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1.

Richard se opíral o okénko v taxíku a pozoroval, jak se město probouzelo do nového
dne. Hlavou mu prolétla vzpomínka na tvář své manželky. Jeho pohled padl na
hodinky, bylo něco málo po šesté hodině. Bude mít dostatek času, aspoň doufal, aby
se omluvil a všechno vysvětlil. Pomyslel na to, co měl v plánu. Snídani do postele,
nechutně ji rozmazlovat a potom dát jasně najevo, jak je vlastně šťastný, že se stane
otcem.
Čím více se blížil k domovu, měl stále silnější pocit, že jeho zdravý rozum i srdce visí
na vlásku. Zavřel oči a modlil se, aby mu Lucie odpustila, aby mu dala možnost
všechno napravit. Konečně zastavilo taxi v Mostecké ulici, sáhl do kapsy, vytáhl
několik bankovek a podal je řidiči. Vzápětí otevřel dveře a vykročil na chodník.
„Počkejte“, zavolal za ním řidič taxíku. „Co takhle zavřít dveře“.
Richard ho sice slyšel, ale nevěnoval mu pozornost. Nohy jako ve snách ho nesly
dopředu. Spěchal tam, kde ho, jak doufal, čeká nový začátek, nová budoucnost se
svou ženou, bez které nemohl žít. Jeho nervozita stoupala a vyvolávala pocity
úzkosti. Jakmile vyběhl schody ke svému střešnímu bytu, fyzicky i duševně
vyčerpaně se opřel o zeď. Snažil se potlačit nepříjemný pocit v žaludku. Když otevřel
dveře, stísněně si uvědomoval, že ho čeká buď nový začátek, nebo taky konec.
S chodidly přilepenými k podlaze strnule stál a upíral oči ke dveřím ložnice. Pomalu
vstoupil dovnitř a hleděl na prázdnou postel. Lucie tam nebyla. Okamžitě jeho mysl
spřádala různé scénáře. Jeho nohy se pohnuly vpřed a kroky se zrychlovaly. Pocítil
tíseň na hrudi, když mu došlo, že je byt prázdný. Sevřel ruce v pěst. Znovu pátravě
prohledal všechny místnosti, aby našel nějakou stopu. Vodítko. Něco, co by mu
řeklo, že se vrátí. Ale nic takového nenašel. Znovu prohledal byt, mnohem pečlivěji,
který byl najednou tak tichý a prázdný. Tentokrát si všiml, že zmizel její kufr a ve
skříni chybělo několik kusů jejího oblečení.
Potom uviděl na stole obálku se vzkazem, na který se zamračil.
„Do prdele“, ulevil si nahlas. Odvrátil se a znovu si ho přečetl. Neustále si opakoval
jednu jedinou větu, kterou mu zanechala na bílém archu papíru, který nevědomky
mačkal ve své ruce. Opřel se o dveře a klesl k zemi. Odešla. Ale kde? Kde ji bude
hledat? Roztřesenýma rukama vytáhl mobil, mačkal předvolbu jejího čísla. Nebrala
to, měla hlasovou schránku.
„Lucie, kde jsi? Panebože, Lucie, zvedni to“, vykřikl zoufale do telefonu. „Miluju tě,
Lucie. Prosím, zvedni to. Moc se omlouvám“. Nic. Konečně pochopil, že se neozve,
že mu neodpustila a přitiskl si ruku k ústům. Po tváři mu tekly slzy a jeho zoufalý
vzlyk se odrážel ve ztichlém bytě. V útrobách mu vybuchla spalující bolest. Pomalu
se postavil na nohy, se shrbenými zády došel do koupelny. Rozsvítil lampičku nad
toaletním pultíkem a zadíval se na sebe do zrcadla. Opřel se o chladný mramorový
povrch umyvadla a svěsil hlavu. V jeho duši se rozhostila hluboká bolest a kolem
krku se mu pevně jako nemilosrdná oprátka sevřela lítost v nejkrutější podobě.
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„Co máš za problém, brácho“, zeptal se Pavel, když ho Richard vyhledal o dvě
hodiny později.
„Lucie je pryč. Odešla ode mě. Je těhotná a já nevím, kde je. Mám o ni strach.
Podělal jsem to. Kurva“.
Pavel sevřel rty a vrhl na Richarda zvídavý pohled. „Co přesně jsi od toho čekal?
Vždyť si se zachoval jako idiot“.
Richard zaskřípal zuby a po páteři se mu přelévala čirá zuřivost. Stálo ho každou
unci sebekontroly, aby svého bratra nepraštil.
Jeho sestra Jana na něho vytřeštila oči, když se objevil u ní doma. Ostře se
nadechla. „Co jsi to za magora, Richarde? Jak jsi to mohl dopustit?“, křičela Jana a
chrlila na něho řadu sprostých slov. „Včera večer jsem s ní ještě mluvila. Dokonce se
tě snažila zastat. Byla naštvaná, ale miluje tě“.
Richard se nadechl a svalil se na židli v kuchyni. „Nemáš tušení, kam by mohla jít?“,
zeptal se v naději, která se rázem rozplynula.
„To tedy opravdu nevím, pitomče. Ale jedno vím zcela jistě. Pokud ji nenajdeš a
neodprosíš ji, nechci tě vidět, Richarde. Nikdy“.
Byl na to sám. Kromě toho, že opakovaně Lucii volal, posílal hromadu textovek,
zvažoval všechny možnosti. Měl chuť pěstí prorazit zeď, jak byl zoufalý.
Další den seděl za stolem ve své kanceláři a mračil se na hromadu papírů před
sebou. Už to bylo více jak dvacet čtyři hodin, kdy Lucie zmizela bez jediné stopy.
Podle všeho usoudil, že má vypnutý mobil. A on nebyl ani o krok blíže k tomu, aby ji
našel. Ne, že by se nesnažil, ale byl totálně v prdeli.
V práci to bylo utrpení. Většina zaměstnanců se ho stranila. Dokonce i jeho vlastní
rodina a přátelé. Všichni zůstávali v bezpečné vzdálenosti.
Dveře se otevřely a on už chtěl vyštěknout, ať se ten co je za nimi, klidí, než po něm
něco hodí. Dovnitř vešel Štefan, jako jediný, se kterým dokázal komunikovat. V jeho
tváři bylo něco, čemu hned neporozuměl, co ho zarazilo.
„Štefane, máš něco?“, visel na něm očima.
„Nevím sice co, ale na tohle by ses měl podívat“, pronesl tichým vážným hlasem.
V Richardovi se rozeznělo poplašné zvonění a sevřelo se mu hrdlo.
„Něco jsem zjistil“ a ukázal na složku, ve které byl seznam cestujících.
„Letadlo do Paříže?“, Richard přimhouřil oči. „Ona je ve Francii?“, vypravil ze sebe.
„Už to tak vypadá, Richarde“.
Několik minut nevěřícně zíral na listinu před sebou a snažil se pochopit, proč je tam
Luciino jméno. V tom se mu rozbřesklo v hlavě.
„No jasně. Její teta žijící v Bretani. Bože, že mě to nenapadlo. Díky, Štefane“, zvolal
Richard a vyskočil ze židle. „Musím okamžitě za ní. Máš to tady na povel, Štefane,
než se vrátím“.
„Cože?“, vykulil oči Štefan. „Kurva, to nemyslíš vážně, Richarde“, vybuchl otřeseně.
„Zvládneš to, příteli společně s mou asistentkou. Věřím ti“.
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Richardovo tažení k získání Luciiných citů dosahovalo napoleonských rozměrů. Na
dosažení svého jediného cíle měl několik hodin a vůbec si nepřipouštěl, že by jeho
snažení ji získat zpět mohlo skončit porážkou.
Richard nevnímal pronikavý řev motoru letadla, které bylo připravené ke startu.
Sledoval blikající světla s rostoucí nadmořskou výškou letadla, která se ztrácela, až
téměř pohasla. Jeho srdce dál truchlilo po ženě, která ho opustila. Ale on to nevzdá.
Byl už hodně blízko, aby se k Lucii dostal. Ale nebyl hlupák, aby si mohl myslet, že
má vyhráno. To tedy zdaleka neměl
Pokoušel se jí stále volat, nikdy to nevzala. Znovu jí poslal textovou zprávu, na kterou
dostal zpětnou vazbu.
nepiš mi.
Krátká textovka byla napsána malými písmeny a končila tečkou, ne vykřičníkem. Ale
přesto z ní čišel chlad. Potom se už neozval. Důvody byly hned dva. Styděl se, když
dostal e-mail, který mu napsala. Bylo to hodně kruté, ale hodně pravdivé. Jedinou
vhodnou možností je pouze osobní rozmluva. Tohle všechno ho ničilo. Nakonec byl
už tak zoufalý, že se vydal rovnou z Paříže do Bretaně. Nejprve se dohadoval sám
se sebou, ale byl už tak rozbolavělý svíravým pocitem ztráty. Připadal si strašně
osamělý a najednou ten pocit neměl hranice.
2.
Bylo devět hodin večer, když Richard stál před hotelem, kde žila teta jeho manželky.
Došel ke dveřím, hruď se mu sevřela v obrovskou paniku a po zádech mu přeběhl
mráz. Najednou kromě strachu taky pocítil, že je mu mimo jiné taky zima. Počasí
v Bretani bylo poměrně chladnější než v Paříži. Vůbec ho nenapadlo, že by se mohlo
tak změnit. V autě, které si pronajal na letišti, bylo teplo. Proto si chladu všiml až,
když postával přede dveřmi hotelu. Bez ohledu na nejistotu se však nehodlal nechat
zastavit. Než si stačil uvědomit, co dělá, vešel do vestibulu budovy.
Tmavovlasá žena středního věku vzhlédla od počítačového monitoru a vlídně se
usmála. „Mohu pro vás něco udělat, pane?“, zeptala se uctivě plynulou
francouzštinou.
Richard přikývl a bůhvíjak se mu podařilo usmát a promluvil anglicky. „Dobrý večer,
madam. Potřebuji mluvit s majitelkou hotelu, paní Terezou Mollenovou“.
Žena se znovu usmála a navázala v anglickém jazyce. „Je mi líto, pane, ale zrovna u
sebe někoho má. Jestli chcete, můžete se posadit a počkat. Mohu znát vaše jméno,
prosím?“ Richard se představil. „Dobře, dám jí vědět, že jste tady“, recepční mu
znovu věnovala milý úsměv profesionála.
Po nekonečně dlouhých minutách se otevřely dveře. Richard nervózně polkl, když
spatřil Luciinu tetu. Vzduchem se neslo její hluboké, srdečné uchechtnutí, zatímco si
potřásala rukou s mužem, který s ní vykročil směrem k východu.
Potom upřela pohled na Richarda a jeho se zmocnila slabost. Její veselé chování se
změnilo téměř okamžitě a z jejího prázdného výrazu nebylo možné vyčíst žádné
emoce. Richard se postavil a napjal se v celé své výšce.
„Paní Mollenová“, zatrylkovala žena v recepci. „Přišel za vámi pan Richard Gregor“.
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„Vidím, děkuji Natálie“.
Obrátila se k Richardovi a neznatelně kývla na pozdrav.
„Předpokládám, že víte, proč jsem tady“, promluvil Richard a zpříma se podíval do
jejich očí.
„To je zřejmé“, řekla citelně chladným tónem. Změřila si ho ještě jednou a
v posměšném úsměvu pozvedla jeden koutek úst.
„Pojďte se mnou“, vybídla ho a pokynula směrem ke své kanceláři, ze které předtím
vyšla v doprovodu muže.
„Je mi jasné, že jste nepřijel jen tak“. Potom se zamračila, když uviděla, jak byl lehce
oblečený. „Dokonce máte na sobě jenom triko. To není nic do tohoto místního
počasí, což svědčí o tom, že jste měl naspěch“.
„Když jsem nastupoval v Paříži do letadla, bylo poměrně teplo“.
„Tady se počasí hodně mění. Jsou vám tři roky?“, prohodila káravým způsobem.
„Měl jsem plnou hlavu různých jiných důležitějších věcí, než je měnící se klima, paní
Mollenová“.
„Říkejte mi Terezo, oslovují mě tak všichni. Aspoň, že máte vhodnou výmluvu. Určitě
jste myslel na Lucinku“.
„Máte naprostou pravdu. Myslím na ni neustále. Jinak, já jsem Richard“.
Pousmála se. „Víte o tom, že můj zesnulý manžel se jmenoval stejně, jako vy? Tady
ve Francii je tohle jméno dost obvyklé. Sedněte si“, mávla rukou ke křeslu.
Richard se rozhlédl po vkusně zařízené pracovně, zatímco ona si ho měřila nic
neříkajícím podmračeným pohledem. Jeho oči upoutalo několik zarámovaných
fotografií. Na dvou byla sama, zřejmě se svým mužem, a na zbývajících dalších byla
jeho Lucie.
„Páni, můžu se podívat?“, vydechl a jeho oči se rozzářily.
Nad jeho nadšeným výrazem se musela proti své vůli pousmát, jak byl čitelný. Se
zalíbením si dlouze prohlížel Lucii, na tříkolce, na kole a dokonce na motorce, nad
tím udiveně povytáhl obočí. Poslední snímek, zřejmě z maturitního plesu. Zamračil
se na hezkého kluka, který stál vedle Lucie. Moc se mu to nezamlouvalo.
„Jestli jste přijel kvůli Lucince, marníte čas. Tady ji nenajdete“.
Ta slova ho doslova vytrhla z pohledu na fotografie a prudce zvedl hlavu.
„Vím, že ano. A proto jsem tady. Jak jí je? Je v pořádku?“, vyhrkl ze sebe.
„Tak vás zajímá, jak se má? Jak se podle vás může mít. Myslela jsem si, že se k ní
hodíte, Richarde“.
„A teď už si to nemyslíte?“
„Po tom všem, už si tak jistá nejsem. Pokud jste přijel, abyste ji ještě více rozhodil,
tak na to zapomeňte“.
Následovalo ticho, přímo zlověstné ticho.
„Nic takového nemám v úmyslu. A už vůbec nehodlám na ni zapomenout“, odvětil
Richard podrážděně.
„Moc dlouho jste mlčel, mladý muži. Moje neteř potřebuje někoho, kdo nemusí
přemýšlet ….“.
Richard sebou viditelně trhl, když to slyšel.
„No, vidíte. Zřejmě toho stále nejste schopen“, řekla ostře.
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„To se velmi mýlíte, madam. Rozhodně bych to zkusil“.
„Tak, proč to neví? Prostě jí to řekněte“.
„Rád bych. Nechce se mnou mluvit, jak jistě víte“.
„Chytrá holka“, poznamenala teta Lucie.
Richard se neubránil, aby se na ni nezamračil.
„Byla hodně smutná a zklamaná. Ale teď je jí mnohem lépe, jestli to opravdu chcete
vědět. Pokud to nemyslíte vážně, nechte ji na pokoji. Vzpamatuje se z toho a já jí
rozhodně pomůžu. Nejste jediným mužem na světě“.
Richarda potěšilo, že je Lucie v pořádku. Nerad ovšem slyšel, že by se jí mohlo dařit
dobře bez něho. Ale tohle povídání s její tetou ho naplňovalo zvláštním klidem.
„To jsem moc rád, že je jí dobře. Jsem vám nesmírně zavázán, že jste se o ni
postarala, protože já jsem to neudělal“, kál se Richard.
„Nezkoušejte to na mě, mladý muži. Já vás jen tak hned k ní nepustím“, mračila se
paní Mollenová.
„Chápu, ale jednou to udělat musíte, Terezo, protože já se jenom tak nevzdám. Ale
vaše oprávněné obavy a rozhodnutí budu respektovat, tedy prozatím. Budu tady tak
dlouho, i kdybych si měl v tomto hotelu založit firmu“.
Richard mluvil odměřeně, ale jeho slova byla přesvědčivá. V očích se mu zračila
upřímnost a pokora. „Moc rád bych si s vámi ještě chvíli o Lucii povídal, pokud vám
to nevadí, Terezo“, upíral na ni svoje smutné oči.
„Pojďte se mnou“, pobídla ho. Naleju vám něco, co vás postaví na nohy. Můj manžel
před lety vybudoval mimo jiné i malou domácí palírnu. Naučil mě úplně všechno o
přípravě Calvadosu. A musím říct, že ten můj je opravdu dobrý“.
Richard vykulil oči. „Nemáte problémy se zákonem?“
„A víte, že nemám“, zasmála se. „Pokud znáte správné lidi“, odpověděla bez
rozmyslu.
„Tomu rozumím“, uchechtnul se Richard a následoval ji do sklepení.
Paní Mollenová postavila dvě skleničky na dřevěný stolek a prohodila tiše. „Měla
radost z květin, co jste jí nechal poslat“.
„To mě velice těší, aspoň něco“, smutně se usmál. Vzpomínka na Lucii, jak se uměla
radovat z pouhých maličkostí, byla příjemná, ale přesto otřásla jeho klidem.
Richard začal vyprávět a snažil se co nejlépe popsat svoje pocity. Nevynechal téměř
nic. Paní Mollenová si všechno vyposlechla a povzdychla si.
„Proč jste to Lucince neřekl, pochopila by to“.
„Já vím. Lucie byla vždy vnímavá a citlivá. A to i přes své intelektuální schopnosti je
pozoruhodně nevinná. Okouzlilo mě to“.
„No, od vás to zní opravdu dobře. Přesto všechno jste se zachoval jako cynik,
Richarde“, nevěřícně zakroutila hlavou. „Takže říkáte, že za peníze si člověk štěstí
nekoupí“, zopakovala jeho poslední slova.
„Víceméně“, přitakal Richard.
„A taky se ptáte, zda by vám mohla odpustit“.
„Ano, vlastně nevím. Jenom na to stále musím myslet. Zatím jsem tady, abych se
ujistil, že je zdravá a v pořádku, což je to nejdůležitější“.
„Musíte jí dát čas, Richarde. Teď by to nebylo moudré“.
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„Chápu, budu poblíž. To je první základní krok. Ubytoval jsem se ve městě, nedaleko
odtud“, řekl a nejistě se zatvářil. „Budu čekat a spoléhám na vás, Terezo“, usmál se
rozpačitě. „No, já asi půjdu, zdržel jsem vás dost“, postavil se.
„Nebudu vás nutit, abyste mi slíbil, že ji nebudete kontaktovat, protože je mi jasné, že
budete. Ale ona je paličatá a bude si dávat na čas. Pokud si s ní budete zahrávat,
nenechá si to líbit“.
„To vím až moc dobře“, slabě se usmál.
„Jestli ji ublížíte ještě jednou, budete mít co dělat se mnou, Richarde. Jen abyste to
věděl“, varovala ho.
„Nechci jí ublížit. Nikdy jsem nechtěl“.
„Ale udělal jste to“, připomenula mu. „Vůbec vám teď nezávidím. Nebudete to mít
zrovna jednoduché. Musíte jí doopravdy přesvědčit, co chcete“.
„Ale to já přece vím. Vždycky jsem to věděl. Pouze jsem to dost hodně podělal. Přišel
jsem na to, i když ne hned, jak se ode mě očekávalo. Lucie a naše dítě je to
nejdůležitější, co mám. To mi věřte, Terezo“, oči se mu zaleskly, ale přesto jí věnoval
kouzelný chlapecký úsměv. Potom ukázal na Calvados v láhvi na stole.
„Pokud byste chtěla založit firmu, dejte mi vědět. Ten váš Calvados je prvotřídní. A já
pořád hledám nové investiční příležitosti“.
Paní Mollenová se zasmála. „Pokoušíte si mě koupit, abych vás dovedla ke své
neteři, Richarde?“.
Zasmál se taky. „Takový idiot nejsem. Taky vím, že Lucii nikdy na penězích
nezáleželo. Předpokládám, že jste na tom podobně“.
Paní Mollenová se na něho zpříma podívala. „Máte neobyčejný postřeh. Víte,
Richarde, něco vám povím. Život je o lecčems, ale o penězích ne. Netvrdím, že je
člověk nepotřebuje. Ale kromě jiného“, pokrčila ramenem. „Je to především o lidech,
které máte rád a oni zase vás. Omlouvám se, že vás tady poučuju, ale musela jsem
to říct“.
„Mně to vůbec nevadí, Terezo. Vaše slova jsou velmi pravdivá a skutečná“, řekl
uznale a s hlubokou pokorou.
„Takže vy to nevzdáte jen tak, že?“
Richard se její otázce musel zasmát, ale potom s vážnou tváří dodal. „Nikdy to
nevzdám a udělám všechno, aby mi Lucie odpustila“.
„To znamená, že očekáváte, že k tomu dojde, že vám dám vědět“, přísně se na něho
podívala.
Richard povytáhl obočí a ona zaregistrovala jeho nepatrný úlek. „Byl bych moc rád“,
odpověděl tiše po chvíli. „Děkuji za to výborné pití, a že jste mě vyslechla“.
Paní Mollenová stála ve dveřích a sledovala tohoto bohatého, mladého muže,
manžela své milované neteře, jak nasedl do auta pouze v triku a odjížděl do noci.
V životě neviděla tak osamělého člověka, jakým právě byl, pomyslela si.
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3.
