat. Zvažovala, že mu zavolá. Ale než to
domyslela, vzdala to. Byla bezradná. Dostanou se z toho, přemítala dokola. Nebo se
s ní rozvede? To snad neudělá. Žaludek se jí zachvěl, myslela si, že bude zvracet.
Nakonec to ustála. On se vrátí. Určitě se vrátí. Vždyť ji miluje.
Děsila ji představa různých scénářů. Jak objímá a líbá jinou ženu. Jak se na ni dívá a
zkoumá očima její tělo. Jak je v extázi, zatímco jiná křičí jeho jméno, když dosahuje
vrcholu. Nesnesla by ten pocit, že splynul s jinou duší v jedno a náležel by někomu
jinému. Ta myšlenka, jak je s jinou ženou v posteli, ji hluboce zraňovala. Pomyšlení
na to, že by mohla existovat jiná, která mu zahřívá postel, bylo absolutně devastující.
Dost, okřikla sama sebe. Teď musí myslet na dítě a nelitovat se. Sklonila hlavu a
rukama objala svoje zatím ploché bříško.
Čekala. Vypila druhý šálek čaje a stále čekala, že se každou chvíli objeví. Nakonec
musela zdřímnout. Probudila ji zima a byla dezorientovaná. Podívala se na hodiny,
bylo devět. Napustila si vanu a se zavřenýma očima si vychutnávala horkou koupel.
Natáhla si legíny, triko, ale stále jí byla zima. Zamířila znovu do ložnice, hledala, co si
vzít na sebe, aby se zahřála. Do oka jí padl zelený kašmírový svetr, ten by mohl
splnit účel. Znovu se schoulila do křesla a usnula, tentokrát tvrději.
Probudil ji nějaký šramot, až sebou trhla. Prudce zvedla hlavu a zaposlouchala se.
Ještě napůl rozespalýma očima se vyhrabala z křesla.
Richard se vrátil, nebyl sám, zato byl značně opilý. Doprovázel ho Pavel, o kterého
se opíral. Obraz jí hned napověděl, že Pavel byl naprosto střízlivý.
„Kurva, Richarde, dávej pozor“, tlumeným hlasem ho napomenul, když málem převrhl
stolek v hale.
Pavel se rozpačitě usmál na ni, když se objevila ve dveřích.
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„Ahoj Lucko, vedu ti manžela. Opíjel se sám. Nemám s tím nic společného“, začal se
omlouvat Pavel.
„To je v pořádku, děkuji, že jsi ho přivedl. Já už se o něj postarám“, smutně se
pousmála.
„Pomůžu ti“, nabídl se Pavel. Společnými silami Richarda popadli, každý z jedné
strany a odvlekli ho do pokoje, kde se svalil do křesla. Pavel váhavě přešlápl na
místě. „No, já už raději půjdu“, prolomil to trapné ticho. „Nechej ho tak a běž si
lehnout. On to zvládne, vyspí se z toho. Měj se, Lucie“, líbnul ji na tvář a odešel.
Lucie bojovala sama se sebou, jestli udělala dobře, když ho tam nechala. Po
několika mučivých minutách to nevydržela. Nakonec vstala a šla ho zkontrolovat.
Napůl seděl, napůl ležel s nataženýma nohama před sebou.
„Richarde, pojď, tady nemůžeš zůstat“, mírně s ním zatřásla.
Prudce otevřel oči a podíval se na ni zakaleným pohledem. „Lucie, o co se to
pokoušíš? Chceš mě dostat do postele? Jsi zlobivé koťátko“, zasmál se.
„Já tě nesvádím, Richarde. Jenom tě potřebuju jako balík dopravit do postele. Ale
jestli budeš takhle pokračovat, klidně tě tady nechám“, zamumlala v záchvatu
podrážděnosti. Už si myslela, že se jí to konečně povedlo. Pomohla mu, se postavit,
ale začal něco o tom, že je mu špatně. Nemohla ho nechat a jít si lehnout.
Představila si, jak se dusí vlastními zvratky a umírá na podlaze. Musela zůstat tak
dlouho, dokud ho nedostane do postele. A hlavně se neujistí, že nezvrací.
Na druhý pokus ho zvedla z křesla. „Pojď, Richarde“, přitáhla jeho ruku na rameno a
vzala ho kolem pasu, ve snaze ho dostat z pokoje. Klopýtal se zavřenýma očima.
„Kam mě to vedete, paní Gregorová“, otevřel oči a rozhlédl se.
„Do postele“, odsekla nazlobeně.
Richard se začal smát. Zastavil se, opřel se o zeď a shlížel na ni.
„Co je tady k smíchu?“
„Vy, paní Gregorová“, vydechl hlasem náhle ochraptělým. „Berete mě do postele, ale
ještě jste mě nepolíbila. Nemyslíte, že bychom měli tím začít. A možná trochu
muchlování na gauči a pak teprve postel?“
Lucie se naježila. „Nejdu s tebou do postele, ty idiote. Vedu tě do ložnice, aby ses
z toho mohl vyspat. Tak pojď, snaž se trochu, sakra, a přestaň žvanit nesmysly“.
„Polib mě, Lucie. Polib mě na dobrou noc“. Richardovy oči se rozšířily, jak je na ni
upíral. Snížil hlas do sametového šepotu.
„Pak půjdu do postele jako hodný chlapec. A možná, jestli budeš moc hodná,
nechám tě, aby ses ke mně přidala“.
Lucie zalapala po dechu a zírala na něho. Teď nevypadal vůbec opilý. Vypadal
pozoruhodně při smyslech. Jeho oči hladily, dotýkaly se jí a trávily víc času, než bylo
potřeba, na její hrudi. Začal si olizovat rty.
No tohle snad ne. A teď přijde ten jeho svůdný úsměv …, za pět, čtyři, tři, dva, jedna.
Já snad omdlím, zhrozila se. Ještě štěstí, že přitom měla bojovou náladu, byla
mdloby vzdorná. Okamžitě ho pustila, ustoupila a odvrátila oči, protože nechtěla se
dívat na ten působivý žár jeho úsměvu. Bylo to, jak zírat do slunce.