Pro Lucii odloučení nebylo o nic jednodušší. Ať jejich poslední rozhovor, pokud se to
tak dalo nazvat, rozebírala a přezkoumávala jakkoli, nepochybovala o tom, že ji
Richard miluje. Ale stále nemohla pochopit, proč. Muž jako Richard, který ovládal
všechno široko daleko, prostě zklamal.
Se svým trápením se vyrovnávala po svém. Pravidelně chodila na dlouhé procházky
se psem, kterého před lety našla a přivedla k tetě. Byla to fenka labradorského
retrívra a pojmenovala ji Bella. Taky něco málo jedla, ale pravidelně a zdravě tak, jak
její žaludek dokázal přijmout. Snažila se i trochu pracovat, rozepsala několik námětů
a postupně je přeposílala Alexandru Kolářovi. Bohužel večer co večer jí stále bylo
špatně. Neustále se potýkala se záchvaty nevolnosti. Nakonec to pokaždé pominulo,
jako přišlo a opět byla v pohodě. Mělo to jednu výhodu, že se potom vysílení
zhroutila do postele a okamžitě usnula, aniž by musela na cokoli myslet.
Zatímco Richard spřádal první kroky k usmíření, kterému bezmezně věřil, Lucie
ležela v posteli a pochutnávala si na čokoládovém dortíku po velmi výživné snídani
sestávající se z míchaných vajíček, šunky, pečiva a ovoce, si rozhodně mohla dopřát
tento zákusek. A to i navzdory tomu, že si předepsala nový zdravý způsob života.
Místo kávy, bez které dříve nemohla existovat, pila čaj, mléko, vodu a nově
brusinkový džus, který si oblíbila a působil na její žaludek přímo blahodárně.
Možná cítila euforii z té vydatné dávky čokolády, kterou si dopřávala, nebo ze
skutečnosti, že se jí Richard opět ozval. Možná se cítila tak dobře, že jí znovu napsal
a nehodlal to vzdát. Každopádně se už na něho tolik nezlobila. Věděla, že je to
hloupé, ale přece jenom ji ovládal. Velice nerada si to přiznala, ale chyběl jí, to
nemohla popřít.
Ve stejnou dobu Richard netrpělivě přešlapoval na místě v jednom místním
květinářství a sledoval prodavačku, jak vytvářela kombinaci malých růžiček, bílé a
čajové barvy a celou kytičku ovázala bílou hedvábnou stuhou.
O hodinu později se rozjel do hotelu za Luciinou tetou, která ho zavedla do pokojů,
kde pobývala jeho žena. Lucie byla zrovna na své pravidelné procházce. Paní
Mollenová mu podala jednoduchou bílou vázu, aby do ní ponořil kytičku překrásných
růžiček. Poté ji Richard postavil na stolek a vedle položil krabici jejich oblíbených
višní v čokoládě a zalepenou obálku. Potom s úsměvem odstoupil o pár kroků vzad a
zasnil se. Bylo mu příjemně, že je v pokoji, kde spávala jeho žena, kterou tak miluje.
Zvláštní, pomyslel si, jak jednoduše může vypadat štěstí.
Paní Mollenová ho se zamyšleným výrazem v očích pozorovala a usmívala se, aniž
by si toho byla vědoma. Musela se hodně přemáhat, aby ho včas vyvedla z pokoje
své neteře ven.
„Musíte pryč, Richarde. Ještě není ten správný okamžik“.
Smutně se ještě jednou rozhlédl a přikývnul na souhlas. Moc se mu to nezamlouvalo.
Nejraději by zůstal, ale musel se podřídit.
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Lucie se vrátila z procházky, příjemně unavená. Spořádala malou svačinu, kterou jí
teta osobně připravila. Poté, co vešla do své malé ložnice, aby se převlékla do
něčeho pohodlnějšího, spatřila nádhernou malou kytičku, která jí okamžitě
připomněla tu její svatební. Oči se jí zalily slzami a zalechtalo ji u žaludku. Nebylo to
přičiněno nevolností, ale dojetím a zvědavostí. Byl snad Richard tady? To není
možné, protože nikdo kromě tety nevěděl, kde je, utvrzovala se.
Přistoupila blíže, aby si mohla přivonět a přesvědčit se, že jsou pravé. V tom si
všimla bonboniéry a hlavně bílé obálky. Třesoucíma rukama ji uchopila a posadila se
na postel, protože i nohy jí vypověděly poslušnost. Otevřela ji, vytáhla kartičku, na
které bylo Richardovým písmem napsáno.
Budu se snažit být dobrým otcem. Opravdu se vynasnažím. Miluji tě Lucie nade
vše. S láskou, tvůj manžel, Richard.
Lucie si ještě jednou přečetla tyto slova a po tvářích jí stékaly slzy. Jeho slib, jeho
vzkaz pro ni a jejich dítě, které se jim narodí. Veškerá zášť ji opustila, i když to nebylo
správné. Měla by mít více rozumu. Pořád je tisíce problémů, které spolu stále mají,
nelze zahnat pouhým jediným vzkazem a doufat. Svalila se zády na postel a přestala
přemýšlet. Všechno bylo příliš komplikované. Nacházeli se v chaotické situaci a
každé řešení přinese sebou potíže. Byla příliš unavená, aby se tím zaobírala. Sotva
zavřela oči, rozezněl se telefon. Natáhla se po něm, neznámé číslo. Sama nevěděla,
zda ji to má potěšit, nebo zklamat. Opatrně se ozvala, nebyla si jistá, zda to nebyl
omyl. Nebyl, jak hned zjistila. Byla to Jana, její švagrová.
„Lucko, konečně tě slyším. Kde jsi?“, spustila na ni palbu otázek. „Nevolám nevhod?
Nespala jsi?“
Lucie se posadila a opřela se zády o čelo postele. „Ne, zrovna jsem se vrátila a chvíli
jen tak odpočívám“, odpověděla.
„Jak se ti vede?“
„Dobře“, odpověděla Lucie s notnou dávkou sarkasmu.
„Lucko, nezavěšuj, prosím a vyslechni mě. Richard mě prosil, abych ti zavolala. Taky
říkal, že mi to možná položíš“.
„Na to jsem moc unavená“, odpověděla Lucie.
Jana se zasmála. „To jsem ráda. Bude stačit, když mě budeš chvíli jenom
poslouchat. Richard je hodně nešťastný. Samozřejmě dostal, ode mě pořádnou
sodu, to mi můžeš věřit. Ale teď se musím za něho přimluvit. Udělal pořádně pěknou
pitomost a bojí se, že mu neodpustíš. Všechno, co se stalo jeho vinou, ho dostalo až
na samé dno“, odmlčela se. „Poprosil mě o pomoc, i když to nikdy nedělá. Vlastně po
mně nikdy nic nežádal, kromě jednoho, to bylo hodně dávno. No, o tom všem už víš.
Richard se o tebe postará. Dej mu šanci, prosím“.
Lucie si nahlas povzdechla do telefonu. „Pokusím se“, ukončila tak její prosbu dvěma
slovy.
„Ještě ti bývá večer špatně?“
„Bohužel, ano“, znovu si povzdechla.
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Potom spolu ještě několik minut hovořily. Jana na závěr to ještě jednou zkusila se
slovy. „Nebuď na něho moc přísná. Miluje tě, ale to jistě víš. Miluje taky dítě, které se
vám narodí. Věř mi. Jenom mu to trvalo dost dlouho, než na to přišel. Přeju vám
oběma, abyste byli šťastní“.
Lucie odhodila telefon a položila si hlavu na polštář. „Bože, Richarde, co se to s námi
jenom stalo“, zaúpěla zoufale.
Jenom tak ležela s otevřenýma očima, když zaslechla, jak někdo klepal na dveře.
Zpočátku si nebyla jistá, zda se jí to jenom nezdálo. Nezdálo. Neochotně se zvedla a
šla otevřít. Zapomněla málem dýchat, když spatřila Richarda, jeho nesmělý
chlapecký úsměv, který se objevil na jeho tváři.
„Ahoj, Lucie“, pozdravil ji tiše. Díval se na ni jinak. Neustále pátral po náznacích, jež
by prozradily, že se opravdu udál zázrak, ačkoli její tělo doznalo minimálních změn,
nebo ho dobře skryla v dlouhém triku.
„Ahoj“, odpověděla. Při pohledu na něj se jí zatajil dech. Stejně, jako když ho spatřila
poprvé. Ale dnes to bylo silnější, vypadal neskutečně mladě. Na sobě měl džíny, triko
a tenisky. Ovšem jeho tvář už tak svěže nevypadala. Byla hodně jaksi ponurá,
smutná s velmi unavenýma očima, které se k ní upíraly v tiché prosbě. Uvědomovala
si, že přese všechno co se stalo, byla do Richarda zamilovaná.
„Pozveš mě dál?“, zeptal se tiše. Sklonil hlavu a vlasy mu spadaly do obličeje.
Odhrnul si je palcem.
„Jak ti je?“, pohledem směřoval na její bříško.
„Dobře, váhavě pronesla. „Tedy v rámci možností“ a podala mu ruku.
Richard ji uchopil do své a jemně sevřel dlaň. Byl to velice jemný stisk, přesto Lucii
zachvátilo to známé teplo. Když ji políbil do dlaně, měla co dělat, aby ustála to gesto
jeho projevu, které ji vždy překvapovalo.
„Děkuju ti, že jsi mě přijala“, jeho hnědé oči se nepatrně rozjasnily a v jeho hlase
zazníval projev vděčnosti. Vešel dovnitř a zavřel za sebou dveře. Lucie i na tu
vzdálenost, co byla před ním, ucítila, jak její srdce plane a proudí mezi nimi
nepopsatelná přitažlivost.
„Musím ti poděkovat za tu nádhernou kytičku“, promluvila Lucie.
„Doufal jsem, že se ti bude líbit“, přiznával nesměle. „Taky pro tebe mám ještě jeden
dárek“ a ukázal na malý balíček, který svíral ve své ruce. „Měla bys ho otevřít“,
vybídnul ji s úsměvem a podával jí ho.
„Později“.
Nedovedl odhadnout, jestli slovo později je dobré nebo špatné znamení. Později – až
tu ještě bude, nebo později – až odejde. Ta druhá možnost byla pro něj nemyslitelná,
vůbec si ji nechtěl ani na vteřinu připustit.
„Lucie, chci se ti za všechno omluvit. Za to, co jsem udělal, a za to, co jsem
neudělal“, vyslovil s pokorou. „Za ta všechna slova, kterými jsem ti tolik ublížil“.
Lucie se při pohledu do jeho utrápených očí, chvíli se nezmohla na slovo. „Taky jsem
ti řekla dost nepěkných věcí. Tak povídej“, vyzvala ho.
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Usmál se. Ještě nikdy nebyl tak rád, když to slovo slyšel. V minulosti kdyby ho nějaká
žena vyzvala, aby povídal, rychle by vycouval. Ale teď to bylo jiné, protože ho
pobídla žena, jeho manželka a je ochotná ho vyslechnout.
„Děkuji ti, Lucie“, znovu zopakoval tiše a jeho tvář byla úkazem toho, jak vážně to
myslel.
Lucie se nemohla ubránit tomu, aby ze strany na něho nepohlédla. „Možná, že si to
rozmyslíš, protože se budu hodně ptát“.
„To nevadí. Jen se ptej“.
„Opravdu? No, uvidíme“, nezakrývala, jak ji překvapil.
„Podívej, lásko, já jsem tak šťastný, že jsi mě vzala na milost. Je mi úplně jedno, co
uděláš. Poslední dny jsem prožíval hotové peklo. Stejně, vlastně mnohem více, když
jsi ode mě utekla poprvé. Takže mi klidně strašně vynadej, vyhrožuj, mně je to fuk.
Kývnu na všechno, co budeš chtít. Tedy kromě jednoho, kdybys mě poslala pryč“.
Lucie povytáhla obočí a překvapeně se podívala. „Tvoje slova jsou hodně odvážná.
Trochu mi naháníš strach“.
„Jsem moc zdvořilý?“, pousmál se.
„Trochu ano“, přiznala.
V očích se mu zablesklo pobavení. „Možná tě naštvu později, až ti povím o svých
plánech“.
„Jo, jasně“, opáčila. „Záleží na tom, jaké plány máš na mysli. Třeba s tebou nebudu
souhlasit“.
„To by nebylo až tak nic nového. Ale byl bych moc rád, kdyby ano. Ale moment“,
pustil její ruku, vrátil se pro balíček a znovu ji vzal za ruku. Mučivě pomalu se usmál.
Rozhlédl se kolem sebe. „Máš to tady docela pěkné“, uznale pokynul hlavou. „Kde si
budeme povídat? V přijímacím pokoji nebo někde jinde?“, zeptal se.
„Říkejme tomu jednoduše obývák“, opravila ho.
„Skvělé“, pravil s diplomatickým úsměvem.
„Richarde, nedívej se tak“, zamračila se. „Tohle je vážné“.
„Toho jsem si plně vědom“, rychle odpověděl. „Můžu se tě dotknout, nebo budeme
každý ve svém křesle?“
„Každý ve svém křesle“, upřesnila jeho domněnku. Pokud ne, bylo by hodně snadné
nechat se okouzlit, zareagovat na ten hlas a vřelý úsměv. Stejně je už beztak
nalomená. Snažila se nemyslet na všechnu rozkoš, kterou tak uměl rozdávat.
Richard toho měl hodně na vysvětlování a řekl Lucii úplně všechno včetně jeho
zmatených pocitů, díky kterým to tak nemožně podělal. Poslouchala ho velmi
pozorně, aniž by ho jedinkrát přerušila a dokonce jí to dávalo smysl. Najednou si
musela připomenout, jak i ona v uplynulých dnech krutě trpěla, protože ji začaly její
smysly zrazovat. Seděli po celou dobu naproti sobě ve svých křeslech.
Richard se předklonil a upřel na ni svůj živoucí pohled. „Teď mi pověz o dítěti. Musím
všechno vědět“, Natáhl před sebe ruku, protáhl si prsty a mile se usmál. „Abys
věděla, jsem z toho hotový uzlíček nervů a jsem z toho úplně vedle“, přiznal.
Když ho tak viděla s tváří rozzářenou zvídavým úsměvem, dojalo ji to téměř k slzám.
Milovat ho však nestačí, na to nesmí zapomínat, připomenula si. Každá žena, na
kterou se usměje, ho chce.
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„Je hezké, že se ptáš, ale nemohu ti nic říct, protože nic nevím, Richarde“, řekla
vyrovnaně, ale srdce se jí rozeběhlo natolik, že se musela snažit ho krotit. „Vím
pouze to, že jsem těhotná. Další kontrola mě čeká za tři týdny. Ale taky jsem viděla
obrázek na monitoru, je to taková malá Uzlinka“, usmála se. „Budu se toho muset
hodně naučit. Je to pro mě všechno stále nové“, rozpovídala se a oči jí zářily štěstím.
Richard ji poslouchal se zatajeným dechem.
„Pomůžu ti. Udělám všechno, co potřebuješ“, řekl tiše.
Přinutil se zůstat sedět, i když by raději vstal, popadl ji do náruče a dlouho ji objímal.
Poznal, že je z toho hodně vyděšená. Málem by si ukroutil hlavu za to, jak se
zachoval zbaběle, jak na to všechno byla úplně sama. Měl na sebe pořádný vztek.
„Lucie, měla bys jenom spát, jíst a zůstávat zdravá. Nic víc. Zbytek zařídím já“.
„Uber, Richarde. Ne tak rychle“, napomenula ho.
„Dobře“, krátce se nadechl. Položil jí obě ruce na kolena a zadíval se na ni
s neuvěřitelnou něhou. „Nesmím tě ztratit, Lucie, už nikdy. Já vím, že když řeknu,
důvěřuj mi, bude ti to znít po tom všem jako klišé“, neznatelně pokrčil ramenem.
„Ale moc bych si přál, abys mi v tomhle případě opravdu věřila. Teď, když jsi těhotná,
mám potřebu tě ještě více opatrovat“, řekl naprosto vážně.
„Určitě?“ Vadilo jí, že cítí takovou úlevu a že po něm bezmezně touží. V tom se
ozvalo její podvědomí. Chce tě chránit, ty blbko. Na tom přece není nic tak hrozného.
Hned se cítila lépe. Jako by existovala dvornost a Richard měl v sobě něco
z krásného prince.
„Takže se všechno vrací do normálu?“, poškádlila ho.
Trochu se zamračil. „Do takového normálu, jaký mezi námi dvěma může existovat“,
usmál se nakonec. „S tebou je kříž, lásko. Myslím to jedině v dobrém“, rychle svá
slova poopravil.
„No, jenom aby. Možná by sis měl všechno znovu promyslet. Ochotných kandidátek
jsou určitě zástupy“, poznamenala s nadsázkou.
„Bože, Lucie, jako by to šlo“, pomyslel si pro sebe. „Připadá mi, že bych si měl asi
před tebou kleknout“.
Teď byla řada na ní a ještě ho stačila popíchnout. „To zní velmi lákavě“, uchechtla se
a smyslně přimhouřila oči.
„Teď nemluvím o sexu, Lucie“. Zvedl se z křesla, vzal do ruky balíček a přistoupil
k ní. Poklekl na jedno koleno a položil balíček do jejího klína.
„Otevři ho“, řekl. „Prosím“, dodal rychle, protože promluvil trochu více rozkazovačně
a Lucie začala špulit pusu.
„Promiň, omlouvám se. Buď na mě milá. Tohle jsem ještě nikdy neudělal“.
Prudce vydechla. Chvíli bylo slyšet rozvazování stužky a šustění papíru. Podívala se
dovnitř a zkoprněla, oči se jí zalily slzami. Uvnitř ležely malinkaté dupačky, sněhově
bílé, nezřízeně drahé a bolestně krásné. Zvedla je a popotáhla.
„To je nádhera. Jak tě to napadlo?“
„Proč by mě to nemělo napadnout. Na nic jiného teď nemyslím, jenom na tebe a
naše miminko. Jsem nepředstavitelně šťastný, i když to zpočátku zdaleka tak
nevypadalo“.
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Natáhl ruku a otřel jí slzy z tváře. „Jsem moc rád, že se ti líbí. Doufám, že naše
Uzlinka, jak jsi pojmenovala naše dítě, bude spokojená“.
„Určitě bude“, zasmála se.
„Nakoupil jsem toho mnohem více, později uvidíš“.
„Páni, to musela mít prodavačka z tebe radost“, neopomenula prohodit.
Věděl, kam tím Lucie mířila a bylo mu jasné, že to nemělo nic společného
s nakupováním. „Pro mě je důležité, abys měla radost ty sama“, zabručel.
Nečekaně jí vsunul ruku pod nohy a svou nenucenou silou ji zvedl. Postavil se,
posadil se znovu do křesla a vzal si ji na klín.
„Lucie, už se to nikdy nestane, abys měla důvod mě opustit“, zašeptal. „Slibuješ?“
„Nikdy jsem tě nechtěla opustit, Richarde. Ale bylo to jediné možné řešení. Nevěděla
jsem si s tím vším rady, co si s tím počít“.
„Já vím. Smím tě políbit?“, ptám se, protože tě nechci vyděsit“, naklonil hlavu na
stranu a zadíval se jí do očí.
„Co když vyděsím já tebe?“, najednou ztuhla, protože se bála, že se zhroutí samou
nedočkavostí.
Zavrtěl hlavou. „Nikdy, lásko, to se nestane“.
Vzal velice jemně její tvář do dlaní, sklonil hlavu a těsně předtím než se jejich rty
spojily, zašeptal. „Tentokrát to nepokazíme, slibuju“.
4.
Později navečer Richard ležel na zádech a Lucie se opírala hlavou o jeho hrudník.
Vzdychl úlevou a něžně ji hladil. Poprvé za poslední dny cítil klid. Konečně byl s ní a
byla jeho. Lucie poslouchala jeho dech a vzduch prosycovalo šumění moře za
francouzskými okny vedoucími na balkón.
„Je mi to moc líto“, zašeptala. „Málem jsme zničili náš vztah“.
Přejel jí prstem po tváři a upřel na ni svoje tmavé oči. „Já vím a nechci, aby se to
ještě někdy opakovalo. Ale nezničilo nás to, spíše posílilo, rozumíš?“ Jenom jsem se
hrozně bál, že mi neodpustíš“.
„To já jsem věděla už ve chvíli, když jsem odjela“.
Zvedl hlavu. „Opravdu, paní Gregorová?“
„Samozřejmě, pane Gregore“, zakřenila se. „Jen jsem tě nechala, aby ses chvíli
zapotil ve svém svědomí“.
V jeho obličeji se rozhostil úsměv a laškovně ji plácl přes zadek. „Takže jsem tady za
troubu?“, zamračil se.
„Tak nějak. To je součást tvého šarmu“, zachichotala se.
Přitáhl si ji blíž k sobě a zmocnil se jejich úst. Měl poddajné rty a po těle se jí
rozlévalo mravenčení. „Richarde“, vzdechla mu do úst.
„Copak bys ráda, kotě?“, najednou přestal.
„Vždyť ty víš“.
„Nevím. Zvykej si na to, žiješ s troubou“.
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Okusovala mu rty a pak se usmála. „Beru všechno, co se nabízí“, a líbla ho na tvář.
Zvlnil ústa v širokém úsměvu. „Hmm, uličnická Lucie, to se mi líbí. Jestli chceš,
můžeš být i nebezpečná“.
Luciiny útroby se naplnily teplem, když si ji přitáhl ke svým rtům. Zatímco se líbali,
zakručelo mu v žaludku, což ji rozesmálo. „Máš hlad?“
„Co?“, zeptal se a rozpačitě se usmál.
„Nejsem hluchá, jenom těhotná, Richarde“, opřela se a podívala se na něho
přimhouřenýma očima. „Buď jsi tady v Bretani chytil žaludeční virózu, nebo máš
hlad“, ze zásuvky nočního stolku vytáhla jídelní lístek a podala mu ho. „Doufám v to
druhé“, poznamenala.
Vyštěkl smíchy, ale potom zvážněl, když uviděl její pobledlou tvář. Lucii při pomyšlení
jídla přepadla nevolnost. Náhle se postavila a snažila se ji potlačit.
„Co je, Lucie?“, polekal se a posadil se na posteli.
Zmocnila se jí panika, ale podařilo se jí usmát. „To nic, to přejde“, snažila se volně
dýchat. Chvíli si ji zkoumavě prohlížel. „Skutečně?“, zeptal se přidušeným hlasem.
„Ano, už je to lepší“, přitáhla si z postele jídelní lístek a zadívala se na Richarda.
„Podívej se, na co máš chuť. Je tady poměrně slušný výběr a především vyhlášené
jsou steaky, které máš rád“.
Richard se bezradně potýkal s tímto jídelním lístkem a mračil se víc a víc, nakonec
vzhlédl k Lucii oči. „Nevadilo by ti, kdybys mi něco doporučila? Co kdybych si
omylem objednal třeba samotnou kuchařku?“
„Jejda, na to jsem nepomyslela, rozesmála se. „Pokud to necháš na mně, je to přímo
fascinující a nezvyklé. Ale budu na tebe hodná a objednám ti opulentní hostinu o
několika chodech“, roztomile na něho zamrkala.
„To není třeba, úplně postačí jeden z těch vyhlášených steaků“, zamručel. „A co ty?
Jedla jsi vůbec něco? Vlastně po celou dobu, co jsem tady s tebou, tak nic“.
„Nevím, možná si dám něco malého, lehkého“.
„A to bude jako co?“
„Třeba si dám lehký kuřecí salát“ usoudila opatrně. „Dobře, tak já to objednám, řekla
Lucie. Než to ale udělala, zhoupla nohy z postele, omotala si prostěradlo kolem sebe
a postavila se. „Dej mi chvilku“ a rozběhla se do koupelny a zavřela za sebou dveře.
Opřela se o ně, nadechla se a pomalu vydechla. Doufala, že to pomine a snažila se
pomalu volně dýchat, zabíralo to. Když nabyla jistotu, že to ustojí, opláchla si obličej
studenou vodou. Vzala za kliku a vyšla z koupelny. Našla Richarda, jak se rukama
opíral o dveřní rám. Při pohledu do jeho pátravých očí jí srdce vyskočilo až do krku.
Ačkoli ji nervozita zaplavovala, neubránila se, aby očima uznale ohodnotila jeho nahé
tělo. Ta jeho mužná dokonalost jí okamžitě zrychlovala dech a nevědomky se kousla
do spodního rtu.
„Polekal jsi mě“, stoupla si na špičky a vtiskla mu pusu na tvář. „Copak jsi stalker?“,
předstírala laškování a objala ho kolem krku.
Stále na ni upíral pohled, jako by čekal, až mu poví pravdu. Takže se ptám, co se
děje?“, jemně stáhl její ruce a podržel.
Lucie polkla, aby potlačila žluč, která jí stoupla do krku. Přitiskla si prostěradlo k hrudi
a pohlédla na něho zpod přivřených řas. „Vůbec nic“.
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Odtáhl se a z jeho výrazu byla znát skepse. „Nic?“
Prošla kolem něho a přitom horečně hledala věrohodnou odpověď. Klesla na postel a
znovu na něho pohlédla. „Tak dobře. Ano, zase ta nevolnost, ale zdá se, že už to
pominulo. Je to mnohem lepší“.
Richard svraštil čelo, promnul si zátylek a přistoupil až k ní. „Pořád tě to trápí?“,
zeptal se tiše a poklekl. Rukama vklouzl pod prostěradlo a objal ji kolem pasu. Zavřel
oči a pomalu kroužil palci po její pokožce.
„Lucie, ani nevíš, jak mě mrzí, že jsem s tebou nebyl, když jsi mě potřebovala.
Rozhodně jsi neměla být na to sama“. Sklonil hlavu a obličej jí položil k jejímu bříšku.
Dívala se, jak ji líbá a srdce se jí svíralo úzkostí. Cítila z něho provinilost a to ji ničilo.
„Prosím, Richarde, už si nic nevyčítej. Zvládla jsem to v pohodě, tak se přestaň
obviňovat“.
„Přesto je mi to moc líto. Ale teď na to budeme dva“, vášnivě ji políbil. „Řekla bys mi,
kdyby se něco dělo, viď?“
„Ano, Richarde, ale ono se nic neděje. Je to zkrátka příhoda nevolnosti a zdá se, že
je to už pryč“, vzala jeho ustaranou tvář do dlaní a povzbudivě se usmála. „Tak, je
načase, abych konečně objednala jídlo, abys mi tady nezkolaboval“.
„Miluju tě, Lucie“, zaslechla, když spolu leželi po milování v posteli. „Myslím, že jsem
tě miloval ještě dřív, než jsem věděl, že existuješ“. Mluvil tak tiše, že ho skoro
neslyšela. Pohladil ji po tváři a svoje tmavé oči upíral do těch jejich, zářivě zelených.
„Jsem si naprosto jistý, že jsi byla v mých snech ještě předtím, než jsi vstoupila do
mého života. Cítil jsem to hned, jak jsem tě poprvé uviděl. Přitahovala jsi mě.
Zmocnila ses mého srdce a už jsi ho nepustila. Ale, i kdybys to chtěla udělat,
nedovolil bych to. Jako bych tě znal odjakživa, věděl jsem, že potřebujeme jeden
druhého. Nikdy jsem nevěřil na osud a považoval jsem to za nesmyslný blábol
v romantických knížkách, které jsem nikdy nečetl. Ale během několika dní, co jsem
byl bez tebe, jsem začal o nás přemýšlet jako o osudovém znamení“.
Znovu se odmlčel a setřel jí slzu, která jí stékala po tváři. Objal ji kolem pasu a
zavadil svými rty o její.
„Od samého začátku patříš ke mně, ale osud nás už dvakrát na chvíli rozdělil a tak
nějak si s námi pohrával, jako by nás chtěl vyzkoušet. Víš, zpočátku mě to hodně
vyděsilo. Až později jsem si uvědomil, že to dítě je moje a představuje kousek
něčeho, co ve svém životě potřebuju, a co budu chovat v srdci až do konce života.
Nedělal jsem si legraci, když jsem říkal, že spolu prožijeme dobré, špatné a i to mezi
tím. Právě se stalo, že to bylo … mezi tím“. Zaslechl, jak popotáhla, a to mu málem
zlomilo srdce.
„Tak, jak jsem dnes před tebou stál, ti znovu dávám slovo muže, přítele a milence, že
naše dítě budu milovat jako anděla, který ho nosí pod srdcem. Netvrdím, že nemám
strach, protože to by byla lež. A já jsem slíbil, že ti nikdy nebudu lhát. Jsem k smrti
vyděšený a ty určitě taky. Ale jestli mi odpustíš, že jsem se choval jako idiot a nechal
tě samotnou, než jsem si to všechno v té své zabedněné hlavě utřídil, budeme
dalších několik měsíců vyděšeni spolu. Přesto to zvládneme. Souhlasíš?“
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Lucie se zatajeným dechem přikývla, samým dojetím nemohla promluvit. Zaplavila ji
tak hluboká úleva, že se to slovy nedalo vůbec popsat.
5.
Slunce vykouklo za obzor a pronikalo do pokoje, kde Richard poslouchal Luciino
tiché oddychování. Ležela schoulená na boku a ruce měla zastrčené pod polštářem.
Vrýval si do paměti každý rys v jejím obličeji. Bože, vypadala líbezně jako anděl.
Nejraději by se natáhl a dotýkal se jí. Ale odolal pokušení a usoudil, že ji nechá spát.
Fascinovaně si ji prohlížel a v mysli si opět přehrával posledních několik dnů. Z jeho
hrudi zmizela obrovská tíha. Úsměv mu zvedl koutky úst, když se přitiskla blíž.
Ospale vzdychla, pozvedla jednu nohu, kterou si položila na jeho stehno.
Hrome. V tom okamžiku byly všechny jeho dobré úmysly, že ji nechá spát,
nenávratně pryč. Přitáhl si její nahé tělo do náruče, překulil si ji na sebe a zmocnil se
jejich rtů. Rukama přitom přejížděl po jejich hýždích.
„Ahoj, krásko“, usmál se. „Snažil jsem se, nechtěl jsem tě probudit, opravdu jsem se
snažil, nepovedlo se“.
Potěšeně vzdychla a rozevřela svoje napůl rozespalé oči. S úsměvem pozvedla
jedno obočí.
„Co tě přesvědčilo? Mimochodem, to je můj zadek“, pronesla. „Ten totiž oficiálně
patří mně“, zpražila ho pohledem.
Richard ji pohladil na příslušné části a lehce stiskl.
„Myslíš, kotě tenhle? Jo, jasně. To je on. Je můj a já ho miluju“.
„Jak to myslíš, že ti patří“, mračila se.
„Zkrátka je můj, oženil jsem se s ním. A nikdy ho nikomu nepůjčím. Jsem jeho
majitel, něco jako král“, zlehka ji okusoval ret.
Lucie se zasmála.
„A předem říkám, že šeky neberu, ale místo nich přijímám různé podoby milostných
předeher a sexu“.
Lucie nesouhlasně zavrtěla hlavou a provokativně zavlnila svými boky. „Mám ráda
divoký sex, to bys měl vědět“.
„Jak přesně divoký?“
„Třeba takový, při kterém se rozhoupe ten lustr nad námi“, pozvedla oči vzhůru.
„Až tak? Uf, to bude náročné“ a oči se mu zaleskly chtíčem. „Ale pokud tě k němu
přivážu, tak by to mohlo vyjít. Potom bych si mohl s tebou dělat, co budu chtít.
Ujednáno, tvou nabídku přijímám, kotě“.
Lucie se rozesmála a naklonila hlavu na stranu. „Jsi snad Grey?“, zamumlala
Pohladil ji po zádech a mezi obočím se mu objevila viditelná vráska. „Kdo to je?“
Lucie nejdříve vykulila oči. Posadila se a jeho ruce mu přišpendlila za hlavu. „Ty
nevíš?“
„A měl bych? Ne, nemám tušení“, Richard nadzvedl hlavu a znovu jí vtiskl polibek.
„Je to někdo, s kým jsi chodila do školy?“
Než stačila odpovědět, jemně vtáhl její spodní ret mezi svoje zuby. Lucie se zasmála.
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„Ne, nechodila. Ale přesto jsem si jistá, že je málo žen a dívek, které by o něm
neslyšely“.
Richard jí věnoval další hodně zmatený pohled.
„No, nevadí“, posadila se, ovinula si prostěradlo kolem sebe a vstala z postele.
„Jednou ti to vysvětlím“, prohodila přes rameno a zakroutila svými boky.
„Hej, počkej, krásko, kam jdeš? Doufám, že tě nenapadlo jít do sprchy beze mě“,
široce se na ni usmíval a opřel se o lokty. „Nezapomeň, že už jsem zpátky. Ať uděláš
cokoli, potřebuješ mé svolení“.
Lucie se zastavila a sledovala, jak spustil nohy přes pelest a dlouhým krokem se
přibližoval směrem k ní.
„Zase si hraješ na vůdce v době kamenné?“
Richard neodpověděl. Místo toho ji popadl do náruče, přitiskl ústa na její a dlouze
políbil, čímž ji umlčel. Líbal ji tak vášnivě, jako by ji chtěl pohltiti. Odnesl ji do
koupelny a posadil na pultík vedle umyvadla. Jeho pevné tělo v ní vyvolávalo
vzrušení, až úplně zapomněla vnímat ten studený mramor pod sebou. Krev se jí
vařila a po krku jí stoupal ruměnec. Pomalu jí stahoval prostěradlo, temným
pohledem přejížděl po jejím těle.
„Bože, jsi nádherná“, zamumlal. Vklínil se mezi její stehna, uchopil za nohy, zvedl je
a obtočil si je kolem svého pasu.
„Jsi ten nejlepší budíček, jaký jsem kdy poznal“. Mučivě pomalu ji hladil po bříšku.
Pokožka ji začala brnět, a když dlaní přikryl její rozkrok, vklouzl prsty hluboko dovnitř,
úplně zapomněla dýchat. Napětí rostlo a Lucie pocítila šílenou touhu.
„Ježíši, Richarde, chci tě“.
Rozšířil ústa v úsměvu a zašeptal. „Vezmu si tě, krásko, a to hned“. Nastavil své
boky a pronikl do jejího zvlhlého těla, až zalapala po dechu. Chytil ji kolem krku a
přirazil. Okamžitě se kolem něj zatnula, jako by ho chtěla vtáhnout do sebe
nejhlouběji. Její rychlé nádechy a lačné sténání mu rozpalovaly pokožku a žilami se
mu prohnala horká láva.
Bože, byla tak horká a těsná, že měl co dělat, aby své pohyby ukočíroval a svoje tělo
přiměl pod kontrolu.
„Pověz mi, jak moc mě chceš, Lucie. Jak moc jsem ti chyběl?“, vyzval ji a pronikl o
něco hlouběji. Spustil ruce k jejím stehnům a majetnicky stiskl. Bylo úžasné, jak se
tlačil dál dovnitř a rozpínal se uvnitř jejího těla. Potom zcela vyklouzl a nechal ji na
pospas silné touze.
„Miluju tě, potřebuju tě“, vykřikla a téměř zaprosila. Zaryla nehty do jeho paže. Vnikl
do ní na dva centimetry a zase se odtáhl. V Lucii se rozhořela silná touha a
hromadila se jí v břiše. Plíce se jí naplnily vzduchem a hlas se jí roztřásl.
„Co to děláš? Panebože, Richarde, prosím“, zaúpěla.
Přiložil tvář k ohbí jejího krku, zavadil palcem o její bradavku a prsty druhé ruky
kroužily po jejím klitorisu.
„Pověz mi, že jsi moje“, pošeptal jí vášnivě do ucha. Lucie prudce zaklonila hlavu
k jeho hrudi a zasténala. „Jsem tvoje. Jenom tvoje“.
Lehce jí okusoval rameno, tiskl dlaň k jejímu bříšku a přitom do ní hluboko vnikl.
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Napjala se, ostře se nadechla a sevřela se kolem něj silněji. Jeho pulzující penis ji
vyplňoval a pronikal stále hlouběji. Potom vykřikla jeho jméno a Richarda zaplavil žár
a mohutná slast. Stále si ji bral plynulým pohybem za druhým, jako by se potřeboval
dostat hlouběji. Zvedl jí jednu nohu na svoje rameno a tvrdě rytmicky přirážel. Lucie
vyjekla a zcela se poddala jeho rytmu. Poséval její krk polibky a hladově po něm
přejížděl jazykem.
„Řekni mi, jak moc mě miluješ, Lucie“.
Svírala v dlaních jeho vlasy a ztěžka oddechovala. Při pohledu do jeho očí měla
dojem, jako by se bál, že kdyby zamrkal, rozplynula by se. Náhle ji zaplavilo něco, co
se podobalo pocitu viny, a přestala se pohybovat. Richard se také zastavil a jeho
obličej naplnilo znepokojení.
„Lucie, snad jsem tě neporanil“, přejel prstem po jejich rtech. „Ježíši, jestli ano, moc
se omlouvám. Vědomě bych to neudělal. Nikdy“
Jeho obavy ji přiměly, aby se vzpamatovala. „Ne“, zavrtěla hlavou. „Nic takového se
nestalo“, objala ho kolem krku. V Richardově tváři se rozhostila úleva. Našel její rty a
naléhavě ji políbil. „Je všechno v pořádku?“, zeptal se.
„Ano, v tom nejlepším“, přikývla.
Povytáhl tmavé obočí, potom pevně sevřel rty, zavřel oči. Uchopil ji kolem pasu,
pomalu zakroužil boky a se zasténáním opět do ní vnikl. Ucítil, jak se napjala a
sevřela ho v sobě. Pomalu se o sebe třeli a do jeho svalů pronikalo teplo. Vyklenula
se, přejela si rukou po břiše a promnula si klitoris. Richard vtáhl svůj spodní ret mezi
zuby a sledoval ji. Zaplavilo ho další nové potěšení.
„Je úžasné, co jsi právě teď udělala, a já jsem v tobě ponořený“. Ostře se nadechl,
sevřel její stehna a začal se pohybovat. Byla úplně mokrá a horká. To ještě více
posílilo jeho vzrušení.
„Miluju tě, Lucie. Jsi moje a vždycky budeš“. Vzepřel svoje boky a tiskl ji těsně
k sobě. Začali se pohybovat ještě zběsileji. Touha je hnala na pokraj šílenství. Pocit,
že je v ní, opájel jejich těla tak, že to překračovalo hranice slov a souvislých
myšlenek. Pleskání vlhké pokožky se neslo v prostorách koupelny, když oba dospěli
uspokojení. Jejich smysly byly vyostřené jako nikdy dříve. V každém z nich oheň
přešel v silnou explozi naplnění a každý okamžik, který ztratili, zraňující slova, či
obvinění upadaly v zapomnění. Jejich čas už nebyl ničím omezený a oba to věděli.
Lucie vnímala, jak ji objímal silnými pažemi a mělce oddychoval do její hrudi. Richard
poslouchal tlukot jejího srdce, které skoro zlomil a s pocitem viny poséval její hruď
drobnými polibky.
„Miluju tě, Lucie, strašně moc. Omlouvám se, nechtěl jsem to tak podělat, rozumíš
mi?“, mumlal mezi polibky. Zabořila mu prsty do ramen a přitáhla si ho více k sobě
mezi ňadra.
„Jsi to jediné, co mám, co vidím“, zašeptal.
6.
Za dvě hodiny po dlouhé sprše a vydatné snídani vyšli Richard s Lucií z hotelu.
Postavil se za ni a objal ji silnými pažemi kolem pasu.
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„Počkej tady, půjdu pro auto“, zašeptal jí na krk. Vzal její ruku, zvedl ke rtům a políbil
do dlaně. Lucie se na něho široce usmála, až se mu zatetelilo srdce samým štěstím.
Její oči se rozzářily, a to s ním dělalo věci, které ho zasáhly natolik, že měl co dělat,
aby vykročil vpřed.
Lucie sledovala Richarda, jak pomalu vyjel ze svého parkovacího místa a
vychutnávala si ten opojný pocit. Vystoupil z auta, popošel k ní a ve tváři se mu zračil
spokojený úsměv. Sáhl po jejím kufru, který naložil dovnitř. Otočil se v momentě,
když za ním zastavilo nablýskané SUV s anglickou poznávací značkou. Vystoupili
dva mladíci a prohlíželi si se zájmem jejich auto. Richard se rozesmál, když nadšeně
gestikulovali rukama a chvíli jim něco vysvětloval.
„O čem jste mluvili?“, ptala se zvědavě Lucie.
Podíval se na ni a jemně ji pohladil po tváři. „O autech a o tobě, kotě. O mých dvou
oblíbených věcech“, zamrkal na ni a uličnicky se usmíval.
Lucie s úsměvem zavrtěla hlavou a nečekaně mu vytrhla klíčky od auta z ruky.
Potěšilo ji, když zaznamenala překvapený Richardův výraz. „V tom případě ti určitě
nebude vadit, když jedna z tvých oblíbených věcí bude řídit tu druhou“, rozverně
zamrkala.
„Pokud máš řidičské oprávnění, souhlasím“, zakřenil se Richard. „Je to ale žihadlo,
krásko, zvládneš to?“
Lucie naklonila hlavu a otevřela ústa. „Předpokládáš, že bych to s ním neuměla?“
Pobaveně se rozchechtal, objal ji kolem pasu a pošeptal jí do ucha. „Odhaduju, že za
řadicí páku budeš umět vzít“, vyzývavě po ní hodil škádlivým pohledem.
Lucie si odfrkla a pozvedla oči navrch hlavy. Richard se znovu uchechtl. Pohladil ji po
tváři a políbil ji na temeno hlavy.
„Ale přirozeně jsem předpokládal, že tak široký záběr nemáš“.
„Aha“, zapředla Lucie a položila mu ruce na ramena. „O tom tě hodlám přesvědčit.
Jedna z tvých oblíbených věcí umí řídit tohle to žihadlo a dokonce to dělá velmi
dobře“, přitáhla si jeho rty k sobě. „Taky ráda jezdím rychle“.
„Och, to zní velmi sexy. V tom případě můžeš řadit, kdykoli budeš chtít, kotě“,
povzbudil ji a začal se velmi dobře bavit.