„Tak hodný chlapec, říkáš. Kolik ti je, dvanáct?“, zaútočila na něho.
Odstrčil se od zdi a udělal krok směrem k ní. Byla v pasti. Opřená o protější stěnu a
on se pořád blížil. Lucii se rozšířily oči údivem. Vždyť on ji lovil a vypadal hladově.
„Přestaň, Richarde, už ani krok“, zasyčela.
Mezi obočím se mu objevila vráska, natáhl paže, do dlaní vzal jemně její tvář.
Naklonil se tak, aby se mu dívala přímo do očí, do jeho troufalých očí.
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„Neublížím ti. Nikdy“. Přibližoval se svými rty, jakmile se dotkli jeden druhého, málem
ztratila schopnost přemýšlet. Jednoduše se utopila v pocitech.
Jemně ji políbil, zatímco jeho ruce jí něžně přejížděly po tváři. Jak je možné, že
necítila výpary alkoholu, byl snad zdrogovaný?
„Krásná, neodolatelná Lucie“, zamumlal a zapotácel se. „Sladká jako med“, olízl si
rty, jako kdyby ji ochutnával a jakákoliv příčetnost, kterou ještě měl, najednou
zmizela. Zavřel oči a zhroutil se na zeď, ne daleko od ztráty vědomí.
Když konečně ovládla svoje smysly, což trvalo víc než jednu minutu, musela ho
odvléct do ložnice. A všechno by mohlo být v pořádku, kdyby v tu chvíli neotevřel
pusu a nepozvracel ji od shora dolů. Lucie byla v šoku, těžce dýchala. Z toho
pohledu a zápachu, který najednou ucítila, se v ní zvedla vlna nevolnosti.
„Bože ne, Richarde“.
„Omlouvám se, Lucie. Omlouvám se, že jsem tak zlobivý kluk“, kál se jako malé
děcko. Za co se omlouval, vždyť on ani nevěděl, co dělá. Musela zadržet dech a
zoufale zavrtěla hlavou.
„To nic, pojď“, řekla rázně. Dostrkala ho do koupelny a tak tak ho stihla dostat na
kolena k toaletě, než došlo k dalšímu dávení. Zatímco zvracel, držela si rukou nos a
zkoušela se rozptýlit tím, že dělala inventuru koupelny. Očima vyhledala huňaté
ručníky, bílé, perfektní na utírání zvratků. Odškrtnuto.
Když Richard skončil, podala mu malý ručník, aby si utřel ústa. Hlasitě zasténal a její
nabídku ignoroval. Tak se sklonila a jemně mu otřela ručníkem tvář, než mu podala
sklenici vody, aby si vypláchl ústa.
Zadívala se na něho, nehledě na tu katastrofu kolem. Byl to její manžel. Napříč tomu
si představila, že bude otcem.
Na okamžik se zamyslela. Jaké to bude, až se jim narodí dítě, kluk nebo holka. To je
jedno, budou vypadat přesně jako ona a její manžel. Když shlížela dolů na Richarda,
kterému bylo tak špatně, představovala si, že to je skoro, jako by byla matkou a
pečovala o své nemocné dítě. Richardova zranitelnost zahrála na strunu v jejím
srdci, protože ho nikdy předtím tak neviděla.
„Richarde, teď mě poslouchej. Budeš tady na chvilku v pořádku?“, zeptala se a
jemně mu odhrnula vlasy z čela. Znovu zasténal, oči zavřené. Vzala to jako souhlas,
že to zvládne. Bylo to pro ni těžké ho opustit. Takže zatímco tam seděl na zemi a
sténal, trochu se s ním pomazlila. Pohladila ho po vlasech a mluvila na něho.
„To bude dobré, Richarde. Postarám se o tebe. A to dokonce, když ses včera
nepostaral ty o mě, a že jsem to potřebovala“.
Když se ujistila, že ho může nechat pár minut samotného, vytáhla ze skřínky jeho
triko a boxerky, něco do čeho by se mohla zatím převléknout. Rychle ze sebe shodila
ušpiněné svršky. Skočila do sprchy, jen aby si smyla zvratky z vlasů a zbavila se
toho zápachu z pokožky. Pak se oblékla do jeho věcí, které si připravila.
Potom se snažila vyřešit tu pohromu. Na řadě byl její svetr, který to odnesl nejvíc.
Proč si ho vůbec brala, krabatila čelo. Aha, byla jí přece zima, když na něho čekala,
vzpomínala. Svetr očistila, jak nejlépe mohla a trochu vymáchala v umyvadle.
Nakonec ho rozložila na mramorový pult, aby proschl na vzduchu. Bude si ho muset
dát vyčistit. Potom vzala zbytek oblečení a hodila do pračky.
Richard celou dobu seděl zády ke zdi, kolena přitisknutá k hrudníku a tvář položenou
na složených pažích. Pořád ještě sténal.
Lucie rychle vymyla toaletu a klekla si vedle něho. Nelíbilo se jí pomyšlení nechat ho
oblečeného v těch šatech nasáklých zvratky. Ale nelíbilo se jí ani to, že by ho měla
svlékat. To bude nad její úsilí, pokud jí nepomůže.
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„Richarde, poslouchej mě. Celý si se pozvracel, rozumíš mi? Chceš zůstat takhle,
nebo ….“, zarazila se a nechala svůj hlas, aby se vytratil.
Zavrtěl hlavou s něčím, co se zdálo jako porozumění. Snažil se sundat si kravatu,
samozřejmě s očima zavřenýma, což mělo mizivý úspěch. Takže mu kravatu povolila
a pomalu přetáhla přes hlavu. Vymáchala ji ve vodě, jak nejlépe dokázala a položila
vedle umyvadla. Ta se bude muset taky vyčistit, usoudila.
Zatímco byla otočená zády k němu, začal si rozepínat košili. Nicméně bylo to
mnohem obtížnější, než očekával. Nadával a tahal za knoflíky, až je skoro utrhal.
Lucie si povzdechla. „Nech to být, udělám to sama“, znovu vedle něj poklekla.