Vzrušení bublalo v jejím těle, když se otočila a zamířila na stranu řidiče. Otevřela
dvířka, vklouzla dovnitř a zapnula si bezpečnostní pás. Když se Richard posadil
vedle, uculila se. „Teď je na mně, abych ti připomenula, že by bylo vhodné, se
připoutat.“
„Koukám, že jsi pěkně přísná, panovačná. To se mi začíná líbit“, sáhl Richard po
páse na své straně spolujezdce. „Jen nás, krásko nezabij“.
Lucie ho laškovně plácla po paži. S klíčky v ruce krčila čelo a marně hledala
zapalování. Nakonec zoufale zvedla hlavu. „Jak se to, sakra startuje?“
Richard nedokázal potlačit záchvat smíchu. „Stačí zmáčknout tlačítko, krásko“.
Lucie si znechuceně odfrkla, šlápla na spojku a vyjela vpřed. „Nedělej si ze mě
srandu, troubo“, zpražila ho podrážděným hlasem.
Při jejich troufalých slovech se znovu uchechtl. „Vidím, že moje kráska není zvyklá
řídit tahle auta, jako je tohle“, stačil ji ještě popíchnout.
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„Jistě, jen si posluž, nerozhodíš mě, Richarde. Ale je pravdou, že zatím jsem měla tu
čest řídit taková auta, která na mě při startu řvala“, přiznávala.
Richard předstíral zděšení. „Opravdu? To ale byla pěkně zlobivá auta“.
Lucie neodpověděla, podívala se do zpětného zrcátka a přikývla. „Vlastně mě
proklínaly, tak to bylo“.
Richard znovu vyštěkl smíchy. Lucie vyjela a před odbočkou na cestu vedoucí
směrem k dálnici zastavila. Otočila se na Richarda. „Jak se ti povedlo sehnat takové
auto? Myslela jsem si, že takové půjčovny vůbec nevlastní“.
„Peníze se někdy hodí, kotě“, zakřenil se. „Tak teď na mě udělej dojem a ukaž, co
v tobě je“, vybídl ji a uvelebil se na svém sedadle.
Lucie se usmála jako kočka nad miskou smetany a vyjela na dálnici. Richard ji
pečlivě s vážnou tváří sledoval, jak se její dlouhé nohy pohnuly pokaždé, když
sešlápla spojku. Jemně svírala prsty řadicí páku, když přeřadila na jiný rychlostní
stupeň. Musel přiznat, že si vedla velmi dobře, řídit uměla.
Po nějaké době se nervózně zavrtěl na sedadle. Sakra, pohled na ni byl vzrušující.
V břiše se mu rozhořelo horko, ale jinak řídila, jako jeho babička před lety. Odkašlal
si, zmáčkl tlačítko na dotykovém panelu, aby zapnul rádio. Doufal, že ho to alespoň
trochu rozptýlí.
„Můžeš jet o něco rychleji“, promluvil, neboť už to nevydržel.
Tázavě na něho pohlédla. „Dodržuju rychlostní limit“.
„Neříkala jsi, že ráda jezdíš rychle?“, zmateně pozvedl obočí.
„To jsem řekla jen proto, abys mě pustil za volant. Moc dobře vím, jak rád jezdíš
rychle. Ale já nikdy nepospíchám“, pohodila hlavou.
„Lucie, doufám, že taky víš, kam zrovna jedeme? Pokud pojedeš tímto tempem,
mohu tě ujistit, že naše letadlo nepočká“, zvlnil ústa v uličnickém úsměvu. Naklonil se
k ní, položil jí ruku na stehno a zatlačil. Aby ji rozechvěl ještě víc, pomalu krouživými
pohyby ji hladil po pokožce a postupoval k jejímu klínu a tím ji dostal. Auto zrychlilo,
vystřelilo vpřed a předjíždělo další vozidla.
„Připadal jsem si jako ve zpomaleném filmu. Měla jsi mi ukázat, co umíš“.
„Richarde“, zajíkla se. Přitom se dívala před sebe a snažila se nevnímat jeho doteky.
„Nejdříve mi kladeš na srdce, ať nás nezabiju a teď mám zrychlit?“
„Pokud sis nevšimla, jsme na dálnici, chtělo by to trochu zrychlit“.
Lucie se naštvala a dupla na plyn, jako by mu musela dokazovat, že za něco stojí.
„Dobře, jak myslíš, připrav se na jízdu smrti“.
Richardem sice projelo viditelně uspokojení, zatímco pozoroval ručičku na
tachometru, jak pozvolna stoupla, s rukou stále položenou na jejím stehně si
pobrukoval melodii, která zaznívala z rádia.
„Počkej. Tady zastavíme“, položil Richard ruku na její a zařadil neutrál. Sáhl po
volantu, stočil ho napravo a zajel ke krajnici. Pneumatiky zaskřípaly a auto zastavilo,
když bezpečně sjelo z dálnice.
„Co to, sakra vyvádíš“, vykřikla Lucie a v obličeji se jí objevil zmatek.
Richard se na ni s vážným výrazem zadíval do jejich překvapených očí. Pak se
naklonil a jemně zavadil o její rty. Uchopil její tvář do dlaní a tiše ji vyzval, aby si
vystoupila. Vstal ze sedadla a protáhl se.
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Ve snaze získat náhle ztracenou rovnováhu následovala jeho příkladu a vystoupila
z auta. Pomalu krok za krokem postupovala k místu, kde stál. Zachytil její pohled,
přistoupil blíž, vzal ji za ruku, kterou si přiložil na srdce a usmál se na ni. Lucie
strnula. „Co to děláme?“, vypravila ze sebe, protože nic nechápala.
Sklonil se a lehounce se dotkl jejich rtů. Mučivě po nich přejížděl a její nervozita
stoupala.
„Vytváříme si nové vzpomínky“, pohlédl jí do očí a přitom se pohupoval sem a tam.
„Jaké vzpomínky? Souvisí to nějak s tvým plánem, o kterém si se včera zmiňoval?“
„Správně, pamatuješ si to“, široce se usmíval.
„Pamatuji si všechno, co jsi mi říkal“.
Pohladil ji po vlasech. „Zbavím tě vzpomínek, nepěkných vzpomínek a vybuduju
nové, vteřinu po vteřině, kousek po kousku, vzpomínku po vzpomínce. Přiměju tě
pochopit, že si zasloužíš, co ti chci dát. I kdybych měl každý den otvírat slovník a
ukazovat v něm frázi „stojí to za to“, udělám to. Přitáhl si ji blíž a uchechtl se.
„Dokonce ti k ní přilepím fotku“.
Lucie se zasmála. „Jakou fotku, tvoji?“ „Jo, svoji“, upřesnil. Potom se otíral ústy
kolem jejího ucha. „Můžu se vyfotit i nahý, jestli na tom budeš trvat“.
Lucie se přitiskla bradou k jeho tváři a zasmála se. „To by bylo pěkné, ale co bych
měla udělat, určitě by to nebylo jen tak“.
Jeho výraz zněžněl, naklonil rty k jejím a pátravě si ji prohlížel. „Jenom mi dovolíš,
abych tě pomiloval, protože chci být, hluboko v tobě, Lucie. Tady a teď hned“.
„Cože?“
Vzal ji za ruku, „slyšela jsi dobře. Vím, že je to teď ….“
„Šílené“, přerušila ho.
Richardovy ruce jí přejely po krku. „Jo, je to šílené, nebezpečné, lehkomyslné, ale
taky opojné“, odmlčel se a přitáhl si ji k sobě. „Ale takové už to teď mezi námi je od
chvíle, co jsme se poznali. Buď se mnou šílená, nebezpečná, lehkomyslná a opojná“.
„Ježíši, já nevím“, vypravila ze sebe a zvedla hlavu.
Jeho obličejem prolétl pomalý úsměv. Bez varování ji zvedl a přehodil si ji přes
rameno jako pytel brambor.
„Jsi blázen, Richarde“, vyjekla a sevřela v pěstích jeho triko. „Co to děláš, okamžitě
mě pusť, slyšíš“.
„Otázky pokládám já“, uchechtl se. Došel k autu a posadil ji na kapotu. Zapištěla a
seskočila.
„Co je?“, zeptal se.
Lucie si odhrnula vlasy a zamračila se. „Spálila jsem si málem zadek“.
„Promiň, zapomněl jsem, že černá barva přitahuje sluníčko“, uculil se. Přetáhl si triko
přes hlavu, položil ho na plech, znovu ji zvedl a posadil zpátky.
„A to jsem si myslel, že tvůj zadeček už nemůže být žhavější“. Stále se usmíval, i
když se na něj dívala, jako by neměl všech pět pohromadě. Pak se sklonil a jemně ji
políbil na ústa. „Už je to lepší? Jestli ne, můžu si sundat i kalhoty, aby si měla tvoje
úžasná prdelka na co sednout“, a začal si pomalu rozepínat opasek.
„Jsi blázen, Gregore“, popadla ho za ruce a očima přejížděla po jeho, sluncem
opálených svalech. „Naprostý blázen“, vydechla.
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Richard povytáhl obočí a přikývl. „Správně, zamilovaný blázen do vás, paní
Gregorová, zapomněla jste dodat, aby to bylo dokonalé“, pronesl líně. Pomalu se
sklonil a znovu ji políbil. Objal ji kolem pasu a přitáhl blíže k sobě. „Zahákni se“.
„Co?“, vydechla Lucie ohromeně.
„Nohy“, objasnil a přehodil si její paže kolem ramen. „Zahákni je kolem mého pasu“.
Lucie se začervenala. „Jsme poblíž dálnice, Richarde“.
„Já vím. Vypadá to výstředně, že?“ Nečekal, až ho poslechne, vzal ji za lýtka a pevně
si je dal kolem pasu. „A je to“.
Lucie se kousla do rtu a zalétla pohledem k dálnici, po které se řítila auta. Jedno
z nich zatroubilo a z okénka se ozvalo hvízdnutí“.
„To byl pitomec, co měl za problém“, utrousila a vzdorně pohodila hlavou. Potom si
ho nečekaně přitáhla blíž. „Dobře, pane Gregore, jdeme do toho“.
V jeho očích se mihl náznak překvapení. „Opravdu?“
„Ano, co se divíš?“, zasmála se. Přemluvil jsi mě. Ostatně jako vždy“.
Uličnicky se uculil a stáhl ji z kapoty auta, až vyjekla. „To bylo docela snadné.
Předpokládal jsem, že budeš vzdorovat více. Mohl za to můj striptýz? Je to tak, že
ano“, hodil po ní svůdným pohledem.
„Jak jsi to poznal?“, zatvářila se vážně, ale veselí v jejím hlase bylo hmatatelné. „Ten
tvůj striptýz mě dostal. Bože, pomoz mi“, rozesmála se.
V tu chvíli opravdu oba věděli, že se jim podařilo vytvořit další novou vzpomínku
poblíž jedné francouzské dálnice.
7.
„Musíš něco jíst, kotě“, domlouval Richard Lucii v letadle.
Zavrtěla hlavou. „Bojím se, že mi bude špatně“.
Zvedl její ruku, přitiskl si ji na tvář a potom na svoje srdce. „Nebude. Pokud to přijde,
tak až večer, a to už budeme doma, kde budeš mít veškeré pohodlí“.
Lucie ho poslouchala, potřebovala ho slyšet. Bylo to jediné, co jí mohl říci, že bude
v pořádku, že si jen musí projít touhle těžkou fází života. Rovněž Richard věděl, že
ona to potřebovala slyšet, co jí řekl. Stejně tak i on jí to potřeboval říct.
„Budu s tebou na každém kroku, slibuju, zvládneme to“.
„Věřím ti, Richarde“, špitla a pročísla mu rukou vlasy.
„Miluju tě, krásko moje. Hrozně moc“, zvedl hlavu, když se u nich zastavila letuška a
podávala jim nabídku nápojů. Richard si dal víno a Lucie dostala brusinkovou šťávu
s ledem. Počkal, dokud se nenapila.
„Je to moc dobré, chutná svěže“.
„To jsem rád. A teď to vypij, ano?“
„To byl příkaz? Ty mě vždy dokážeš přesvědčit, Richarde“, pozvedla obočí. „Můžu to
zkusit“, usrkla ze skleničky a vypadala spokojeně. „Je to asi tím, že jsme opět spolu“.
„Správně. Mě už se nikdy nezbavíš. Hádám, že ta tvoje nevolnost brzy pomine a než
se naděješ, bude ti jenom dobře a než se nadějeme, bude naše Uzlinka na světě“.
Luciina tvář se rozjasnila. Právě si uvědomila něco, co ji pozvedlo náladu.
„Co?“, zeptal se překvapeně, ale líbilo se mu, jak ožila.

22

„Uzlinka mi bude říkat mámo“, nakrčila nos, „Přijde mi to trochu divné …, ale bude se
mi to líbit“.
Nedokázal zarazit výbuch smíchu. „Budeš ta nejlepší máma, jakou si Uzlinka může
přát, tím jsem si naprosto jistý“.
Krátce se usmála, ale potom se zasmušile zatvářila. „Rozhodně budu vědět, že ji
mám a ona zase mě“.
V jejich slovech zazněla zapomenutá bolest. Došlo mu, že pomyslela na svoje
dětství. Mrzelo ho, že to vytáhl. Nechtěl pomlouvat její rodiče, protože si to plně
uvědomili a milovali ji nade vše. Lucie mlčky pokračovala v popíjení brusinkové
šťávy, ale stále odmítala jídlo.
„Tady“, nabídl jí na vidličce kousek lososa. Rozhodně byl připraven ji nakrmit. Pečlivě
si sousto ryby prohlédla, pak otevřela ústa a snědla ho. Žvýkala pomalu a rozvážně.
Musel se v duchu pousmát, opět ta její mikroskopická sousta.
„A co tvoje matka?“, zeptala se.
„To už je dávno a já mám v hlavě nejenom vzpomínky spjaté s fotografiemi. Vybavuju
si ji stále živě. Byla to krásná milující bytost. Měl jsem ji moc rád“, promluvil tiše a
jeho oči se při vzpomínce na ni zaleskly.
„Já vím, Richarde. Jednou jsi mi říkal, že sis chtěl nechat vytetovat křídla jako
vzpomínku na ni“.
Nechtělo se mu o tom mluvit a jídlo, které měli před sebou, přišlo velice vhod, aby
odložil svou odpověď.
„Křídla proto, že ti připomínala tvou matku?“
„Vidím, že tuhle hru budeme hrát, jo? Je to emoční vydírání za jídlo“, nabídl jí další
kousek ryby. Pevně stiskla rty. „Proč Richarde?“
Zhluboka se nadechl. „Andělská křídla, protože tak smýšlím o své matce. Jako o
andělovi. Proto se mi ten nápad tak zalíbil“.
„To je krásná myšlenka“, usmála se Lucie. Nabídl jí další kousek ryby, který
tentokráte bez argumentů přijala. Dokonce všechno snědla.
„Jak se jmenovala tvoje matka?“
Zvedl překvapeně hlavu. „Klára“.
„To je pěkné. Klára. Klára Gregorová“, zopakovala si pro sebe tiše.
„Přesně tak se jmenovala“, odpověděl. Nepochopil její otázku a se zmatkem v očích
se na ni upřeně zadíval.
„Jestli naše Uzlinka bude děvče, myslím, že pro ni máme hezké jméno. Co myslíš?“
Richardovi se stáhlo hrdlo a nedokázal polknout. A nebylo to tím, že jedl. Návrh Lucie
pro něho hodně znamenal. Něco hlubokého a velmi osobního.
„To bys vážně chtěla?“
„Ano. Jméno Klára se mi líbí, opravdu. A jestli budeš chtít, tak ano, samozřejmě“,
odpověděla a oči se jí rozzářily.
Richard byl tak ohromen, doslova ho dostala do kolen svou štědrostí a přirozenou
ochotou dát mu tak krásný dar, zejména proto, jak miloval svou matku.
„Lucie, hrozně rád bych pojmenoval naši holčičku po své matce“, řekl upřímně.
Byl tak vykolejený, a napíchl na vidličku kousek chleba. Ukousla si a pomalu žvýkala.
Díval se jí do očí, které říkaly vše místo slov. Byl tak unešený a srdce mu zjihlo.
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„Dobře, tak to bychom měli“, promluvila tiše a její hlas zněl poněkud melancholicky a
vzdáleně. Představoval si, nad čím asi tak dumá, nakonec se musel zeptat.
„A co když naše Uzlinka bude kluk?“
„Ach, ano, ano. Co třeba Adam?“ vysypala jméno dřív, aniž by se zamyslela.
„Proč zrovna Adam? Odhaduju, jako bys věděla a měla to předem připravené.
Připomíná ti snad někoho, je nějaká spojitost s tímto jménem?“
„Ne, vůbec ne. Jenom se mi to jméno líbilo. Sama nevím, proč“.
Zavrtěl hlavou a pousmál se. „Musím se k tobě přiklonit, bylo by to hezké jméno,
Adam Gregor, zní to tak nějak vznešeně. Ale má to jednu nevýhodu“, zamyslel se a
promnul si bradu.
„Proč si to myslíš?“
„No, bude to mít jednou v životě hodně složité, najít si k sobě opravdovou Evu“,
rozesmál se a uličnicky zamrkal.
„Jo, tak. Ale nesouhlasím s tebou, protože pokud bude po tobě, určitě si poradí a
najde ji“, poplácala ho po ruce a poukázala očima na zbylý kus ryby na jeho talíři.
„Jez, Richarde“, přikázala mu.
„Provedu a nic neříkám“ a pustil se do té své porce lososa.
Potom ji po celý zbytek letu držel v náručí, když pokojně pochrupávala. Myslel si, že
si taky zdřímne, ale stále se probouzel. Jeho mysl bloumala po různých cestách, měl
teď starostí nad hlavu. Hlavně udělat všechno, aby se Lucie cítila dobře. Pustit se do
práce, najít nové bydlení a především ji ochránit, což bylo momentálně to
nejdůležitější. Věděl, že ji musí teď hlídat o to více. Cítil najednou podivný strach.
Zkurvený, šílený, příšerný strach, ze kterého mu praskala lebka.
8.
Lucie položila poslední balíček na hromádku oblečků pro novorozence. Přes
hromadu roztrhaného papíru a prázdných krabic se podívala na muže, který proslul
v minulosti ve vytříbených sexuálních vztazích a byl tím nejžhavějším idolem
ženských srdcí.
„Opravdu jsi z toho dítěte nadšený, Richarde? Nebo se jen snažíš chovat mile. Chci
říct …, no všechny tyhle krásné oblečky, ty a dítě … při tvém životním stylu“, Lucie
pokrčila rameny. „Najednou mi to nejde dohromady“.
„Já mám děti rád, vždycky jsem je měl rád. Ale o čem se to tady bavíme, Lucie?“
Richardova rezolutní námitka jí připomněla, jak dobře si rozumí se svými synovci.
Stejně, nedala se, protože nyní měla sklony všechno rozebírat příliš. A Richard,
v minulosti, playboy světového formátu byl tím nejméně pravděpodobným
kandidátem na otcovství. Najednou měla v hlavě zmatek, všechno se semlelo tak
rychle, jednou špatně a podruhé zase dobře.
„Lucie, poslouchej mě dobře, ano? Vím, co dělám“, vytrhl ji z bláznivých myšlenek,
které ji tak přepadly.
Richard seděl na druhé straně hromady zmačkaných obalů a stěží potlačoval úsměv.
Pobavila ho představa, že by své dítě měl chtít jenom proto, aby vypadal mile, nebo
proto, že je nevědomý.
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„Nemám ve zvyku si hrát na milého chlapce“, dodal a upřel oči na Lucii, svou ženu,
krásnou ženu s měděnými vlasy a zelenýma očima. Ženu, která se jen tak objevila
jednoho dne v jeho kanceláři a převrátila mu život naruby.
„Lucie, víš, jak moc tě miluju. Dobře mě poslouchej. Zejména pokud jde o otcovství,
takže abych odpověděl na tvou otázku. Z našeho dítěte jsem nadšený. Doufám, že
teď je to jasné. O mých pohnutkách nemusíš a ani nesmíš pochybovat. Ani teď, ani
nikdy jindy“, usmál se.
„Ale jelikož tě znám a docela tě i chápu ve tvém stavu, je mi jasné, že se mě na to za
pět minut zeptáš znovu“.
Lucie popotáhla. „Všichni nemůžeme být pořád stoprocentně jistí“.
Pořádně se na ni zazubil. „No prosím, ty musíš mít pokaždé poslední slovo“.
„Jsem prostě taková, skvělá“, odpověděla s úšklebkem.
„To rozhodně, zlatíčko. Jsi moje geniální manželka“, mrkl na ni. „Co jsem tě potkal,
mám mnohem zajímavější život“.
Zasmála se. „To znělo příliš diplomaticky. Zvlášť, když ve skutečnosti chceš říct, že
se občas s chutí pohádáš“.
Přivřel víčka a škádlivý záblesk v jeho očích zastínily jeho řasy. „Kdykoli, lásko.
Čestně nebo naopak. Rozhoduješ ty. Takže pro úplnost, povinnosti v práci mi
začínají až zítra. Máme na sebe plno času. Moje jednání v případě nutnosti se dají
přeložit nebo taky zrušit“.