Odstrčila jeho dlouhé prsty a rychle knoflíky rozepnula. Shodil košili z ramen a
okamžitě si začal sundávat triko. Protože byl mimo, nebyl schopen z něj uvolnit
hlavu. Tak tam seděl bezmocně s trikem omotaným kolem hlavy, jako turbanem. Bylo
to legrační. Lucie potlačila smích a přála si, aby měla po ruce mobil, aby ho mohla
zvěčnit. Byl by to vydařený snímek a mohl by se jí hodit jako spořič.
Jemně osvobodila jeho tvář z trika a sedla si dozadu na paty. Posbírala jeho
ušpiněné svršky a ručník, který použila na to, aby jím setřela zvratky. Vše vymáchala
v kbelíku s vodou a pak nastrkala do pračky. Přidala prášek a zapnula ji. Z kuchyně
přinesla láhev studené vody.
Zatímco byla pryč, Richardovi se podařilo doklopýtat k posteli. Seděl už na jejím kraji,
bosý, pouze v boxerkách s rozcuchanými vlasy. Sebrala se země jeho kalhoty a
odnesla do pokoje. Taky se budou muset vyčistit. Vrátila se zpátky s lahví vody a
skleničkou a postavila ji na jeho noční stolek. Stále seděl na posteli, skoro nahý.
„Ty kráso“, povzdechla si. Ve vesmíru nebylo nic žhavějšího, než pohled na jejího
manžela. Chtěla se ho zeptat, jak mu je. Nakonec usoudila, že ho nechá být. Jemně
ho přinutila si lehnout, přikryla mu hrudník dekou a zastrčila její okraje pod paže.
Posadila se na postel vedle něho a pozorovala ho.
„Myslel jsem na tebe. Hodně jsem pil“, zašeptal, jako kdyby pokračoval v rozhovoru.
„Proč, Richarde“, zmateně se zamračila a naklonila se.
„Richarde, proč si se tak opil?“, hluboce vydechla.
„Nevím“, řekl. Zavřel oči a položil se na polštář. Dívala se na svého manžela
smutnýma očima. Vypadal tak krásně a bezbranně. Domnívala se, že jako tenager
musel vypadat sladce. Jeho tmavě hnědé oči a sexy tmavé vlasy. Jaký asi býval.
Smyslný, nebo vzteklý, nebo smutný.
Lucie přemýšlela, kolik bolesti může lidská duše snést. Co je ještě čeká. Otočila se
k odchodu. Teplá ruka vystřelila nahoru, aby ji zadržela.
„Nechoď pryč“, vydechl, oči měl napůl otevřené. Stočila si jeho ruku do dlaně a znovu
se posadila.
„Nikam nejdu. Jen klidně spi, pokud to dokážeš“.
Na jeho rtech prolétl slabý úsměv a ona slyšela, jak si povzdechl. Stisk, jakým jí
svíral ruku, povolil. Zhluboka se nadechla, zadržela dech a lehce mu prstem přejela
nad obočím. Když sebou netrhl, ani neotevřel oči, jemně ho pohladila. Ve spánku se
usmíval. Jeho hrudník se zvedal a klesal, teď už pravidelně. Vypadalo to, že konečně
hluboce usnul. Vtiskla mu polibek na jeho prsty a něžně je přiložila na pootevřené rty.
Právě v okamžiku, kdy chtěla vstát, zazvonil Richardův telefon. Leknutím nadskočila.
Telefon zvonil dlouho bez ustání. Richard se začal vrtět, zřejmě mu narušoval
odpočinek. Tak to Lucie zvedla.
„Haló“, ozvala se.
„Kdo k čertu jste?“, ptal se nazlobený a ostrý ženský hlas.
„A kdo jste vy, koho voláte?“
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„Dejte mi Richarda k telefonu“, ozvalo se.
Kdo to je? Její srdce dvakrát udeřilo a pak vynechalo, než se rozeběhlo jako o závod.
Zvedla se a s telefonem na uchu odešla do koupelny a zavřela za sebou dveře.
„Kdo jste“, znovu se zeptala. „A co po něm chcete, teď v noci?“
„To vám může být jedno. Chci s ním mluvit, a to hned“, zavrčel na ni neznámý hlas.
Byla si jistá, že dost opilý.
„Nepůjde to“, odpověděla striktně, stále nevěděla, kdo to je.
„Co tím sakra myslíte, že to nepůjde. Potřebuju s ním mluvit“.
„Ne“, odpověděla rázně Lucie. „Zrovna teď se to nehodí“.
„Tak poslouchej, ty děvko. Sice nevím, kdo jsi, okamžitě ze sebe shoď Richarda a dej
mi ho k telefonu“.
Lucie vymáčkla tlačítko na mobilu a ukončila hovor. Cítila se naprosto znechuceně a
poníženě.
Co to znamenalo, jako by toho nebylo dost. Kdo byla ta ženská, co se bezostyšně
domáhala jejího manžela víc, než bylo zdrávo. Takže nová známost, to si teda
opravdu pospíšil. Lucie se přikrčila nad svým pokračujícím neštěstím. Mezitím se
ještě dvakrát ozval ten zpropadený mobil a pak přišla zpráva. Váhala, než ji otevřela,
tušila, že to nerada uvidí.
Richarde, utekl jsi mi. Myslela jsem, že odejdeme spolu, vyvíjelo se to tak slibně. Kdo
byla ta ženská, co odmítala mi tě dát k telefonu. Ozvi se.
Lucie zírala na tu zprávu. Takže byl celou noc venku a opíjel se s tou ženskou. Ale
ne, ne. Nohy se jí málem podlomily. Cítila hrubé, potupné zrazení. Jak jsi jenom
mohl, Richarde? Po tváři se jí řinuly slzy, potoky slz. Proč, jak to mohl udělat. Zrovna
teď, když ona čeká jeho dítě a přiložila si ruku na bříško.
Ne, nebude se utápět v slzách, utřela si oči, nos a ruku. Vrátila se do ložnice a
zadívala se na svého spícího manžela. Co vlastně zamýšlel s tou courou, přemítala
v duchu. Tak to bude mít co vysvětlovat. Napadla ji podivná myšlenka a pár sekund
zvažovala, jak ji zrealizovat. Přeposlala si tu zprávu k sobě do mobilu a připsala.
Netuším, co tě zastavilo před …Ale je zcela zřejmé, že tvoje společnice z toho
nebyla vůbec nadšená. Tvoje žena.
Odeslala zprávu Richardovi s přílohou a potlačila vzlyknutí. Položila jeho telefon na
stolek a ještě naposledy se zadívala na jeho andělskou tvář svého muže, který už
tvrdě spal a nahlas chrápal. Potom posbírala svůj polštář s dekou a odešla do
pokoje. Možná, že ráno bude bez sebe, že tam není. Ale možná, že taky nebude.
Lehla si na pohovku a zachumlala se pod deku. Stále byla ohromená z toho, co se
během několika hodin přihodilo. Bože, vždyť to byla situace, kdy měla být šťastná,
oba měli, protože se stanou rodiči. Ale ona je sama vedle v pokoji a je jí z toho všeho
zle a zima. Tentokrát se Richard opravdu překonal.
56.
Ráno se Richard probral v posteli sám. Trvalo mu docela dlouho, než se zmátořil.
Natáhl se pro svůj mobil a ten pohyb ho stál málem život. Měl dojem, že se mu
rozskočí hlava na tisíc kousků. Protřel si oči, aby se soustředil na displej telefonu.
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Nepřijatý hovor, vlastně přijatý. Další dvě zprávy, neznámé číslo a potom …“Cože?“,
zaúpěl, zpráva od Lucie. Podíval se na prázdné místo vedle sebe a rázem se
posadil. Přečetl si obě zprávy a vztekle odhodil mobil.
„Kurva, co to je?“, rozzuřil se do běla a vyběhl z ložnice rovnou do kuchyně.
„Co to k čertu má znamenat? Co tě vedlo k tomu, že ses mi hrabala v telefonu“,
zahřměl jeho drsný, rozzlobený hlas.
Lucie málem poskočila půl metru vysoko, jak se lekla. Otočila se. A to, co viděla, ji
zdrtilo a zírala před sebe.
„Na něco jsem se tě ptal“, vyštěkl a oči mu potemněly na černé obrovské tůně.
„Co se to tu, kurva děje“, znovu zařval.
Prásk. Byl to zvuk, kterým se lámalo její srdce. Nebo to byl poslední hřebík do rakve,
ve které spočinula její láska, mrtvá. Tón jeho hlasu, vzteklý a autoritativní,
skutečnost, že ji nevidí rád. Všechna její přání, vysněné naděje rázem zemřely. Ale,
ať už bylo prozření jakékoli, pomerančový džus jí vyklouzl z prstů a dopadl na
podlahu. Sklenice se roztříštila u jeho nohou.
Lucie několik vteřin zírala na tu katastrofu před sebou. Snažila se přesvědčit svou
mysl, aby začala fungovat. Cítila se tak, jako by nemohla pochopit, jak se mohla
sklenice rozbít a nadělat takový nepořádek. Nakonec padla na kolena, aby posbírala
sklo. Pořád dokola si kladla otázku, proč tak vyvádí, proč se na ni tak utrhuje.
Richard ve své výšce a bez košile na ni shlížel dolů. Byl jen ve spodním prádle. Pěsti
měl sevřené, jeho napjaté svaly se rýsovaly na vypracovaných pažích.
„Nevzpomínáš si, co se včera v noci událo, Richarde?“
„Ne. Díkybohu ne. A vstaň, vypadáš jako průměrná …“, procedil skrz zuby a mračil
se na její poníženou pozici.
„Jako co, jen to řekni“, Lucie zvedla prudce hlavu. Zkoumala ho očima a zjistila, že
má naprostý výpadek paměti, jak byla rozčilená.
„Budu tě muset vzít za slovo. Jako ta štětka, co jsi se s ní tak dokonale opíjel,
Gregore. Takové ty znáš moc dobře“, zavrčela.
Pak, když ta sarkastická poznámka nestačila, aby utišila tu bolest v jejím srdci,
odvážně zapomněla na úklid toho nepořádku a vyskočila na nohy. Okamžitě jí
povolily nervy. Naklonila se k němu s planoucíma očima, zrudlými tvářemi a
chvějícími se rty. Třásla se zlostí, jak jí žilami proudil adrenalin.
Richard vdechl její vůni, erotickou, vyzývavou a nedobrovolně si olízl rty. Jenže to
byla nejhorší věc, jakou mohl udělat před ženou tak vzteklou, jakou teď právě byla.
Pohodila zuřivě hlavou a odkráčela z kuchyně. Cestou mumlala různé nadávky, které
opravdu nebyly vůbec slušné. To svědčilo o tom, že se nacházela v nebezpečné ráži.
A to bylo hodně špatné znamení.
Richard si promnul oči, protože k dovršení jeho utrpení a jedné z nejhorších
kocovinových bolestí hlavy ve svém životě, si pohled na Lucii, vášnivě rozhněvanou,
křičící na něj jednu nadávku za druhou, téměř užíval.
„Nemluv sprostě, Lucie“, napomenul ji a dále ji doprovázel až do koupelny.
„Polib mi, Richarde“, odsekla.
„To bych rád, kdyby nehrozilo, že mě sežereš za živa“.
Sledoval svou ženu v jeho triku a boxerkách, jak vyndávala svoje a jeho oblečení ze
sušičky. Jeho pozornost na chvíli odvedla krajková podprsenka a musel odvrátit zrak
a znovu se na ni podíval.
„Co to tady pro všechno na světě vyvádíš, Lucie? A proč máš na sobě moje věci?“,
vůbec ničemu nerozuměl.
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„Na to si odpověz sám, pokud si dokážeš vzpomenout“, odsekla. „Vlastně, zapomeň
na to. Vůbec na tom nesejde“.
„Na čem nesejde?“, zamračil se na ni.
„Zatraceně, Richarde, měl jsi s ní něco?“, zadívala se na něho a její hlas se
podstatně ztišil, ale neubral na její náladě.
Richardovi překvapením obočí vystřelilo vzhůru. „O čem to mluvíš, Lucie?“, založil si
obě ruce do kříže.
„O tom, jestli jsi měl v úmyslu s tou ženskou, co jsi s ní trávil večer sex, ty
zabedněnče“, vyprskla.