„Jsi ohromně vstřícný“, poznamenala Lucie tiše.
„Snažím se“, slabě se usmál.
Jejich škádlivou hru najednou opět přerušila představa nesčetného zástupu žen,
jejichž přání nádherný a sexuálně výkonný idol by dokázal splnit. Znovu ji přepadla
nejistota, spojená se žárlivostí.
„Ale od nynějška jsi vstřícný jenom ke mně“, prohlásila Lucie a zarputile zvedla bradu
a pozorně se na něho zadívala.
„Jenom k tobě“, souhlasil ochotně a dobře se bavil. Vzápětí si uvědomil, že před
několika měsíci by takové omezení nikdy nestrpěl.
Zabořila se do pohovky a oči jí zasvítily nadšením. Usmívala se na muže před sebou,
na svého muže, kterého miluje. S mírně nakloněnou hlavou přidrzle zamumlala.
„Takže se mi opravdu povedlo zkrotit největšího playboye?“
Richard se líně usmál. „Netušil jsem, že to máš ráda krotké“, jeho slova zůstala viset
v náhlém tichu. Projela jejím tělem jako dobře naostřený horký šíp. Hluboko v těle
pocítila zuřivou touhu.
„Jak to myslíš?“, zašeptala.
„Tak, že bychom mohli zkusit zjistit, co máš opravdu ráda“, odpověděl jemně a
postavil se.
Vypracované svaly se mu ladně zavlnily. Do této chvíle zdvořile čekal, až Lucie
rozbalí nekonečný počet krabic a pak jí konečně dojde, na co on myslí. Napřáhl k ní
ruku a rozevřel dlouhé prsty. Luciino tělo se zachvělo rozkoší. Se svými širokými
rameny a štíhlými boky, v džínách a triku oplýval temnou zadumanou krásou, nad níž
se jí tajil dech. Když se k ní sklonil a v dlani sevřel její ruku, zachvěla se vzrušením.
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V břiše ji zalechtala horečná touha a po zádech jí přeběhla žádostivost. Pomohl jí
vstát, zvedl ji nad hromadu krabic a potom postavil na zem.
„Je čas, lásko, abych se o tebe postaral“
„Ale nemáš moc času“, promluvila rozechvěle. „Jenom, abys to věděl“.
Vrhl na ni překvapivý pohled. „Stihneme se dostat do postele, krásko?“
Podívala se na erekci, která se mu nadouvala v džínách.
Sledoval její oči, kam směřovaly. „Můj penis je v pohodě všude, stačí říct“.
„Proboha, nechtěj po mně, abych se teď rozhodovala“, zaúpěla.
Svižně s ní vyšel z pokoje na chodbu a čtyřmi kroky se přenesli do ložnice, kde Lucii
položil na postel. Rozepnul si kalhoty a ona se kroutila ze své košilky. Ještě
v džínách dopadl na postel mezi její stehna a obratně vnikl špičkou penisu do jejího
vlhkého pohlaví. Rychlý sex mu sice nevyhovoval, ale tentokráte se přizpůsobil její
naléhavosti.
„Ach bože“, zavzdychala, když zajel do jejího těla.
„Teď to bude hodně rychlé, ale příště si dáme na čas, protože tak to bude mnohem
lepší“, zašeptal. Zlehka pohnul boky. „Budu tady v tobě hodně dlouho, přesně jak to
chci já“, zdůraznil, jak často slýchávala a dobře znala.
Tiše zasténala, když do ní tvrdým údem zajel hlouběji. Nadzvedla boky a vycházela
vstříc tomu nádhernému pocitu. Správně na to zareagoval a zajel ještě dál. Lucie
hrdelně táhle zavrněla uspokojením.
„Líbí?“, usmál se.
Místo odpovědi, kterou tentokrát ani nečekal, vydala další tichounký zasněný slastný
zvuk a malinko se zavrtěla pod ním.
„Vidím, že to nestačí, chceš víc“. Bravurně zajel hlouběji. Měl pocit, jako by se otíral o
samet, tak hladký, jemný a dokonale smyslný.
„A co tohle?“, znovu pohyb zopakoval a silněji se opíral o její poševní stěnu.
„Hmm, ještě více slastně zasténala. To její hutné zachrčení znal. Dokázal by ji šukat
nekonečně dlouho pro ten její sametový hrdelní zvuk. Sotva ho ta myšlenka napadla,
jeho intelekt ho zarazil. Tohle je něco jiného, úplně nového. Musí teď zapomenout na
své drsnější praktiky. Ovládl se a pomalu se nadechl. Pro jistotu se ještě v duchu
obrnil, aby vstřebal tuhle novou skutečnost. Potřeboval nějaké vodítko.
„Podívej se na mě, Lucie“, vyzval ji tiše a dotkl se její tváře.
Zvedla k němu svoje zelené oči, ve kterých probleskovala nedočkavost.
„Richarde, chci se udělat“, zamumlala nevrle.
Jako kdyby to nechtěl. Ale neodporoval jí, protože se hodlal chovat vzorně a
uspokojit ji podle jejich představ.
„Dej mi pár minut a já tě učiním šťastnou. Ale nejdřív mi musíš říct, jestli“, zaváhal a
krátce se nadechl. „Nechtěl bych nějak ublížit dítěti a ani tobě. Tohle všechno je pro
mě zcela nové, takže mi musíš říct NE, jako záchranné slovo. Jestli potřebuješ krotký
sex, vůbec mi to nevadí, rozumíš?“
„Všechno je stejné, nic se nezměnilo“.
Richard povytáhl obočí. Lucie se mu dlouze zadívala do očí, aby tak zdůraznila svoje
slova. „Jsem v naprostém pořádku. Takže si s tím nemusíš dělat hlavu“.
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Richard se neubránil úsměvu nad její umíněností. „Říkám ti to jenom pro všechny
případy. Nic víc. Ty mi povíš, co a jak a já budu poslouchat“.
„Co kdybych ti řekla, abys sebou trochu hodil“, opáčila drze.
Nevěděl, jestli se má naštvat. Neustále nabourávala jeho ustálenou představu o roli,
kterou v jeho životě hrají ženy, nemluvě o všem ostatním. Na druhou stranu ovládal
příliš dlouho většině části v životě a nehodlal si od Lucie ani nikoho jiného diktovat.
„Hezky mě popros a já to ochotně udělám“, zamračil se. Trochu se pohnul, aby
zdůraznil svá slova. Když se přestala chvět, podívala se na něho přimhouřenýma
očima, které vyzařovaly vzdor.
„No tak, kotě, uděláme kompromis. Víš, že nemám rád příkazy“, zašklebil se. „Aspoň
trochu mě hezky popros, chceme to přece oba“.
Obrátila oči ke stropu, ale každý nerv v jejím těle vnímal jen jeho penis, který ji tak
dokonale vyplňoval.
Zatracený chlap, protože dokáže s ní takhle manipulovat. Naivně si myslela, že
tentokráte to bude ona, kdo bude mít navrch. Taková blamáž, to se nikdy nestane.
Vlastně to vždycky věděla. Tak proč je tak najednou překvapená. Zřejmě za to
mohou její splašené hormony. Vlastně, proč to neudělat. Co je několik slov proti
vyvrcholení, při němž se člověk málem pomine.
„Prosím, Richarde. Můžeš to pro mě udělat a nechat mě dosáhnout uspokojení? To
zní docela hezky, stačí ti takový kompromis?“
„Naprosto, lásko“, zašeptal a něžně ji políbil. Trochu se odtáhl, ale když zpozoroval
její vyděšený pohled, rychle dodal. „Tak, a je to tady, lásko. Užij si to“. Pomalu zajel
zpátky do jejího poddajného těla. Přesto byl hodně opatrný, protože jeden z nich
musel mít rozum a obvykle to byl on. Když dosáhl největší možné hloubky a velice
jemně zatlačil na její napjaté lůno, z jejího výrazu zmizela nevrlost. Přivřela oči a
povzdechla si v nádherném uspokojení.
Richard se usmál. Tak. Na tenhle zvuk čekal. Byla spokojená i bez tvrdého sexu. Byl
odhodlán na několik následujících měsíců se zdokonalovat v sebezapření a
opatrnosti. Luciino těhotenství a její návrat k němu představoval ohromný úspěch.
Navíc většina lidí považuje vanilkový sex za normální. Takto si v hlavě ujasnil priority.
Nesobecky, aby ji co nejvíce potěšil, zapojil své značné dovednosti a hladce z ní
vyjel, zatímco stále více vlhla, řekl jí, co budou dělat, až pořádně vyvrcholí.
„Nenechám tě jen tak usnout. Budu tě šukat dlouho a několikrát, protože já můžu a ty
se mi ochotně oddáš. Nebo ne?“, zamumlal a lehce ji kousl do ušního lalůčku.
„Pěkně si tě vychutnám“.
Zvuk jeho hlubokého dominantního hlasu zahřál její smysly a dotek zubů ji rozechvěl.
Touhou sotva dýchala. Probouzel v ní nenasytné chtění. Když do ní obratně pronikl a
zase vyjel ven, aby potěšil její klitoris, přitiskla se k němu a vycházela vstříc všemu,
co s ní prováděl.
„Bože, nepřestávej“, zalapala po dechu a nadzvedla pánev, aby do ní snáz mohl
zajet. Rozevřenými prsty pevně stiskla jeho pevný zadek, když rukama zajela pod
rozepnuté džínsy.
„Vůbec ne …“, vypískla, když se jí vymanil ze sevření.
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„Věnuj mi přece pozornost, lásko“, dobíral si ji hlubokým hlasem. „Tohle znamená, že
budeme pokračovat“. Povyjel z ní ven a znovu do ní zajel a dotkl se jejího bodu
rozkoše. Lucie jako vždy zalapala po dechu.
„Bože, ještě“, přirazila k němu boky a blížila se další vlně. Její prudké oddechování a
žádostivost v něm podráždily důležitý nerv, o jehož existenci donedávna neměl
tušení. Byl to ten, který ovládal žárlivost a majetnictví. Tyto dvě věci poznal, teprve
když mu do života vstoupila Lucie. Najednou v ní znehybněl.
„Víš vůbec, kdo tě šuká, lásko“, zeptal se kousavě.
Zakňourala a pokusila se pohnout. Rukou jí sevřel boky a přitlačil ji k matraci.
„Otevři oči, zatraceně. Odpověz mi“.
Konečně ho zaslechla, nebo spíš zaregistrovala jeho chraplavé zavrčení. Vnímala,
jak je mocný a jak v ní dráždí všechny tělesné spouštěče sexuální touhy. Na vině
byly i její chlípné vzpomínky. S námahou otevřela oči, ale rozrušil ji pocit rozechvělé
před orgastické vlnění v mozku. Soustředila se na sílicí extázi.
„Lucie“, ozval se ostrým přísným tónem.
Ale ona se již ocitla tak blízko vyvrcholení, že nevnímala. Přinutil se ke klidu a
připomněl si, že na ni nesmí tlačit. Opanoval svou panovačnost a něžně se dotkl
jejího spodního rtu.
„Promiň, lásko. Možná příště“. Začal se v ní zase hýbat, jako by se chtěl omluvit.
„Panebože, díky“, vydechla. Nebylo to v reakci na jeho výrok, který neslyšela, ale
z pokorné vděčnosti, protože ji nechá vyvrcholit. Prožívala neskutečně ohnivou slast.
„A je to tady. Udělej se, lásko“, zašeptal. Znovu do ní nádherně hluboko zajel. Byla
tak neuvěřitelně roztoužená, prudce pohnula pánví vzhůru, vstříc jeho pohybu. Lucii
zalil žhavý orgasmus, prudká extáze postupovala jejím tělem a zaplavovala ji
nádherným blahem. Potom se pokojem rozléhaly její hlasité projevy. Prožívala jeden
orgasmus za druhým. Richard její výkřiky nevnímal. Znovu a znovu si ji bral, jako by
chtěl dokázat, že patří jenom jemu. Po dlouhém bouřlivém přívalu oboustranného
uspokojení jeho hrdelní chroptění a její výkřiky pozvolna utichly. Ozývalo se jenom
přerývané dýchání, které po chvíli také ustalo. Oba prožívali tu nádhernou euforii.
Lucie ještě stále omámená a přemožená touhou, zašeptala. „Richarde, já se tě snad
nikdy nenasytím. Tedy určitě nikdy“.
Zvedl hlavu, opřel se o předloktí, což byla vzhledem k jeho výšce navyklá pozice, se
na ni usmál.
„To taky očekávám. Jsem ti kdykoli k službám, lásko“. Stále byl ponořen v ní a
pohnul boky, aby potvrdil svá slova, stačí říct.
Zvedla ruku a uhladila jeho rozcuchané vlasy a zasmála se tiše. „To je skvělé,
protože jsi můj, nezapomínej na to“.
„To samé platí i pro tebe, Lucie“, konečkem prstu jí přejel po usměvavých rtech.
„Dobře si pamatuj, jsi pouze moje“.
„Jenom tvoje, koho jiného bych mohla být“, líně se protáhla a dotýkala se svými
ňadry jeho hrudníku. Její poznámka, že se ho nikdy nenasytí, přesně ladila s impulsy
jeho vlastního těla.
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Najednou pocítil ještě větší potřebu pevně vymezit hranice jejich vztahu. Potřeboval ji
více ovládat. Tak si chtěl označit řádně své teritorium, své nároky. Zlehka se dotkl
jejího snubního prstenu a pozvedl. „Tohle znamená, že spolu zůstaneme dnes, zítra
a napořád. My tři, ty, já a naše Uzlinka. Nikdo nic nám to nepřekazí, chápeš?“, řekl.
Přikývla a polkla slzy. „Já teď … pořád …. brečím“, škytla. „Hlavně, když myslím na
naše dítě. Bude tě štvát, že jsem najednou taková závislá, nedůvěřivá a ubulená“.
Zavrtěl hlavou. „Ne, ne. V žádném případě, lásko. Ani náhodou“.
Povzdechla si a kousla se do rtu.
„No tak, odteď bude všechno v pořádku“, sklonil k ní hlavu a olízl její slzy. „Tohle už
nepoděláme. Budeme spolu šťastní. No, a když už mluvím o štěstí“, zamumlal.
„Koukneme se na tvoje nové tělo, ve kterém nosíš naši Uzlinku“.
Richard se podíval na její zvětšená prsa a oči mu zaplály uspokojením. „Připadám si
jako o Vánocích a mohu si rozbalit dárek“.
„No, a když se svlékneš konečně, dostanu dárek i já“, pronesla líně.
Obdařil ji svým sexy úsměvem. „Hned to bude“. Při pohledu do jejich nedočkavých
očí se přestal zbavovat kalhot. „Napadlo mě, co kdybych s tím svlékáním nespěchal“.
„Opět půjde hlavně o to, co chceš ty, že?“, řekla poněkud popudlivým tónem.
„Já jsem už dostal, co jsem chtěl. Prozradím ti, jaké mám představy, a potom mi
řekneš, zda se mnou budeš na jedné vlně, nebo ne“.
Uklidněná, ale zároveň rozpačitá si tiše povzdechla. „To znamená, že to bude po
tvém“, slabě se usmála. „Řekni mi to, nebo se znovu rozbrečím“.
„To nevadí, klidně to sveď na své poblázněné hormony“, zasmál se. „Přesto udělám
všechno, co chceš ty“, ztišil hlas.
Lucie se zdráhavě podívala a potom se zářivě usmála. „Opravdu? To mám volnou
ruku?“, byla to příliš veliká změna.
„No jasně. Živíš naše dítě, takže můžeš úplně všechno. Jakmile po něčem zatoužíš,
dostaneš to“, vzal její udivenou tvář do dlaní. „Protože já umím dostat, co chci“,
zašeptal.
„A teď chceš mě“.
„Správně. Ani nevíš jak, lásko“.
„A to i přesto, že budu časem tlustá?“
„Záleží na tom, jak moc tlustá“, zakřenil se.
„To bylo nezdvořilé“, uštědřila mu štulec.
Richardovi se rozzářily oči pobavením. „Dobře, v tom případě vykoupíme všechny
váhy a zničíme, souhlasíš?“
„To můžeš jenom ty, ty máš peníze“.
„Hele“, podíval se přísně. „Možná ti trochu naplácám, jestli budeš tak hubatá. O
penězích se nebudeme stále dohadovat. Co je moje, patří i tobě. Konec diskuze“.
Lucie místo námitek zavrtěla svými boky.
„Pokoušíš se změnit téma?“
„Ano“, zavrněla. „Hrozně nerada se bavím o penězích. A pro tvou informaci,
těhotenství u mě zvyšuje chuť na sex. Někde jsem četla, že muži jsou obvykle příliš
hloupí, aby pochopili, proč je najednou potkalo takové štěstí, myslím sexuální štěstí“,
překřížila ruce na prsou“.

29

Zpočátku na ni zůstal zírat a zcela jistě mu viditelně spadla čelist. „Vážně, to je velmi
zajímavá teorie. Mám to ale štěstí, ještě že mám tak chytrou ženu, která mi dokáže
toho tolik objasnit“, pronesl vážným hlasem a podržel v sobě bublající smích.
„Rozhodně ano“, doplnila jeho slova.
„To se mi líbí“, rukou pohladil její obě ňadra. „Zvětšily se“, zvedl k ní oči. „Kdy se to
stalo?“, zeptal se udiveně.
„Víš to jistě? Ničeho jsem si nevšimla, kromě toho, že jsou mnohem citlivější“.
„Vím to zcela přesně“, uchopil jedno ňadro a jemně sevřel. Promnul mezi prsty
bradavky. „Patří jenom mně“, zamumlal.
„Řekla bych, že nebude trvat dlouho, než bude mít přednostní právo na ně naše dítě.
Měl by sis to patřičně užít, než budeš odstaven na vedlejší kolej. Mimochodem, teď,
co děláš, je velmi, velmi příjemné“, zavrněla.
Zvedl hlavu a usmál se. „V tom případě je chci mít aspoň chviličku pro sebe. Vlastně
se jim budu věnovat pořád a důkladně. Hlavně právě teď“, zamrkal na ni a znovu se
sklonil, aby je polaskal. Lucie ihned pochopila jeho záměr.
„Ne, teď ne. Ne tak, Richarde“, protestovala.
„Ale ano, lásko. Právě teď a tak. O tom vůbec nepochybuj, že by ti to mohlo vadit“.
„Já to nedokážu, slyšíš mě?“, dále se snažila ho přemluvit. Nepomohlo ani to, že
sázela na své rozbouřené hormony.
Postavil se, bleskově se svlékl a položil se mezi její nohy.
„Já vím, co potřebuješ a dostaneš všechno, jenom musíš být trpělivá a poddajná,
ostatní přijde samo. Nehýbej se“, přiměl ji ke klidu.
9.
Lucie a ta její roztomilá naivita ho jako vždy dokázala potěšit. Sex pro ni byl
osvěžující a stále nový. Každý orgasmus vítala s ryzím nadšením.
„Takže se nemusím bát, že mi utečeš, když se teď vzdálím“, zeptal se a odvalil se
z postele.
„Vůbec nemusíš mít obavy, že bych někam utekla. To by tě vlastně mělo pořádně
vyděsit“.
Stále měla oči zavřené, mluvila zastřeným hlasem, v němž zněla spokojenost.
„Naopak, miláčku“, řekl přes rameno. „Aspoň tě nemusím vábit zpátky, protože jsi
moje, navždy moje. Patříš ke mně“.
Vešel do koupelny a jeho hlas se vytratil. Lucie se v momentě probudila z mikro
spánku a otevřela oči. Cítila se najednou ochuzená o teplo jeho těla.
„Richarde?“, zavolala a posadila se.
Objevil se ve dveřích a v ruce držel mokrý ručník. „Tady jsem“, ozval se.
Protože sám věděl moc dobře o tom pocitu ztracenosti. Panika v jejím hlase mu
nevadila.
„Vždycky tu budu. Ve skutečnosti bych si tě nejraději připoutal k zápěstí, pokud bys
mi to dovolila. Proto si musíme o něčem promluvit“.
Dopadla zpátky na postel. „Je to trapné. Najednou prožívám všechno mnohem
silněji, velice emocionálněji, skoro až hystericky. Pořád se nervuju a je mi do breku“.
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„To je způsobeno tím dítětem. Později to probereme s doktorem. Musíme zjistit
veškeré informace o těhotenských náladách, přečteme si nějaké knížky a budeme se
radovat ze změn, kterými procházíš. Pokud tě mám na očích, tvoje nervozita mě tolik
netrápí, je mi fuk. Nejsi jediná, kdo blázní“, vzal ji do náruče.
„Vážně, rozmazluješ mě“, zamumlala a přitulila se k němu. „Mohla bych vstát a umýt
se. Neměla bych být tak líná“.
„Rád tě rozmazluju“.
„Jsi unavený? Já ano“, řekla ospale.
Propána, vždyť ještě není devět, pomyslel si. „Nejsem, lásko. Ale potřebujeme si
promluvit … o něčem. Budeš často unavená, bude se ti chtít spát. Proto bys měla
zvážit, jak to bude, když budeš chodit do práce“.
Zmínka o tom, že by měla přestat pracovat, ji dokonale probrala. „Musím chodit do
práce a taky se to ode mě očekává. Zavazuje mě k tomu smlouva a moje ambice.