„Cože? Leda tak ve tvém poblázněném snu“, odfrkl si opovážlivě.
„To nebylo popření. Ona si myslela něco jiného. A neříkej mi, že to bylo součástí
mých poblázněných snů, nebo se ještě více naštvu“.
„Tak dost, Lucie, okamžitě přestaň“, položil jí ruku na paži a donutil ji přestat s tím, co
právě dělala.
„Dej tu ruku pryč. Jsi arogantní pitomec“, odtáhla se s takovou silou, že málem sama
upadla na zem. „Samozřejmě. Musel bys být více opilý, abys měl chuť ji ošukat.
Vlastně, cokoliv se stalo, považuj se za šťastlivce, že si to nepamatuješ“.
To už Richard, dost vytočený, hrábl rukou po její bradě, pevně ji chytil, přitáhl k sobě
tak, že se dotýkala svou tváří těsně o jeho.
„Říkal jsem ti, nechej toho, Lucie“. Zíral na ni, jeho pohled žhnul a ona z toho vyčetla
vážné varování. „Dobře mě poslouchej, Lucie. Nikdy nepochybuj o sobě. Žádná jiná
pro mě neexistuje. Už nikdy tak nemluv. Nikdy, rozumíš?“
Jeho hlas jí klouzal po kůži jako ledová kostka. Potom ji pustil a udělal velmi dlouhý
krok zpět. Hruď se mu vzbouřila a vzdorovala prudkým nádechem. Oči mu hořely
vztekem. Pevně je zavřel a začal zhluboka dýchat, velmi zhluboka. Dokonce i ve své
mysli věděl, že se události dostaly mnohem dál, než bylo omluvitelné.
Potřeboval se, kurva zmátořit. Potřeboval uklidnit Lucii, než udělá něco unáhleného.
Výraz v jejich očích byl všeříkající, zahnal ji do kouta. Byla nazlobená, vyděšená a
smutná zároveň, jako zuřivé, poraněné kotě s vytaženými drápky a slzami třpytícími
se v koutcích jejich očí. To on tohle všechno způsobil. Přirovnal ji k nějaké štětce.
Nejhorší na tom bylo to, že měl naprosté okno. Nedokázal si vzpomenout na nic, co
se minulou noc stalo, a hlavně proč se tak stalo. Proč se tak chovala, musel něco
špatného, hodně špatného udělat. Ale co to bylo?
„Gregore, ty jsi pětihvězdičkový kretén“, nadával v duchu sám sobě.
Mezitím, co přemýšlel pomalu, spatřila Lucie příležitost a patřičně ji využila. Hbitě se
protáhla kolem a zmizela v ložnici, kde se v klidu mohla obléknout. Chvíli s uchem
přitisknutým na dveřích, poslouchala, jestli neuslyší zvuk nějakého pohybu. Ta chvíle
jí poskytla několik vzácných okamžiků k přemýšlení.
Ano, ztratila nervy a chovala se hloupě. Ale on ji k tomu dohnal. Nikdy předtím
neměla šanci na něj tak soptit. Všechno její momentální zoufalství se proměnilo
v potlačovaný vztek a křikem se dostal ven.
Zatímco se oblékala, Richard se pohyboval ztěžklým krokem po kuchyni s potřebou
najít něco, čím by smetl ze své mysli pavučiny utkané skotskou, které si včera
dopřával víc než dost.
Otevřel lednici, naklonil se a jeho oči zkoumaly její obsah. Uviděl tác s jídlem,
pomerančovým džusem a něčím, co vypadalo, jako koktejl, vyprošťovák.
„To je přece …, pro rány boží“, zaúpěl. Lucie mu připravila snídani. Nekonečně
dlouho zíral na to překvapení. Zachvátilo ho to natolik, že se cítil provinile jako ten
nejhorší barbar na světě. Bez ohledu na to byl vděčný, že mu připravila koktejl a
dychtivě ho do sebe obrátil.
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Byl to přesně ten správný protijed, který jeho bušící hlava potřebovala. V několika
okamžicích pocítil alespoň nějaký náznak úlevy.
Lucie pomalu otevřela dveře ložnice a rozhlédla se. Prošla halou, vzala si kabelku a
směřovala ke dveřím bytu. Ale měla smůlu, protože tam na ni Richard už čekal.
„Kam máš namířeno, Lucie?“, snažil se jí zastoupit cestu ven.
„Co bys tak asi řekl, Gregore. Chystám se k čertu odsud vypadnout“, zpražila ho
nečitelným pohledem.
„Ty mě chceš opustit?“, oči se mu rozšířily dokořán a tvář zkřivila bolestí.
„Ne tak docela. Pokud zapátráš ve své paměti, je úterý, pracovní den a já musím do
práce“, připomenula mu.
„Teď nemůžeš odejít, Lucie. Ne, dokud nedostanu pár odpovědí“.
„Zrovna na to není vhodná chvíle. Navíc jsem to já, kdo očekává vysvětlení.
Promluvíme si večer“, odstrčila ho, aby mohla otevřít dveře.
„No, jak myslíš, Lucie. Obávám se, jestli bude co probírat“.
Lucie vykulila oči a naprázdno polkla. „Ale, seru na to“, zvedla ruku k rezignaci a
vystřelila z bytu.
„Nebuď sprostá, Lucie“, stačil na ni zavolat. Ale ona ho už zřejmě neslyšela.
Richard se odpotácel do pokoje a svalil se do křesla. Utápěl se v nevolnosti a sebe
znechucení. Proklínal se za hrubost, jak se k ní choval a nejen to. Ještě dlouho tam
seděl. Válčil s kocovinou a bojoval s nutkáním, aby se ponořil do další láhve alkoholu
a už se nikdy neprobral.
Další hodinu přesvědčoval sám sebe, aby vstal a něco se sebou udělal. Odšoural se
s bolavou hlavou, která každým jeho krokem, dávala o sobě vědět, do sprchy a pustil
na sebe ledovou vodu. Musel zatnout zuby, aby nezařval. Sprcha ho natolik probrala,
že byl schopen se dokonce obléct a oholit. Zarazil se, když jeho oči zpozorovaly
kravatu vedle umyvadla, která očividně byla jeho a zelený svetr patřící Lucii. Stále
nechápavě kroutil hlavou. Znovu ho přepadla nová bolest, ostré bodání, jako by
jehlice pronikaly do jeho mozku. Vzal si dva prášky najednou a zapil je plnou sklenicí
vody. Nejhorší byla skutečnost, že vůbec nic nechápal, a to ho ničilo.
57.
Lucie se cítila hrozně osaměle. Nic nevyřešili, byli teprve na pokraji strmého kopce.
Proč Richard nedokázal pochopit, co za naprostého pitomce byl, když dokázal se
uchýlit k tomu, že se raději opíjel s nějakou takovou, vlastně jakou, kdo vůbec byla ta
ženská? Znal ji vůbec? Jak mu jen může věřit?, přemýšlela nahlas.
To bude ještě hodně patová situace, zhluboka vydechla.
Pohladila si bříško. „Och, Uzlinko moje, proč jsi přišla tak brzy“, zašeptala. „Tvůj
tatínek je stále ztracený, jenom doufám, že se brzy najde“.
Její rty se zachvěly, prudce se nadechla, aby emoce dostala pod kontrolu. No tak, je
čas začít něco dělat, je v práci.
Automaticky, jak byla zvyklá, si uvařila kávu. Ale když nasále její vůni, žaludek se jí
bouřil. No, raději si udělá čaj. Nemohla si vzpomenout, jak mohla dříve pít kávu.
Bože, nechutně to smrdí, nakrčila nos. Vrátila se do kanceláře s hrnkem voňavého
ovocného čaje, když se rozezněl její mobil. Byla to Jana.
Bože ne. Nechtěla to s ní rozebírat. Teď opravdu ne.
„Ahoj Lucko, tak jak to šlo“?, vychrlila na ni Jana.
„Nijak“, odpověděla Lucie podrážděně, stále naštvaná, že hovor vůbec přijala.
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„Ale no tak, co se stalo? Volal mi Pavel, všechno vím“, nedala se odbýt.
„Řekla jsi mu to?“
„Právě, že řekla. No, a zbytek už znáš“.
„Tak proto se můj bratr tak zřídil? Tomu se mi nechce věřit“, zaúpěla Jana.
„Nebyl na to vůbec připravený. Přesně jsem to předpokládala. Ale nečekala jsem, že
to bude až tak skutečné“.
Jana se nemohla vyrovnat s tím, jak se její bratr předvedl. „Já si ho podám, a to
hned“, vyhrkla ze sebe a hlas se jí roztřásl takovou tóninou, že musela oddálit mobil
od ucha. „To mu nedaruju“,
Lucii se zalily oči slzami. Ale musela švagrovou zastavit. Ale jak? „Jano, on to tak
nemyslel. Hlavně to je problém nás obou. A jedině my dva ho musíme řešit. Nikdo
jiný. Prosím, nezasahuj do toho, dobře?“
„Dobře, dobře, jak si přeješ. Dám mu jeden den na to, aby se vzpamatoval a choval
se jako nastávající zodpovědný rodič“, řekla poněkud unaveně Jana.
„Oba jsme měli málo času, abychom probrali tu novinu. Měla jsem méně než pár
hodin, abych absorbovala to, že jsem těhotná. No a Richard měl toho času ještě
méně“, snažila se obhájit svého manžela. Zastávala se ho, i když její nálada byla
hodně pod bodem mrazu.
Odpoledne Lucii přepadávala divná předtucha. Později pochopila, když si přečetla
stručnou zprávu tohoto znění.
Lucie, dnes mě nečekej. Uvidíme se zítra. Richard.
Zírala na ty slova a zachvátil ji prudký, nezvladatelný vztek a smutek zároveň. Tak
dobře, Richarde, chceš válku, máš ji mít. V žádném případě mu jen tak neprojde to,
že uteče pryč pokaždé, kdykoliv budou mít problém. Bude si muset vybrat. Buď to
bude ona s dítětem, nebo bude sám.
Víš, co jsi, Richarde? Panovačný, zkostnatělý blb“, odepsala.
Hned na to přišla odpověď. Srdíčko, právě jsi popsala polovinu mužské
populace. Netušil jsem, že bych tam patřil.
Lucie polkla těžký vzlyk, který se jí formoval v krku. Kdyby mu dala prostor, ozval by
se jako ostrý tlak, jako vyfouknutí konvice na čaj. Ta bolest je jako rána do břicha.
Kolébá ji znovu, a znovu popadá a nakonec má chuť jí to vrátit.
Jsem idiot. No, a co, však on taky. Trvalo jí několik dlouhých minut, bolestných
momentů, nakonec obrátila oči a podívala se na papír ve svých rukou.
„Co mu mám tak napsat?“
Nejspíš to není opravdové sbohem. Jestli ho vůbec trochu zná, a ona ho zná. I když
se jí to včera zdálo jen jako malá kapička, nenechá zbytek našeho problému na
telefonátech a emailech. Brzy ho uvidí.
Ale teď musí pryč. Odchází. Může to trvat, jak dlouho, než se znovu setkají. Ani tak
to ale není vhodný čas na vzkaz „Brzo se uvidíme“.
Takže sáhla po tom nejjednodušším a nejupřímnějším, i když se jí zdálo, že její srdce
sténá při každém slově, co napsala.
Neznamená to nikdy. Jen ne zrovna teď. Mám tě ráda. Lucie.
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Lucie usoudila, že nejdříve si musí oba dva vyřešit svoje pocity, než začne vinit
Richarda za to, že ty svoje strčil do pomyslné krabice a držel je před ní pod
pomyslnou poklicí.
Zatraceně. Jasně, že chtěla, aby to bylo teď a navždy. Rozhodnutí bylo správné a
nevyhnutelné.
Vyšla na chodník a domovní dveře za ní zapadly. Taxík už na ni čekal, a když přišla
blíž, rozsvítil světla. Bylo hodně časné ráno a v jemném světle pouliční lampy si
všimla, že je žlutý. Řidič si ji měřil pohledem zpoza časopisu a tvářil se zvědavě.