Tak jsem o tom nepřemýšlela“.
Někdo by měl o tom přemýšlet, řekl si pro sebe. „Můžu tě z té smlouvy vyvázat“,
navrhoval. „Jsem přesvědčen, že oni si za tebe náhradu najdou, stejně jako za
Veroniku“.
„Mohli bychom si o tom promluvit později, Richarde?“, znovu se jí zavíraly oči. „Jsem
tak unavená, že nedokážu ani myslet“.
„Jistě, lásko. Klidně spi“.
Zdálo se, že bude mít po večerech hodně času na práci, což nebylo až tak zlé.
Protože s Lucií hodlal trávit co nejvíce hodin přes den. Nejprve ji ale musí přemluvit,
aby zkusila pracovat z domova. Každá smlouva se dá ukončit nebo pozměnit. Byl tak
strašně zamilovaný a naměkko. To však neznamenalo, že by procházel změnou
osobnosti. Stále očekával, že bude vládnout všemu. Jeho dominance byla stále tady
a silně zakořeněná v jeho povaze. Ale pokud šlo o Lucii, byl ochotný v této situaci a
období, v jakém se nacházela, ke značnému kompromisu. Do jaké míry, to záleželo
pouze a pouze na ni.
Jakmile usnula, vstal z postele a natáhl si džíny. Z nočního stolku popadl svůj telefon
a šel do pokoje. Dopadl do křesla, vyťukal číslo a čekal. Mobil nekonečně dlouho
vyzváněl.
„Neruším tě?“, otázal se, když to Alex konečně vzal.
„Zatím ne, kamaráde“, zasmál se. „Ale pokud bys zavolal tak za dvacet minut, tak
ano. Jenže já bych se nenechal vyrušit, když mám Sofii v posteli“.
„Jasně, to chápu. V tom případě budu stručný“.
„Zase tolik spěchat nemusíš, jsem rád, že si se taky ozval“.
„To mě těší, přesto přejdu rovnou k věci. Jak těžké by bylo, kdyby Lucie mohla po
většinu času pracovat z domova?“
„Nijak moc. Proč se ptáš?“
„Takže to je reálné. Čekáme dítě, ale nech si to zatím pro sebe“.
„No páni, mám ti pogratulovat?“, zeptal se Alex pobaveně.
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„Rozhodně ano. Potřebuju ji přimět, aby změnila názor. Pomůžeš mi v tom, Alexi?
Tvůj návrh by mohla vidět jako reálný a přijmout ho bez emocí, jestli mi rozumíš.
Bere tě stále jako svého mentora“.
„Jsem velmi potěšen. Myslím, že to nebude problém ji přesvědčit, něco vymyslím“.
„Budu ti zavázán a moc mi to pomůže“.
„Je nezvyklé slyšet tato slova zrovna od tebe, Richarde“, uchechtl se Alex.
„Pokud se jedná ve prospěch Lucie, nebráním se jakékoli změně“.
„V tom případě vítej v klubu vzorných manželů a otců“, pronesl žertovně Alex.
Ticho. „Doufám, že jsem tě neurazil?“
„Kdepak, nic takového se neděje. Vlastně, jak se má Sofie a vaše nedávno narozená
dcerka?“
„Děkuji, mají se obě skvěle“.
„To rád slyším. Jak jste ji pojmenovali?“, zajímal se Richard.
„Ani se neptej. Je to rodinné jméno, Anabella, po Sofiině babičce“.
„To zní hezky. Co se ti na tom nezdá?“
„Možná. Holčička je moc hezká, což je jedině dobře, s takovým jménem“.
„Jo, to máš pravdu. Určitě je podobná své mamince. Jinak by to byla tragédie“,
poznamenal Richard vesele.
„Zaplaťpánbůh ano“, odvětil Alex. „Jinak mám z tebe a Lucie radost, příteli. Děti jsou
skvělé, to poznáš sám“.
„Začínám tě chápat. Jsem z toho opravdu úplně vedle.“
Alex ještě dlouho zpracovával tu informaci, když spolu ukončili hovor. Doslova
vstřebával tu neuvěřitelnou novinu. Muž, jeho dlouholetý přítel, o němž se společně
s Filipem domnívali, že se snad nikdy neožení. Tedy ne, že by ho žádná nechtěla,
nápadně pohledného miliardáře …. Nakonec se tak stalo. Vzal si úžasnou Lucii a
kromě toho je úplně vedle z toho, že budou mít dítě. Alex by se dříve s nikým a nikdy
nevsadil na to, že se jedno z toho stane. Richard byl vždy tak trochu odlišný, jakýmsi
prototypem výstředního zhýralce.
Richard přistoupil k baru, otevřel ho, s potěšením si nalil panáka, pořádnou dávku
skotské a svalil se do křesla. Napil se a v duchu si procházel rozvrh na příští dny.
Příjemně se uvolnil. Sice to nebylo jako po sexu, ale i tak to mělo blahodárné účinky.
V průběhu další hodiny odpovídal na emaily a dlouze hovořil se Štefanem.
Překvapila ho jeho aktivita a jeho nepřítomnost ve firmě zvládl velmi dobře.
Nakonec zavolal své sestře Janě, aby se vyptával na věci jemu zcela neznámé a
nové, kromě toho, že by musel udělat něco jiného, než jenom vypsat šek.
Jeho první otázka neměla nic společného s běžným rozhovorem ve stylu, jak se
máte a podobně.
„Spala jsi hodně, když jsi byla těhotná?“
Jana se neubránila smíchu, když odpověděla. „Ano, chodila jsem spát poměrně brzy
a odpoledne jsem dokonce často podřimovala. Ty si to nepamatuješ?“
„Copak jsem mohl? Nepatřila jsi zrovna do okruhu mých zájmů. Jak jsem si toho
mohl všímat?“
„No jasně. Předpokládám, že Lucie často spí, je to tak? Jinak by ses neptal“.
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„Jo. V devět večer usnula. Jenom jsem si říkal, jestli bych neměl mít obavy“.
„Je to úplně normální jev. Navíc byla zpočátku více ve stresu a sama. A to v jejím
stavu nebylo zrovna nejlepší“.
„To jsem rád slyšel, opravdu“, zavrčel Richard. „Nemáš něco lepšího? Snažím se, a
ty na mě přijdeš s takovou“.
„Tak v čem je problém, že bys nezvládal situaci?“, utahovala si z něj Jana.
Richard si odfrknul. „Lucii, tu já nezvládnu snad nikdy“.
Jana se zasmála. Takže konečně máš vedle sebe rovnocenného partnera“.
„Ani bych neřekl“, odpověděl jednoznačně. Na druhou stranu připustil, že Lucie jako
jediná má vyšší sebevědomí, než je zdrávo. „Je jenom více soutěživá a hrozně
paličatá“, zabručel.
„Stejně jako ty, Richarde. Taky býváš hodně tvrdohlavý a panovačný. Někdy se
tebou nedá vůbec pohnout. Hlavně se nechovej jako idiot. Je ohromné štěstí, že
Lucii máš“.
„Já vím“, odpověděl prostě. „Proto ti taky volám. Potřebuju, abys mi poradila a
vysypal ze sebe svoje představy.
„Už o tom tvém plánu ví? Řekl jsi jí o tom? Vím totiž, jak ty všechno řešíš, Richarde“.
Když chvíli mlčel, znechuceně zavrčela do telefonu. „Ježkovy oči, ty jsi jí to
nevysvětlil. Co to s tebou je? Copak ti to ještě nedošlo? Lucie není jako ostatní, které
se budou usmívat a udělají přesně, co se jim řekne. Jestli chceš radu, tak mě dobře
poslouchej. Za prvé ji musíš hodně slušně oznámit, jak to vidíš, a jak to bude pro ni a
dítě to nejlepší a přijatelné. Začni třeba tím, že ji překvapíš, uděláš pro ni snídani do
postele. Podotýkám, ty sám ji připravíš, ne tvoje královsky placená hospodyně.
Potom to s ní v klidu prodiskutuješ. Žádné příkazy, Richarde, rozumíš. I tak možná
zpočátku odmítne. Nebude nadšená, nebude hned souhlasit, ale to chce čas. Víc jak
deset let tě sleduju v akci“, prohlásila suše Jana.
„Podle mého se ti ji podaří přesvědčit, když se budeš opravdu snažit“.
Richard nahlas vydechl. „Dobře. Tak jo. Nejdřív snídani do postele, to bych dokázal
zvládnout. Jo, ještě něco. Bude její těhotenství problém s novým oblečením? A
pokud ano, jak velký?“
„Existuje na trhu spousta firem zaměřených na takové oblečení. Pokud vím, máš
jednu poradkyni a platíš jí dost na to, aby zvládla obstarat pro tvou ženu patřičné
oblečení. To znamená, že to může být problém pro Lucii. Na tvém místě bych se
ujistila, že ona bude vědět, že tobě to nevadí. Těhotné ženy chtějí, aby jim jejich muži
pomáhali, dodávali odvahu a chovali se hodně mile. A to ty sis zatím ani jedno
neosvojil. Takže ti navrhuju rychlokurz v oddanosti“.
„Co? No to snad ne, v oddanosti?“
V telefonu podezřele zapraskalo, jako by se do něj přenesl Richardův šok.
„A na jak dlouho“?
„Víš ty co, nejsem vševědoucí. Koukej si uspořádat priority ve svém osobním životě“,
nařídila mu stroze Jana.
„Nezapomeň, že bez Lucie ti je mizerně. Vnáší ti do života štěstí. A pokud jde o tvoji
otázku, jak dlouho máš zůstat oddaným, tak napořád, pitomče“.
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„Dobře, už to chápu, tak se hned nečil, Jano. Navždy“, nadechl se, když to slovo
zopakoval. „To je zatraceně dlouho“.
„Jo, místo toho taky můžeš být sám a každý večer …, Jana poslouchala jeho reptání
a počítala do pěti. Potom pokračovala v udělování sesterských rad.
„Oddanost neznamená, že Lucii budeš kupovat drahé věci“.
„Mluvíš jako ona, taky mi to tvrdila“, povzdechl si Richard.
„Takže už to víš“.
„To neznamená, že tomu rozumím“, zavrčel. „Většinou drahé dárky zaujmou každou
ženu, takové to je“.
„Jistě, ale existují výjimky, které potvrzují pravidlo. To jistě znáš. Jde o to, že pro ni
musíš něco udělat“, snažila se mu vysvětlit.
Kromě šukání, kdykoli nespí. V poslední době se zdá, že po ničem jiném netouží,
říkal si pro sebe.
„Co přesně? Uvítal bych, kdyby si to více rozvinula“.
V dárcích a šukání se vyznal. Všechno ostatní mu připadalo komplikované.
„Všímej si toho, co má ráda. Zajímej se o její potřeby, jaké knížky čte, jakou hudbu
poslouchá a hlavně, co jí dělá radost“.
Na poslední část otázky znal odpověď. „Proboha Jano, zaraz. To znělo, jako bych
svou ženu vůbec neznal. Sakra, začíná to být všechno moc složité. Nejdříve zkusím
snídani do postele a pak uvidím, co dál“.
„No vidíš. Určitě to zvládneš na jedničku. Ženy tě mají rády“.
„Díky za připomenutí, už jsem si přestal věřit“, zabručel.
Jana se rozesmála. „Ty určitě“.
„Stejně, snažím se to nepodělat, jestli mi rozumíš“.
„Prostě jí pověz, co cítíš, co si přeješ. A nesnaž se jí do posledního detailu řídit život“.
Jo jasně. Bude stačit, když splním většinu rad a poslední vynechám, řekl si v duchu.
„A ještě něco na závěr. Nebylo to o tom, že by to ubralo na tvém dominantním
přístupu“, uchechtla se.
„O svoji dominanci se nebojím, ta mě nikdy neopustí, je věrně ve mně zakořeněná.
Ale každopádně ti děkuji, Jano. Brzy se uvidíme, pozdravuj doma“.
10.
Snídaně do postele byl vynikající nápad jeho sestry, ale nebyl si jistý, zda se nemine
účinkem. Richard působil jako starostlivý a laskavý manžel, který rád pomůže a je
oddaný. Připadlo mu to docela směšné.
Jakmile však Lucie dojedla, jeho oddanost se projevila tak, jak to měla nejradši.
Nakonec ji Lucii projevil hned třikrát, pak ji odnesl do sprchy, kde si to s ní rozdal
ještě jednou. Tak byl oddaný, to mu docela šlo, ale tak to jeho sestra určitě
nemyslela.
Zatímco po ranních orgasmech doslova podřimovala, ji rychle namydlil a opláchl.
Potom ji posadil na sedátko a začal ji mýt vlasy šamponem.
„Ach bože, to je nádhera“, broukala tiše. „Co to děláš?“
„Šamponuju ti vlasy“.
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„A taky ještě něco jiného. Ach, to je tak příjemné, tvoje doteky“, mručela spokojeně.
„Je to jenom taková masáž. Nic víc, Lucie“.
Hlavou mu proběhla vzpomínka, že kdysi dávno doma slýchával …Pamatuj si, že
holky mají rády tohle a nemají rády tamto, takže dávej pozor. Vždycky uměl
naslouchat, jako by se učil nový jazyk, který mu usnadní pobyt v nové zemi. V umění
tělesného kontaktu se zdokonalil pravidelnými návštěvami v jednom masážním
salonu, kterému vládla zajímavá žena indického původu.
Jeho doteky slabounce elektrizovaly lehkým plynulým kroužením konečky prstů.
Pomalé plynulé hlazení uměly probouzet vášeň. Luciiny smysly rozehřálo následné
vzrušení a erotický hlad.
„Netušila jsem, že bych se mohla udělat jenom po“ … vzdychla.
„Po čem, tomhle?“
„Jo, ach bože“, hlas jí odumřel v tichém vzdechu.
Richard nechal veškerou přepychovou rozkoš odvanout a zamumlal podrážděným
hlasem. „Brzy bychom měli jít“. Celou dobu sledoval čas. „Zvládneš to?“
Se zavřenýma očima přikývla. Na okamžik sobecky zauvažoval, že by toho mohl
využít, ale pak se rozhodl jinak a všechno odsune na později. Opláchl jí vlasy, vytřel
do sucha, vyfénoval a odvedl do ložnice.
Lucie zůstala nahá stát, po prožité přemíře slasti byla stále trochu malátná. Přejela si
rukou po břiše a bezradně se na Richarda zadívala.
„Vyber mi něco pohodlného, prosím tě. Nepředpokládám, že si můžu vzít tepláky“.
„Kdybys byla doma, mohla bys i tepláky, kotě“, usmál se na ni.
„Zrovna teď to zní lákavě“, řekla zasněně.
„Vážně?“, zazubil se na ni. „Mohl bych to dostat písemně?“
„Možná. Kdo ví“, odpověděla laškovně.
„Já se nevzdávám, ale to určitě víš“, opáčil beze stopy humoru. Poté se otočil a začal
se probírat jejím oblečením ve skříni.
Lucie se krátce nadechla. „Nemůžu se ti podřídit úplně ve všem. Potřebuji taky
vlastní život“.
Rychle se otočil. „Promiň, vlastní život? Co to má znamenat“, propaloval ji pohledem.
„Víš, jak to myslím“.
„Nevím. To mi vysvětli“, řekl a zůstal stát bez hnutí. „Nejsem si jistý, že to chápu“.
„Nechci …, nebo být součástí …, kde o všem rozhoduješ ty. Přestaň se mračit,
Richarde. Miluju tě, jasné? Nějak to vyřešíme“.
Richard pomalu vydechl a připomenul si, že má být trpělivý, mít pochopení. Kromě
toho nesměl zapomenout, že teď trpí většími výkyvy nálad než obvykle. Především si
zakázal něco pokazit.
„Máš pravdu“, řekl tiše. „Vyřešíme to“. Pootočil se, sáhl po ramínku a napřáhl
směrem k Lucii ruku. „Co tyhle, šlo by to?“, zeptal se.
„Vezmu si, cokoli mi vybereš. Je mi to jedno. To přece víš“.
„Právě že nevím. Oblékat tě je zábava“, pobaveně kroutil hlavou a sundal šaty
z ramínka. „Koho by to napadlo, že mi vneseš do života úplně novou radost“, drmolil
si pro sebe.
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„A ty taky“, zamumlala Lucie s pohledem upřeným na jeho dokonalou nahotu. „Ty jsi
ten můj obohatil o ohromnou rozkoš“.
„Pojď sem“ objal ji. „Kdykoli budeš chtít odejít z práce, lásko, budu pro“. Potom
ukázal na hodiny. „Nechám to na tobě. Stačí říct“.
Zamračila se. „Ty taky dokážeš zkazit každou legraci“.
„Nemusí to tak být“, povytáhl jedno obočí. „Takže …?“
„Krucinál“, zamumlala. „Takže nic, musím do práce.
„Jistě. Vrať se mi brzy“, zavrněl. Přistoupil k prádelníku a vyndal krajkové spodní
prádlo, které se hodilo pod šaty. „Stačí, když mi dáš vědět a budu tady“, dodal a
přiblížil se k ní.
„Nemůžu“, odpověděla s povzdechem.
To mu dodalo odvahu. Třeba jí to dojde brzy. „Škoda. Tak možná někdy jindy“, hodil
šaty přes židli a pomalu si klekl. „Zvedni nohu“, zamumlal. „A teď druhou“. Vytáhl jí
kalhotky a upravil na bocích, potom vzhlédl.
„Měli bychom nakoupit nějaké těhotenské oblečení“.
Lucie jenom zaúpěla.
Udiveně zvedl hlavu a postavil se. „Tak někoho zavoláme, ať přijde s nabídkou
k nám domů. Bude to tak lepší?“
„Ani ne“, zamručela. „Je to zatím předčasné“.
„Dívala ses už na nějaké?“
„Ne, a ty ano?“
„Pouze jen tak přemýšlím dopředu“, odpověděl a zvedl šaty ze židle.
Koutky úst jí zaškubal nenápadný úsměv. „A?“
„Dostal jsem z toho strach, v tom se moc nevyznám“, zašklebil se.
„Já taky ne. Takže co budeme dělat?“, smála se. „Těhotenské oblečení mě až tak
nebere, nebude se mi líbit“.
„V tom případě můžeš prostě ležet nahá v posteli“, uchechtl se. „To by mi
vyhovovalo“.
„To nezní vůbec špatně“. Konečky prstů přejela po jeho vypracovaných břišních
svalech. „Možná bychom to mohli vyzkoušet“, zavrněla.
„Jestli budeš dál tak příst, vůbec do práce neodejdeš“.
„Měla jsem dojem, že máme ještě trochu času“, nadhodila s nadějí v hlase.
„Lucie, ty ho nemáš. Já ano. Neřídím se žádným přesným denním rozvrhem“, podíval
se na ni významně.
Pomalu vydechla a našpulila pusu. „Kruci. To je na nic“, zareptala.
„Souhlasím s tebou, kotě“.
„Nemluv tak klidně, když se tu málem hroutím“.
„Koukni, lásko. Víš, jak já to vidím. Nechci, abys chodila do práce. Chci, abys byla se
mnou. Jenom se dnes ráno snažím, nedělat vlny“, povytáhl obočí. „Jasné?“
„No, tak dobře“, zaúpěla. „Tak do toho“.
„Jak to myslíš?“, zeptal se opatrně.
„Mluvím o těch šatech, Richarde“.
„Jistěže, tiše si povzdechl, pomohl jí do těch šatů. Ukázal jednou rukou na postel.
„Vlastně jsem ti řekl, co chci. Teď se rozhodni, co chceš ty“.
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Následovalo významné ticho.
Řím taky nepostavili za jeden den, uklidňoval se. Ve svém životě si dokázal
vypěstovat značnou trpělivost, která zrovna teď procházela těžkou zkouškou.
V rychlosti se oblékl a podíval se na Lucii, která se snažila obout boty. Klekl si, nazul
jí sandály a postavil se.
„Unavená?“, zeptal se, protože na okamžik zavřela oči a povzdechla si.
„Pořád“, odpověděla nešťastně.
„Zavolej mi a já pro tebe přijedu, jestli nevydržíš celý den“.
„Díky“, slabě se usmála. „Myslím, že budu v pohodě. Když se zaberu do práce,
stoupne mi hladina adrenalinu“.
To mě poser, řekl si pro sebe Richard, zakroutil hlavou a pozvedl oči do stropu.
„Co ještě potřebuješ, telefon, kabelku?“
„Řekla bych, že obojí“, odpověděla, ale nepohnula se z místa. Vypadalo to, že by
mohla zase klidně usnout.
„Naznač mi očima, kde je asi najdu“, usmál se
O deset minut později se Lucie jako zázrakem konečně probrala a o dalších pět
minut se rozjeli směrem do redakce.
11.
Richard naservíroval večeři, kterou připravila pečlivě paní Mixová.
„Musíš něco sníst, Lucie“ řekl jemně, trochu svraštil čelo a odstrčil talíř polévky.
„Mám tě nakrmit?“
Lucie se na židli napřímila a zhluboka se nadechla. „Promiň, ale nemám hlad a jsem
hrozně unavená“.
„Měla bys více odpočívat“. Vstal a obešel stůl. Zvedl ji ze židle a posadil si ji na klín.