Možná si pomyslel, že je nějaká zlodějka, která se snaží zmizet ve stínu noci. V hlavě
se jí vynořila fráze, únik z místa činu. A nebylo jí to zrovna příjemné, jak přesně to její
situaci vystihovalo. Řidič vystoupil a setkali se u otevřeného kufru auta. Potom vzal
její zavazadlo, bez jakéhokoliv úsilí ho zvedl a strčil do auta. Otevřela zadní dveře a
zasoukala se dovnitř. Řidič se posadil za volant a podíval se na ni ve zpětném
zrcátku.
„Na letiště“, řekla a pak sklopila pohled. Ani nevěděla, co právě cítila, když zařadil a
rozjel se. Byl to smutek? Obavy, zlost, panika, zrada nebo vina? Všechno najednou.
Udělala chybu? Bylo tohle všechno jedním propadákem, jedním špatným
rozhodnutím za druhým? Muselo to tak být. Kdyby to neudělala, co by bylo? Ne,
rozhodla se správně. Potřebovala stejně, jako Richard, získat trochu času a prostoru.
Ujasnit si věci, které se přihodily. Nebo ne? Skoro se rozesmála. Rozhodně neměla
pocit, že má ve všem jasno. Tak divoce jí mysl poskakovala od toho, že poslední
předminulá noc nebyla tak zlá k tomu, že ta včerejší byla naprosto zlomová. Zároveň
se pohybovala kdesi v rozmezí - odjezd je ta správná volba a koukej se vrátit, jinak
uděláš nenapravitelnou chybu. Začínala pochybovat o každé myšlence, co se jí
v hlavě zrodila. Být sama se svou hlavou na několik hodin letu bude mučírna.
Taxík rychle ujížděl prázdnými ulicemi a její žaludek se jí svíral stejně jako poslední
dny. Bylo to z jednoho prostého důvodu, jiného tentokrát. Jedna část jejího já by
skoro uvítala, kdyby se zrovna teď pozvracela, bylo by to jednodušší, než neustálá
silná bolest, kterou cítila na hrudi. U zvracení věděla, že to přejde, jenom vyčkat,
zavřít oči, předstírat, že se celý svět netočí, nemyslet na to, že má v hrudníku díru se
zubatými ostrými hranami.
Město mizelo v rozmazaných barvách. Opírala se o studené sklo a snažila se
vyblokovat veškeré vzpomínky. Jak dokonalý Richard býval, jak byl pozorný, než
došlo k tomuto bodu zlomu. Vytáhla telefon a otevřela aplikaci na letenky. Přihlásila
se a hledala nejbližší dostupný let. V jasném světle displeje se zdálo její rozhodnutí
odjet mnohem více aktuální a definitivní. Svítilo do tmy, odráželo se ve sklech taxíku.
Projížděla si různé destinace, kam by mohla odletět. Skoro se sama sobě vysmála,
protože se už rozhodla. Věděla přesně, kam to bude, a co má udělat. První letadlo
letělo za dvě hodiny, zabukovala si letenku, což bylo podivně jednoduché. Potom
razantně vypnula telefon a schovala do kabelky.
Koukala na město, které za oknem se začínalo probouzet do dalšího dne. Nepřišla jí
žádná zpráva od Richarda, takže nejspíš ještě nedorazil domů. Když zavřela oči,
pořád ho viděla. Pamatovala si, jak vyváděl a všechnu vinu hodil na ni. Nedokázala si
představit, když zjistí, že ona odešla, že je pryč. Co bude dělat, jestli vůbec bude
něco dělat. V letadle nejsou telefony ani emaily. Neobtěžovala se s příplatkem za
internet. Takže ji nebude nic vytrhávat z obrazů a slov, která se jí míhala hlavou
v pomalém dramatickém sledu. Stále nemohla zapudit Richardův výraz, když se
měnil z roztomilosti do jedovatosti, když ji obvinil z vypočítavosti a sobeckosti. Jeho
křik, který se ozýval, poté následovaly kroky, nakonec bouchnutí dveří. Stále to viděla
před sebou a její pulz se zrychloval a zrychloval.
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Kromě hodiny, během které se prospala, tohle byl celý soundtrack letu do Francie.
Letadlo přistálo v Paříži a ona se cítila ještě hůř než předtím. Stále nebyla pořádně
připravená zapnout telefon a podívat se na řadu zmeškaných hovorů a esemesek od
Richarda. Ještě horší však bylo, kdyby jí žádnou zprávu nezanechal. Raději zvolila
možnost telefonního automatu na letišti a zavolala tetě.
Když se ozval její hlas, znělo to překvapeně, to číslo totiž teta neznala. Tolik jí
chyběla, že pocítila, jak se jí řinuly slzy z očí úlevou, že ji slyší.
„Ahoj teto, to jsem já, Lucie“, zamumlala do sluchátka a její hlas byl plný stesku.
„Proboha, Lucinko, stalo se něco? Odkud voláš?“
Lucie si představila tetu, jak se dívá na displej a prohlíží si číslo, ze kterého volala.
„Ježíši, vždyť ty jsi tady, ve Francii“, zvolala teta radostně.
Lucie polykala vzlyknutí. „Přistála jsem před hodinou v Paříži a čekám na přípoj.
Přijela jsem za tebou, teto. Můžu u tebe zůstat na nějaký čas?“, zeptala se nejistě.
„Samozřejmě, Lucinko, vždy jsi tady u mě vítána, to přece víš. Budu tě čekat na
letišti. V kolik ti to letí? A proč jsi nezavolala dříve? Co se vlastně stalo?“, zasypávala
ji jednou otázkou za druhou.
„Nic, jenom potřebuji být nějakou dobu u tebe. Musím si vyřešit několik věcí a tak“,
mumlala Lucie do sluchátka.
Třeba jako takové věci ve svém životě, pomyslela si pro sebe.
„Poslouchej, všechno ti vysvětlím, ale až se sejdeme, dobře?“, nervózně se
nadechla. V duchu přemítala, jak to všechno tetě bude vysvětlovat. Řekne jí vůbec
pravdu, že je těhotná a její manžel z toho neskákal radostí? No, bude muset, když se
tak rozhodla a zvolila azyl u své tety.