„Jestli na to nemáš chuť, dej si makaróny se sýrem. Ty máš přece ráda“.
„Tak dobře“, nakonec souhlasila. Usmál se a naložil porci na talíř. Vzal vidličku a
nandal na ni trochu těstovin. „Otevři pusu. Tak, co jim říkáš?“
„Dobré, moc dobré“, zamručela s úsměvem a žvýkala.
„Souhlasím s tebou, trochu jsem jich taky snědl“.
Richard ji nakrmil a pak ji přesvědčil, aby snědla aspoň polovinu misky broskví se
smetanou. Když nakonec zavrtěla hlavou, že už nic nechce, řekl. „Aspoň něco jsi
snědla. Nezapomínej, že baštíš za dva. Musíš trochu pozměnit jídelníček a přestat se
živit sladkostmi. Dost mě překvapuje, že jsi tak zdravá. Paní Mixová bude vařit
speciální jídla, tak si na to zvykni“.
„A co když ne?“, ušklíbla se.
„V tom případě vyrobím tabulku a pokaždé, když se správně najíš, ti do ní za odměnu
nalepím samolepku“.
„Mám lepší nápad, za odměnu mi dopřeješ orgasmus“.
„To zní ještě líp. Oba z toho budeme mít požitek“.
Zvedla ruku a přejela mu prstem přes spodní ret. „Co třeba teď? Celý den jsem tě
neviděla“.
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Richard se pomalu nadechl. Každou chvíli přijde slečně Tausová, abychom vybrali
vhodné oblečení, snad jsi na to nezapomněla?“
Oběma rukama ho objala kolem krku a zašeptala. „Nemohlo by to počkat?“
Povzdechl si. „Nechej toho, lásko. Už jsem to domluvil“, napomenul ji. Sundal jednu
její ruku ze svého krku, otočil ji dlaní vzhůru a políbil. „Bude to trvat maximálně
hodinu, víc ne. Po zbytek večera ti budu k dispozici a dopřeju ti, co budeš chtít. To je
přece dobrá nabídka, ne?“, usmíval se na ni.
Lucie zaúpěla. Pomalu spustila druhou paži a opřela se. „Tak aspoň mi dej malou
pusu“, žadonila.
Pustil ji. „Ale jenom jednu. Nic víc“ zdůraznil.
„Ty mi nevěříš?“, upřela na něho nevinné oči.
„Ne“, zasmál se. „Ne, když se na mě tak díváš“. Sklonil hlavu a krátce, roztomile ji
líbnul na tvář, asi jako by políbil dítě. Potom ji postavil na nohy.
„No tak, zlatíčko, nešpul tolik tu svou pusinku. Až to vyřídíme, jsem jenom tvůj“.
„Ach jo. Jsem unavená, ubručená, ale hrozně nadržená. Takže si budu špulit pusu,
kdy se mi zachce“.
„Pokud budeš rozumná, podíváme se na pár návrhů slečny Tausové a můžeme to
zkrátit na půl hodiny. Vybereš si a tím se všechno uspíší“.
Najednou se usmála. „Dobře, zatím se převléknu. A neboj se, nebudu protivná,
neudělám ti ostudu“.
„Ty, mi v žádném případě nemůžeš udělat. To ani náhodou. Jenom chci, aby se věci
pohnuly dopředu“.
„Jsi až moc milý, díky“, sevřela mu ruku. „Na tebe je snadné, být milý. Jsi moje
všechno, kotě“.
„Proboha, přestaň, nebo se zase rozbrečím“.
„No tak klid“, zlehka ji políbil na nos. „Není kvůli čemu plakat“, usmál se. „Stejně na to
teď nemáš čas“, poklepal si na hodinky.
Návrhářka věděla, co se od ní očekávalo. „Tak bychom se mohli podívat na několik
mých nápadů“, vytáhla z desek návrhy, které předkládala na stole jako inspiraci.
Richard slečnu Tausovou vybral na doporučení. Vědělo se o ní, jak je nadaná,
vzdělaná a má za sebou nemalou praxi. Na svém kontě měla dlouhý seznam
významných zákazníků.
Lucie si ji pečlivě prohlížela s velkým zájmem, než se začala věnovat tomu, proč tady
je. Připadala jí jako studentka avantgardního umění. Její dlouhé plavé vlasy po
ramena pečlivě zastřižené s výrazným výstředním odbarveným pruhem. Na sobě
měla krátké tričkové černé šaty, černobílé pruhované punčochy a kotníkové kozačky.
Lucii se okamžitě zalíbila, zvlášť ji okouzlila svým vřelým úsměvem. Nakonec spolu
vybraly několik vzorků oblečení pro nastávající matky. Nic usedlého, z čehož měla
obavy, ale velmi nápaditého, jednoduchého. Byla si naprosto jistá, že tohle oblečení
jí bude maximálně vyhovovat, dokonce se jí bude zamlouvat a bude si připadat
přitažlivě a výjimečně.
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„Líbí se mi vaše šaty, paní Gregorová“, ukázala návrhářka na Luciinu vyšívanou
tuniku. „Dokonale vám padnou k vaší pleti a měděným vlasům“, pochválila její
oblečení nadšeně.
„Děkuji, koupil mi je manžel. Z nás dvou je to právě on, kdo má dobrý vkus. Takže
mám štěstí“, odpověděla rozpačitě Lucie.
„To jistě. Ale vy jste ta, které ty šaty sluší. Takže štěstí má vlastně váš manžel“.
„To je bez debat“, přidal se Richard a jednou paží objal Lucii kolem ramen. Naklonil
se a líbnul ji na tvář. „Jsem ten největší šťastlivec pod sluncem“.
Lucie se začervenala.
„Takže dohodnuto. Vše připravím a ozvu se co nejdříve“, zvedala se slečna Tausová
k odchodu.
„Děkuji vám za váš čas, slečno“, řekla Lucie. „Vaše návrhy se mi moc líbily“,
dodávala s úsměvem. „V tomhle směru jsem dost nezkušená. Líbí se mi
jednoduchost vašich návrhů“.
„To je pravda, slečno. Udělala jste na mou ženu dojem. Obvykle se o oblečení
nezajímá. Moc nás těšilo. Budu očekávat váš účet“, rozloučil se Richard a vyprovodil
ji z bytu a domu.
„Zapomněla jsem se zmínit, dnes mi volala Sofie a pozvala nás v pátek na večeři.
Povídala, že to bude neformální návštěva. Nevadí ti to? Přislíbila jsem za nás oba, že
přijdeme“.
„Vůbec ne. Splním ti každé tvoje přání“.
„Taky jsem se domluvila v redakci, že pár dnů budu pracovat doma“.
„To je skvělé. Ale proč jenom pár dnů?“, zeptal se.
„Protože je to zatím. Tahle možnost je stále otevřená“.
„Doma bys měla větší pohodlí“, podíval se na ni. „To přece víš“.
„Uvidíme“, odpověděla Lucie a přes rty jí přeběhl úsměv. „Netlač na mě, Richarde“,
zasmála se a dloubla ho loktem.
„Jsi velmi schopná a zvládneš to dobře. Budeš si moci sama řídit svoji práci a nikdo
tě nebude v ničem omezovat. Velice dobře víš, že můžeš dělat cokoli“.
„Mluvíš jako můj dědeček“, promluvila tiše a zamyslela se.
„Budu to považovat za kompliment“, usmál se Richard.
„Taky jsem to tak myslela“, řekla tiše a ztěžka polkla.
Richard si všiml, jak se jí zamlžily oči. Rychle ji popadl do náruče. „Nemůžu ti ho
nikdy vynahradit, lásko. Ale miluju tě stejně jako on. Bezvýhradně“, zamumlal jí do
vlasů a zlehka políbil.
„Nespěchám na tebe. Jenom chci vyložit karty na stůl. Rozhodni se, jak chceš a já to
přijmu. V žádném případě na tebe nechci tlačit“.
Lucie se usmála. „Ty bys měl být diplomatem, Richarde“.
„Ti nic nevydělávají, zato více žvaní. Navíc bych nejspíš napráskal prvnímu, který by
mi zalhal. Ale děkuju za tvou naprostou pomýlenou důvěru“, prohodil s úšklebkem.
„V kolik je ta páteční večeře, v osm?“
„Ano, ale navrhla jsem raději sedmou hodinu. Teď se brzy unavím. Sofie povídala, že
jí to taky bude vyhovovat. Teď se moc dobře nevyspí“.

39

„Dobře, v tom případě si půjdeme brzy lehnout. Zítra nás čeká prohlídka u doktora a
v pátek tě vyzvednu kolem čtvrté hodiny. Pojedeme domů, převlékneme se a
vyrazíme ke Kolářovým“.
„Určitě ti to nevadí, že jsem to domluvila?“
„Vůbec ne, naopak. Zrovna absolvovali těhotenství a porod. Takže se můžeme něco
přiučit, což je velmi výhodné“.
„To abych si dělala poznámky“, ušklíbla se.
„Budeme si je dělat oba. Tak, jde se do postele“, přikázal. „Zítra nás čeká návštěva u
lékaře, musíme se na to vyspat“.
„Omyl, až v pondělí“, opravila ho Lucie.
„Fakt? No když to říkáš talk přesvědčivě, asi to bude pravda“, přitakal.
„Velmi správně. A když je řeč o termínech“, zavrněla rozpustile. „Povídal jsi, že mi
budeš k dispozici“.
„Ano, taky jsem to myslel naprosto vážně. Jsem ti k službám“, otevřel dveře do
ložnice a vnesl ji dovnitř.
„Páni“.
„Páni“, napodobil ji. „Už je to tady, krásko“, rozesmál se jejímu nadšenému pohledu.
Když ji svlékal, nemohl se vynadívat. „Jsi krásná, Lucie, víš to?“
Lucie mu věnovala pobavený úsměv. „Tak na to nezapomeň, až budu tlustá“, řekla.
„Upozorňuju tě, že mi budeš muset pořád lichotit. Vlastně, vždyť já jsem nikdy
nebývala tlustá, jak vůbec budu vypadat“, a oči se jí rozpustile zaleskly. „A nemám na
mysli sladká slovíčka, která dříve patřila jiným, je to jasné?“
„Nic se neboj, já žádná slovíčka nikomu neříkal. A tobě budu lichotit úplně jinak,
myslím, že to oceníš“.
„Pokud mě budeš hluboce milovat, bude všechno v pořádku“.
Richard jednou rukou si svlékl sako a druhou si povolil kravatu. Přetáhl si košili přes
hlavu, rozepnul si pásek u kalhot. Zvedl oči, když právě zaslechl zamručení. Lucie
ležela uprostřed postele. Byla svěží a šťavnatá, neskutečně žádoucí. Opírala se o
polštář. Těhotenství jí ještě přidalo na smyslnosti. Na její ňadra byl nádherný pohled.
Měla přivřené oči a vzdychala touhou. Vytrhl se ze zamilovaného transu.
„Dej mi dvě sekundy“, zul si ponožky a jedním pohybem si rozepnul kalhoty.
„Ach bože“, Lucii zahořely tváře vzrušením. Tiskla si ruce v rozkroku, jako by se
snažila potlačit svou hladovou touhu.
„Neopovaž se udělat beze mne“, zavrčel na ni. „Kruci, Lucie, otevři oči, hned“.
Pomalu zvedla víčka. V tom případě si pospěš“, odpověděla. Vnímala jen to, že ho
teď chce.
„Konečně mě bereš na vědomí“, mumlal s úsměvem a stáhl si přes boky kalhoty a
spodky.
„Nevím, jestli zrovna tebe, ale jeho určitě“, ukázala na jeho erekci. „Myslela jsem na
to celý den“.
„Tak se otevři, kotě“, přikázal chraplavě. „Ať můžeme dovnitř“.
Lucie se zachvěla, smysly ji omámily přívalem touhy. Jeho ostrý příkaz v ní probudil
záplavu nemravných vzpomínek.
„Viděl jsem to“, zavrčel. „Ale pokud se pořádně neotevřeš, nedostanu se dovnitř“.
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Roztáhla nohy. Richard si stoupl k pelesti postele. „Povídal jsem pořádně“.
Sjela rukama dolů, prsty se pohladila po vlhkém zduřelém pohlaví a rozevřela ho.
„Víc, lásko“, řekl jemně. Tiše zasténala. „Čekám“, pozvedl obočím.
Zajela prsty hlouběji, více se otevřela a nabídla se mu.
Šikovná holka“, tiše ji pochválil. „Když děláš, co se po tobě chce, zasloužíš si
odměnu“. Zlehka ji pohladil klitoris. Díval se, jak se nalévá a tvrdne.
„Ne, nehýbej se a ruce nechej volně nad hlavou“, varoval ji, když začala zrychleně
dýchat a kroutit se. Silně jí poklepal na klitoris, až zakvílela. Rychle otevřela oči.
„Mám jednoduchou prosbu“, procedila mezi zuby.
Slabě se usmál. „To ty vždycky, lásko. Já bych si rád trochu pohrál“.
„Ale já možná ne“, zasyčela.
Přejel si pomalu po svém údu. „On ale ano. Líbí?“, drze se usmíval.
Lucie měla tělo jako v ohni. Chvilku jí trvalo, než promluvila. „Ty víš, že ano“.
„Dobře. A teď mi řekni, že jsi moje, že jsi tak nadržená pro mě“. Lehl si mezi její nohy
a zajel pomalu dovnitř. Pak se zarazil. „Jenom pro mě“.
„Ano, ano, jenom pro tebe“. Její slova se změnila v hlasité sténání, když zajel do
jejího horkého, vlhkého klína. Zavřel oči a vnímal prudkou rozkoš, která zaplavila
jeho smysly. Lucie cítila každý nerv v těle a horečnatá touha ji unášela k orgasmu.
„Teď, teď“, lapala po dechu. Byla bezmocná a rozechvělá. Pociťovala tu nádhernou
tvrdost, jak do ní pronikal. Úplně do ní zajel až po kořen.
„Ach, ano …“, zalykala se rozkoší, celá se třásla a vzpínala. Byla nenasytná, divoká
a tak dál ukájel její zuřivou touhu po orgasmu, až silně vyvrcholila.
„To stačí, lásko. Celá se třeseš“.
Úmyslně vyvrcholil zároveň s ní a na chvíli přestal plnit její požadavky.
„Co když chci ještě?“, našpulila pusu.
„Dostaneš to, ale ne teď. Ani jeden z nás neví, co můžeme dělat. Nesmíme to
přehánět“, zdůrazňoval svá slova.
„Cítím se naprosto dobře“, odvážila se namítat.
„Nehodlám o tom s tebou diskutovat“, odpověděl klidně, jak jenom to šlo, a posadil se
na paty.
„Já taky ne. Nejsem tvoje podřízená a nemusím si nechat líbit tvoje rozkazování“,
pronesla trochu více, prudčeji.
Pomalu se nadechl. „Já vím, kdo jsi, Lucie. Jenom mám starost o tvoje zdraví, to je
vše“, snažil se jí to vysvětlit.
„Co kdybych se starala já?“, odsekla.
Opět se musel ovládat. „Cítil bych se lépe, až budeme vědět, co můžeme“.
„A já zase líp po několika orgasmech“, namítla vzpurně.
„Tak dost, Lucie“, zamračil se.
„Ty, laskavě týrej někoho jiného. Já nemám zájem“.
Richard se chvíli díval jinam. Přemáhal a krotil v sobě nějaký vnitřní pud. Přehodil
nohy přes pelest a zvedl ji.
„Co to děláš?“, ptala se bez dechu. Nedokončila však otázku. Ležela na břiše na jeho
roztažených nohou. Ucítila pevný dotek jeho ruky na svém pozadí. Pevně ji přidržel,
aby se nemohla pohnout.
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„Tohle se mi nelíbí“, sykla.
„Třikrát, a pokaždé sis to zasloužila“, prohlásil a nedbal na její protest.
„Nech toho, Richarde“, pokusila se klást odpor. V tom jí rukou zajel mezi nohy a
přiměl ji ještě více roztáhnout stehna.
„Zůstaneš takhle“, přikázal ostře a s dokonalou přesností přejel prstem po klitorisu.
Lucie pocítila nával nestydaté rozkoše. Byla bezmocná.
„Musíš si zvyknout, že nebude pokaždé po tvém“, řekl a plácl ji přes zadek.
Šokovaně zasyčela.
„A teď mi řekni, že rozumíš, kdo tady rozkazuje, nebo budeme pokračovat“.
„Ty, Richarde“, vydechla. Zajel bříškem prstu přes klitoris na další bod v jejím těle.
Potom ji plácl ještě dvakrát za sebou. „Rozumíš tomu, Lucie?“
„Rozumím, naprosto“, odpovídala zadýchaně.
Shovívavě se na ni usmál. „Do doby, než si promluvíme s doktorem, budeme opatrní,
ano? Doufám, že je to srozumitelné“.
„Ano“, přikývla.
„Jenom mám o tebe strach“, položil jí ruku na břicho.
„Bolelo to? Byl jsem moc drsný?“, sklonil hlavu a lehounce ji líbal po zrůžovělé
pokožce. „Promiň“, řekl několikrát a každé slovo zdůrazňoval polibkem.
Převrátila se na záda a napřáhla ruce. „Chci jenom, abys do mě pomalu něžně zajel,
zatímco budu usínat“.
Krátký okamžik zaváhal, potom nakonec souhlasil. „Jenom, pokud to bude po mém,
žádná divočina, rozumíš“.
Usmála se. „Samozřejmě, ty jsi tu šéf“, odpověděla.
Když do ní pomalu pronikal, stále se tiše smál. Pomalu ji začal šukat a užíval si její
uspokojivé vzdychání do doby, než vyvrcholila podruhé. Tak byl spokojený, když se
mu podvolila a nechávala to pouze na něm. Poté, co usnula, vstal z postele. Po
hodině, kdy celou dobu mobilem odpovídal na emaily, se rovněž uložil ke spánku.
12.
Zvonek vytrhl Richarda sedícího v jedné ruce noviny a s lahví vody ve druhé ze
zadumání. Vstal z pohovky a pohlédl na hodiny. Nikoho nečekal a byl si jistý, že ani
Lucie. Překvapilo ho, když otevřel dveře a za nimi uviděl Pavla, na kterého byl více
než naštvaný.
„Ahoj, Richarde. Pozveš mě dál?“
„Samozřejmě“, pokynul mu Richard a ustoupil, aby mohl vejít. Pavel si promnul
zátylek a odkašlal si. „Jdu nevhod? Zdá se, že se někam chystáš“.
„Jdeme s Lucií na návštěvu k Alexovi a jeho manželce“, odpověděl chladným
hlasem, který se nesnažil zakrývat.
„Aha“, odmlčel se Pavel a rozhlédl se rozpačitě. Potom ztěžka vydechl a upřel
znepokojeně očima na Richardovi. „V tom případě nebudu dlouho zdržovat. Vyřiď jim
oběma, že je pozdravuju“.
Richard si založil ruce na hrudi a přikývl. Přitom přemýšlel, kdy se Pavel konečně
dostane k věci. Ten se při jeho pohledu ošil a zavrtěl nešťastně hlavou.
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„Promiň, Richarde, měl jsi samozřejmě pravdu. Neměl jsem tak panikařit a děsit
Luciiny rodiče. Ale oba jste záhadně zmizeli po těch divných událostech, co jste mezi
sebou měli. Najednou jsem nevěděl, Celé jsem to zpackal. Je to další bod na
seznamu věcí, které jsem neměl dělat“, jeho hlas zněl zastřeně, vyčerpaně a
odevzdaně. Richard ho pozoroval zasmušilým pohledem, jak se potil a snažil se
ospravedlnit a všechno to napravit. V hlavě se mu promítl nedávný rozhovor s Lucií,
který spolu vedli včera večer, než šli spát.
„Měl bys mu rychle odpustit, Richarde, a to jednou provždy. Myslel to dobře“. Tak
zněla její přesná slova. Ačkoli stále bojoval s pocitem zrady a neomalenosti svého
bratra, cítil, jak to celé ještě zhoršil. Věděl, že tvářit se ukřivděně nikomu neprospěje.
Trochu ho taky ovlivnily Luciina slova, že jestli se s ním neusmíří, má se od ní na co
těšit. Pokusil se zbavit náznaků záště a smířlivě natáhl k bratrovi ruku. Pavel
zhluboka vydechl úlevou a pevně nabízenou ruku přijal.
„Díky, bráško, vážím si toho. Hodně to pro mě znamená“.
Richard převrátil oči a zašklebil se na ty jeho sentimentální kecy. Pavel kroutil hlavou
a uchechtl se.
„Tak, jak to jde? Zdá se, že je to pro vás oba dost těžké. No, a já jsem tomu hodně
napomohl, co?“
„Jo, netušil jsem, že nás něco podobného potká. Tedy, abych byl úplně přesný, ne
tak brzy, ale zvládneme to“. Richard přešel několika kroky k baru a vytáhl láhev
skotské. Pokynul s ní směrem k Pavlovi a ten přikývl. Do dvou sklenic nasypal trochu
ledu, oběma nalil panáka a jednoho postavil před Pavla.
„Lucii miluju a na ničem jiném nezáleží“, pozvedl skleničku.