„Dobře, Lucinko, nemůžu se dočkat, až tě uvidím“, zahlaholila teta.
Později po svém příjezdu se Lucie roztřásla nervozitou a strachem. Ty dvě noci se jí
zdály tak dávno. Musela konečně začít fungovat. Sotva dýchala. Telefon, který po
celou dobu od vzletu, se jí zdál v kapse podivně těžký. Vytáhla ho ven, chvíli váhala,
a pak ho konečně zapnula. Trvalo několik sekund, než naběhl. Když se to konečně
podařilo, viděla hromadu zmeškaných hovorů od Richarda, šest zpráv v hlasové
schránce a ještě více esemesek.
Všechny zněly jako, Lucie, kde jsi, proboha, ozvi se.
Představila si, jak chodil po bytě, zjišťoval, že skutečně odešla. Procházel místnost
po místnosti, viděl, jak se musela rozhodnout rychle. Co si vzala sebou a co ne.
Zprávy smazala. Ale ty, co měla ve své hlasové schránce, si ponechala na později.
Věděla totiž, že jí Richard bude chybět a ona si je bude moci poslechnout. Teda ne,
že by jí nechyběl už teď. Ale až jí bude chybět ještě víc, než zrovna teď. Vůbec
netušila, jak mu má odpovědět, ale musela, dlužila mu to, je přece její manžel a měl
by to vědět. Jeho zoufalé zprávy ji pronásledovaly po celý další den svého pobytu
v Bretani. Byly to již téměř dva dny, co byla pryč.
Lucie, prosím tě, ozvi se mi. Zavolej. Vím, že jsem ten poslední člověk, kterého
bys chtěla slyšet. Ale volám ti, abych se před tebou plazil. Mám o tebe starost.
Musím vědět, že jsi v pořádku.
Jsem idiot a ubožák a nezasloužím si tvoji laskavost. Vůbec. Vím, že jsem ti
ublížil, Lucie, za to se moc omlouvám. Neměl jsem odejít od tebe a nechat tě
samotnou. Ne takhle. Podělal jsem to. Stydím se za to, jak jsem se zachoval.
Chci to napravit. Prosím, ozvi se.
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Lucie se zamračila, a aniž by se obtěžovala dočíst do konce, vymazala ji. Další
příchozí zpráva.
Lucie, musím tě vidět a osobně ti vysvětlit … Nechtěl jsem tě toho rána tak
nazvat. Nikdy jsem to neměl vyslovit. Nemyslel jsem to tak. Byl jsem naštvaný,
hlavně sám na sebe. Byl to najednou šílený protest z mé strany, že tě vidím na
kolenou, a to mě opravdu vytočilo. Ty jsi ta, která by měla být uctívána,
zbožňována a poctěna důstojností. Nikdy bys neměla být na kolenou. Nikdy a
před nikým.
Měl jsem se okamžitě za to omluvit. Jak jsem tě zbaběle opustil a nechal tě
doma s vědomím, že bych měl být s tebou.
Lucie, prosím, musíme si promluvit o tvém vzkazu. Stále ho držím v ruce a
nehodlám ho pustit. Je hodně věcí, které musím vysvětlovat, vážných věcí, a
nemohu po telefonu. Omlouvám se za to, co se všechno událo. Celé to byla
moje chyba a já to chci dát do pořádku. A věř mi, Lucie, že dám. Prosím, ozvi
se mi. Zavolej. Musím vědět, že jsi, vlastně jste v pořádku. Zblázním se, pokud
mi nezavoláš. Dej mi šanci si s tebou promluvit. Všechno, oč tě žádám, je jeden
rozhovor. Myslím, že bys mohla. Jsem tvůj manžel, mám právo vědět, kde jsi.
Lucie, věř mi, že tě najdu, i kdybych měl povolat celý Interpol. Prosím, ozvi se
mi.
Lucie cítila, jak z jeho zpráv a vzkazů narůstala beznaděj. Potlačila svou vlastní
vrozenou empatii a věděla, že on to nevzdá. Takže mu konečně napsala a poslala
email, do kterého vložila bolest a zlost, do každého jednotlivého slova.
Richarde, ty se ptáš, kde jsem? Proč tě to teď tolik zajímá. Jak vážně tě to teď
mrzí? Zahrnuje tvoje omluva i to, jak jsi mě po tom všem seřval, nebo to, jak jsi
mě pozvracel. Nic tě nezajímalo než to, že se ti hrabu v telefonu.
No, pravdou je, že jsem hovor přijala, mobil nepřetržitě vyzváněl. Nemohla jsem
vědět, zda se něco nestalo. Vyzváněl v noci jako pominutý. Ráno si se tvářil
dotčeně a naštvaně najednou. Vzpomínáš si vůbec, v jakém stavu opilosti jsi
byl? Jak jsem se tě snažila vysvléct, protože bys to sám nesvedl?
Richarde, jsem v pořádku. Takže mě přestaň pronásledovat. Potřebuji být sama
a v klidu si všechno promyslet. Nechápu, proč se po dvou dnech svého
zabedněného protestu, najednou zajímáš, co je se mnou. Na to jsi měl myslet
dříve. Co jsi ale udělal, zbaběle jsi před vším utekl.
Máš vůbec tušení, jak mi asi bylo? Jak jsem se cítila? Ublížil jsi mi, Richarde.
Jde o naše dítě. To je to, jak by se měl každý milující nastávající rodič
zachovat. A je mi to líto, že ty jsi to neudělal, protože jinak bychom nevedli
tuhle bláznivou konverzaci. Možná nejsi šťastný, protože jsem zbouchnutá. Ale
tebou, Richarde. Já z toho, že čekám dítě, naše dítě, taky nejsem unešená.
Přišlo to nečekaně a velmi brzy. Ale stalo se to. A tvé, méně než chladné přijetí
nového života, krev tvé krve, mě velmi mrzelo a stále mrzí.
Nechávám ti prostor, abys všechno pečlivě zvážil. Buď to přijmeš a půjdeš do
nového společného života se mnou, nebo do toho půjdu sama, bez tebe.
Rozhodnutí je pouze a pouze na tobě.
Není to žádné ultimátum, Richarde.
KONEC 2. ČÁSTI.
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