Pavel přikývnul. „Co na to říkají její rodiče, už to vědí?“
„Zatím neříkají nic, nic nevědí, aspoň si to myslíme. Teprve se tam chystáme příští
víkend. Bylo by to mnohem jednodušší, kdybys to tak nezbabral a nevolal tam“,
odpověděl Richard a hodil do sebe panáka. Chvíli otáčel prázdnou sklenkou a díval
se na svého bratra. Přitom vnímal nejen cinkání ledu, ale taky si představoval, jak
budou Frankovi reagovat po tom tyátru, co předvedl jeho bratříček.
„Já vím, zazmatkoval jsem“, kál se Pavel. „Co si myslíš, že řeknou?“
Richard pokrčil rameny. Ne, že by ho jejich názor nezajímal. Ale to hlavní bylo ulevit
Lucii na několik příštích měsíců od co největšího množství starostí. Už tak to bylo pro
ni dost těžké a rozhodně si nepřál, aby se ještě více stresovala.
„Nemám vůbec tušení, prostě uvidíme. Po pravdě je mi to jedno. Důležité je, že my
oba máme jasno“.
„Richarde, neviděl jsi někde moje hodinky?“, z chodby zazněl Luciin hlas. Zahnula za
roh a se sklopenýma očima hledala svoje hodinky. Vůbec netušil, proč je hledá
zrovna teď, když sotva vyšla ze sprchy“, pousmál se pro sebe. Nato Richard vzápětí
ztuhnul, když pochopil, že Lucie o přítomnosti jeho bratra nemá tušení a nahlas si
odkašlal. Prudce zvedla hlavu, vyjekla a pevněji sevřela osušku, která taktak
zakrývala její právě osprchované tělo.
„Sakra, nevěděla jsem, že tu někdo je“.
Richard s Pavlem se uchechtli. Obrátila se o sto osmdesát stupňů a rozběhla se do
ložnice, přičemž její bosé nohy pleskaly po podlaze.
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„Ahoj Pavle, sbohem Pavle“, zvolala.
Pavel dopil svůj drink a zasmál se. „Ahoj Lucko a sbohem Lucko“, položil skleničku
do dřezu, došel k Richardovi a potřásl si s ním rukou. „Věřím, že to dopadne dobře,
bráško. Oni vědí, že ty jsi pro ni ten pravý“.
„Jistěže“, přikývl Richard. Vyprovodil Pavla, došel ke dveřím ložnice a zkusmo
nakoukl dovnitř. Obklopil ho její parfém a zaútočil na jeho mužský instinkt. Zároveň
však sváděl bitvu, o které ho vůbec nenapadlo, že jí někdy bude čelit. Včera v noci se
milovali. Ale jakmile byl v ní, vyděšeně se zarazil. Tyčil se nad ní, její těžké
oddychování ještě posilovalo jeho vzrušení a jemu najednou hlavou prolétla
myšlenka, že by mohl dítěti ublížit. Jako by ho zasypala tuna cihel. Zůstal jako
opařený a musel se silou vůle ovládat. Sice si připadal jako lump, když ji napomenul
ráznějším způsobem, ale musel to udělat, aby ji usměrnil.
Teď seděla na posteli, zvedla hlavu a usmála se na něho. Kousl se do spodního rtu a
vychutnával si ten její vřelý pohled.
„Ahoj, ty“, zapředla. Vstala a popošla k němu. Pod její hedvábnou halenkou
pulzovala opálená hladká pokožka a kalhotky stěží zakrývaly její pohupující se boky.
S provokativním zábleskem v očích ho objala kolem pasu.
„Nejraději bych tě snědla“.
„Já tebe ještě víc“, zašeptal, a v duchu se snažil odolat vzrušení.
„Co kdybychom …“, zašeptala plaše, „si pochutnali na něčem o něco dříve a vrátili se
k tomu, co jsme včera tak uspěchali“.
Richard si odkašlal, naježil se a couval. Nervózně si odhrnul vlasy z čela a prudce
otevřel skříň.
„Musíme vyrazit co nejdříve“, vypravil ze sebe napjatě. Ta lež mu málem zhořkla na
jazyku.
Lucie zkoprněla, vyvedená z míry, protože jeho pohled napovídal, že se ji chystal
povalit na postel. Nevěřila jeho striktním slovům a povzdechla si. Richard moc dobře
viděl ten její zmatený výraz, který se odrážel v její tváři. To ho značně zneklidňovalo.
Pátrala v jeho obličeji a hledala odpovědi, které jí nebyl ochotný poskytnout. Obrátil
se zpátky s pocitem, že je hlupák chycený v pavučině lží. Přitáhl si její ruku na klín,
odhrnul jí vlasy na stranu a naklonil se k jejímu uchu.
„Moc ti to sluší, krásko“.
Podívala se na něho a podezíravě povytáhla obočí.
„Neříkej. Vzhledem k tomu, že jsi ráno se mnou nic nechtěl mít, o tom vážně
pochybuju“.
Viděla, jak se kousl do rtu a jeho oči odhalily víc, než by měly. Srdce jí prudce
pokleslo a slova z jejich úst vyletěla rychleji, než si je stačila promyslet.
„Budu pravidelně cvičit, abych se udržela ve formě. Potom tolik nepřiberu“.
Richard se na ni zděšeně podíval. „O čem to mluvíš? Myslíš si, že to souvisí nějak
s tvojí postavou, s tvojí váhou?“
„Jistě. Tělo se mi postupně mění. Co jiného si mám myslet. Nikdy jsi sex se mnou
neodmítal, Richarde. Dokonce si ho vyžadoval často. Právě teď mám splašené
hormony.
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Včera večer jsi byl hodně opatrný a ráno ses vymluvil, ale prostě jsi nechtěl. Přiznej,
že tě tolik nepřitahuju“, sklopila oči a sklesle dodala. „A to, že musíme už vyrazit, to
byl chabý pokus“.
Richard zděšeně poslouchal její obavy, které se ani trochu nepřiblížily k těm jeho.
Vzal její tvář do dlaní a zadíval se s něhou do jejich smutných očí.
„Panebože, ty jsi ale, Bláznivka. Nikdy bych tě neodmítl, Lucie. Mám co dělat, abych
ti nestáhl kalhotky, neohnul tě tady přes postel a neponořil se do tebe tak hluboko, že
by ani jeden z nás nevěděl, kde ten druhý začíná nebo končí. Sex s tebou je jako
droga a já se potácím jako nějaký závislák. Ale na druhou stranu je to ta nejsladší
závislost, jakou můžu mít“.
„Tak o co jde?“, zeptala se a snažila se vymazat představu, jak ji ohýbá. Klidně by si
stáhla kalhotky a nechala ho, ať svůj slib splní. Pevně zavřela oči.
Richard zaváhal a ztišil hlas do šepotu.
„Bojím se, abych tobě a dítěti neublížil. To je celý problém“.
Lucie prudce otevřela oči. „Co? Spali jsme spolu několik dnů předtím a tehdy si
strach neměl“.
„Já vím, ale když si představím tu naši Uzlinku, jak je malá, začalo to být hodně
skutečné“, s povzdechem se odtáhl. „Určitě bych ti něco udělal. Během sexu, jaký
spolu my dva máme, je vyloučené se toho vyvarovat“.
Lucie mu dala prst pod bradu a natočila jeho pohled zpátky k sobě.
„Tak za prvé, se mi to líbí, jak to děláme“, zašeptala a pozvedla obočí. „A za druhé,
opravdu ode mě očekáváš, že muži s tvým vzděláním, uvěřím, že je ohledně
ženského těla tak naivní? Mně ani dítěti ublížit nemůžeš. Páry spolu souloží miliardu
let, i když je žena těhotná“.
Richard jí vnořil ruku do vlasů. „Když dostanu svolení, samozřejmě se o tebe
postarám a budu tě šukat do poslední chvíle. A, ano můžeš očekávat, že jsem
s ohledem na ženské tělo trochu naivní. Klíčové slovo je těhotenství. Na závěr
musím dodat, paní Gregorová“, zakřenil se, „že ani za miliardu let spolu páry
nesouložili tak, jako my dva. Trháme rekordy, proto mám obavy“.
Lucie si zhluboka povzdechla a olízla si ret.
„Lucie, poslouchej mě. Slibuju, že všechno dobře dopadne, ale musím si promluvit
s doktorem“, povzbudivě ji políbil na čelo. Ten slib z něj vyšel stejně přirozeně jako
láska, kterou k ní cítil.
„To doufám“, usmála se, ale její oči byly ještě trochu smutné a utrápené.
„Až se vrátíme domů, neboj se, že tě nedokážu uspokojit. Ale všechno bude po mém.
Žádné zvrhlosti, je to jasné?“
„Říkáš to tak, jako kdyby to někdy bylo jinak, než po tvém“, utrousila s pošklebkem.
Richard se na ni přísně podíval. „Jak jsem řekl“, pak došel k zrcadlu, upravil se a
znechuceně se na sebe podíval. „Jsem zřejmě idiot“, zamumlal sám k sobě tiše.
Vzdychl, popadl klíče od auta a jenom doufal, že jízda autem nebude tak rozpačitá a
večer proběhne v dobré náladě. Ale ta se mu vzápětí zvedla, když scházeli dolů po
schodech.
„Vzpomínám si na tvoje slova, když jsi jednou prohlásil, že nevíš, jak bys mě mohl
šetrně šukat. No, a teď už to budeš vědět?“, nenuceně se zeptala.
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Zastavil se a díval se na ni ohromeně. Potom se neubránil, zaklonil hlavu a rozesmál
se. To zase Lucie na něho ohromeně zírala.
„Tak to byla trefa do černého. Přímý zásah, paní Gregorová. Netušil jsem, že se mi to
vrátí jednou, jako bumerang“, stále se smál.
„Jenom jsem se chtěla ujistit“, pokrčila ramenem a dále sestupovala ze schodů.
„Dříve to bylo o něčem docela jiném“, zastavil ji na posledním schodu. „Neboj se,
překvapím tě“, vzal ji kolem pasu a odváděl ji ven k autu. „Zdá se, že moc řečníš,
krásko“, stiskl její zadek. „Já už si s tebou dovedu poradit, to mi věř“.
13.
Zastavili před domem Kolářových přesně úderem sedmé hodiny. „Tak pojďme,
zdržíme se hodinu a potom se vrátíme domů“.
„Cože?“, podívala se na něho.
„Jen pro všechny případy, nic víc“, vysvětloval Richard.
Lucie se kousla do rtu a zamračila se. „Myslela jsem si, že jsi říkal, že je ti to jedno,
jestli tady půjdeme. Mohla jsem Sofii zavolat a na něco se vymluvit“.
„Mně je to ale opravdu jedno, nelžu ti, lásko“, Richard otevřel dveře a nabídl jí rámě.
„Připravená na tlachání?“, usmíval se. „Já ano“.
„Velmi vtipné, pane Gregore“.
„Já jsem na jejich dítě opravdu zvědavý“, snažil se ji povzbudit.
Lucie se pousmála. „To je dobře“, vzala Richarda za ruku. „V tom případě to nejsem
jenom já, kdo se na to malé těší“.
„Kdepak, lásko. Oba máme stejnou karmu. Ne, že by to tak nebylo od začátku“,
poznamenal a objal ji kolem pasu.
„O karmě sice nic nevím, ale tehdy jsi byl vražedně sexy“.
„A hrozně jsem tě chtěl“.
„Byl to prostě osud“, řekla zlehka.
„Anebo jsem měl ohromné štěstí“, zamumlal a přitáhl si ji více k sobě. „Musíme tam
vůbec jít?“, náhle se zeptal. „Když se teď otočíme, za deset minut bychom mohli být
v posteli a já bych tě mohl šukat, šetrně“. Slovo šetrně naznačil v uvozovkách. „Určitě
by se ti to moc líbilo“.
„Co tak najednou?“ Sotva to dořekla, podívala se směrem k domu a klesla zpátky na
celá chodidla. „Příliš pozdě“, řekla s povzdechem. „Alex nás viděl, stojí u okna“.
Richard zaúpěl. „Ale plusem je, že se podíváme na miminko“, připomenul jí a urovnal
jí halenku, která to vůbec nepotřebovala. Ale on nutně potřeboval jí sahat na prsa.
„Doufám, že jsem se neoblékla moc neformálně a podívala se na svou smetanově
bílou halenu, zelené tříčtvrteční kalhoty a značkové tenisky.
„Vypadáš dokonale, lásko. Jsi roztomilá mamina mého děťátka v neformálním ohozu,
což Sofie musí každopádně ocenit“.
„Tou roztomilostí si nejsem jistá“.
Usmál se. „Pro mě ano, jsi roztomile nevinná a krásná. Nezapomeň, že jsem dříve žil
mezi samými dravci“.
„To měl být kompliment? Nevím, nevím“, smála se.
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„Jakmile dorazíme domů, předvedu ti, jak roztomilá jsi a co k tobě cítím, kotě“,
významně na ni pozvedl obočí a dravě se zazubil.
„To budeme muset tu návštěvu zkrátit“, koketně na něho zamrkala. Richardovi se
rozpustile zablýsklo v očích. „Takže jsem to řekl jasně“.
O malou chvíli později byli uvedeni do domu, aby si před večeří dali něco k pití.
„Já si dám jenom vodu“, zamumlala Lucie a posadila se vedle Sofie do křesla. „Pořád
je to tajné, ale jsem těhotná“, upřesnila svou volbu.
„To je skvělé“, odpověděla Sofie a podívala se na Richarda. „Pro vás oba, máme
s Alexem z toho velkou radost“, řekla s nefalšovaným úsměvem.
„Určitě ne tak velkou, jako my dva“, řekl Richard a usadil se do nedalekého křesla.
Alex namíchal pro svou ženu nealkoholický drink a Lucii podal sklenici vody
s plátkem citrónu. Pro sebe a Richarda do sklenek pořádnou dávku whisky.
„Tahle ti bude chutnat, příteli. Je čtyřicet let stará“.
„Tomu věřím“, odpověděl Richard s úsměvem. „To se nedá odmítnout“.
„Myslíš ta whisky“, Alex si odfrkl a ztišil hlas. „Nikdy jsem nevěřil, že se dokážeš tak
změnit“.
„Proč? Ty jsi to zvládl“, odpověděl Richard. „Nebo snad ne?“
„Jo, jo. I když já jsem se s tebou nemohl vůbec srovnávat. To ani náhodou“.
„Tím lépe, věř mi“, Richard pozvedl svou sklenku. „Na manželství a rodinu“, mrkl na
svého přítele.
Alex se musel chvilku vyrovnávat s ohromením z toho, že Richard otevřeně projevil
své city. Byl emocionálně nejdisciplinovanějším mužem, kterého znal. Chladný,
rezervovaný a nepřípustný. Vždycky se ovládal. V soukromých klubech, kde se
provozoval sex, a v nichž většina mužů projevuje určitý stupeň vzrušení, tak on měl
vždy vše pod kontrolou.
„To je naprosto pravda“, řekl Alex a pozvedl taky svou sklenku. „Na naše krásné ženy
a děti“, přidal se s přípitkem.
Richard vyprázdnil sklenku a postavil na stolek. Alex mu chtěl dolít, zavrtěl hlavou.
Pak se předklonil a zachytil Luciin pohled.
„Uniklo mi něco?“, usmál se.
Lucie se usmála taky. „Ani ne. Povídáme si o intervalech kojení. To není nic pro
tebe“, řekla s pobavením v hlase.
„No, já určitě v noci nezaspím kojení“, pokrčil Richard ramenem. „Mám lehké spaní“,
ještě dodával.
„Zato já ne“, přiznala se Lucie a usmála se na svého manžela.
„Neboj. Budeme pracovat v týmu. I když já to budu mít jednodušší“.
Alex se zašklebil. „Ježkovy zraky, uklidněte se vy dva“, převrátil oči.
„Mně připadají roztomilí“, namítala Sofie. „Vidíš, měl by ses učit …“
„No jo, jen mě neočerňuj“, bručel Alex a posadil se vedle manželky na pohovku. „Na
druhou stranu nesmíš opomenout, že jsem to byl já, kdo tě tak během těhotenství
celou dobu uspokojoval“, napřímil se Alex.
„To je pravda, byl jsi hodně pečlivý. Měli bychom si znovu zadělat na další miminko“,
štípla ho do paže.
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Richard převrátil oči a podíval se na Lucii. To, co uviděl, ho více než pobavilo. Její
pohled přímo naznačoval, vidíš, taky to takové měli.
„Pověz nám něco o dětech, Sofie“, zeptal se Richard a přešel do uhlazeného tónu.
„Ze zjevných důvodů nás zajímají“, řekl s úsměvem. „Vlastě uvažujeme, že si
budeme dělat poznámky, protože o tom nic nevíme“.
Alex se neubránil a rozesmál se. „To si těžko nedovedu představit, jak ty se
zápisníkem v ruce hltáš každé slovo o miminkách“.
Richard ho zpražil nevraživým pohledem. „To budeš muset“.
„Chcete se na naše andílky podívat?“, vložila se Sofie do hovoru.
„Můžeme?“, vyskočila Lucie z křesla. „Neměla jsem odvahu se zeptat“.
„Klidně se ptej“, ozval se Alex a rovněž se postavil. „Jsme takoví ti šílení rodiče, co si
myslí, že zrovna jejich děti jsou dokonalé“.
Richard se postavil a vzal Lucii za ruku. „My už si tak taky připadáme“.
„Naprosto“, usmála se Lucie.
„Kromě toho, že jsme taky svým způsobem blázni“, řekl jemně a zamrkal na ni.
Rázem si vzpomněl, jak nepřijatelně se choval, jaké měl mínění o jejím početí. „Od
samého začátku“, rychle dodával sametovým hlasem.
Alex měl dojem, že po tomhle už ho nic v životě nepřekvapí. Sofie si zase pomyslela,
že je hezké, že Richard už není sám. Ti dva se objímali a vůbec nevnímali, kde jsou.
Když se ticho prodlužovalo, manželé Kolářovi se podívali jeden na druhého. Nevěděli
jistě, zda mají ty dva vyrušit. V tom ticho rozčísl dětský pláč.
„Ale ne“, zamumlala Sofie. Malá měla ještě nejmíň hodinu spát“.
Děťátko se probudilo. Lucie zamrkala, aby se zbavila slz. Usmála se nejdříve na
Richarda a potom na Sofii. „Mohla bych si ji pochovat? Jestli to nebude vadit“.
„Samozřejmě.
. „Tak, co říkáš?“, zašeptala.
„Že se nemůžu dočkat“, zamumlal odpověď a obdařil ji úsměvem.
„I když to pro nás bude úplně něco nového, zvládneme to“.
„To rozhodně ano“, líbnul ji na tvář a zvedl oči k hostitelům. „Promiňte, ale tohle je
pro nás pořád hodně nové. Nějak nám oběma z toho všeho ….“
„Zatočila hlava“, dopověděla za něj Lucie.
„Přesně tak“, souhlasil s ní Richard a bylo zcela evidentní, jak byl z toho vedle.
Tohle byl další významný okamžik, který Alexovi navždy utkví v paměti. Richard
Gregor právě přiznal, že se mu točí hlava. Žádný z jeho známých, ani on sám by
v životě nevsadil na to, že se někdy něco takového stane. Považovali ho za trochu
více bezohledného, co se týkalo vztahů. Vždy a všude si přísně střežil soukromí.
Bylo to nemyslitelné.
Krátké ticho přerušila Sofie, když dokrmila holčičku, která už zase pomalu usínala.
„Pojďte, ukážu vám našeho chlapce, malého Alexe“, navrhla a odvedla je do
vedlejšího pokoje.
„Ten je rozkošný“, zašeptala Lucie, když se o chvíli později naklonila nad postýlkou.
Dívala se na tmavovlasého chlapce, jak ve spaní objímal plyšového králíčka.
„Je ti podobný“, hlesla a pozvedla oči k Alexovi.
„Většina to taky tvrdí, že je celý já“, pyšně se napřímil Alex.
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„Moc ráda bych si ho taky pochovala. Ale někdy jindy, až bude vzhůru. I když takhle
větší dítě už se zřejmě chovat nechce“.
„Někdy ano. Má svoje chvilky“, poznamenala Sofie s úsměvem, když se zahleděla na
svého chlapečka.
Později se Lucie přece jenom dočkala a pochovala si malou holčičku. Dívala se na ni
se zatajeným dechem.
„Je tak maličká“, zašeptala dojetím.
.„Nevadilo by ti, kdybychom měli nejprve holčičku? Většina mužů spíše očekává
napoprvé syna“.
„Každé miminko, které mi dáš, bude dokonalé“.
„Určitě?“
Richard si dřepl, aby se jejich oči setkaly. „Jsem si na tisíc procent jistý“, řekl tiše.
„Nikdy se neboj, že bych naše dítě nemiloval. Už teď ho mám rád. Odteď napořád,
chápeš? Tebe a naše dítě budu bezvýhradně milovat až do konce života“.
Lucie přikývla. Měla stažené hrdlo, že nedokázala promluvit. Sofie se podívala na
Alexe a oba se vytratili z místnosti, aby byli sami. Richard ani Lucie si toho nevšimli.
„Láska je někdy moc slabé slovo, aby vyjádřilo, co k tobě cítím“, zašeptal Richard se
zahloubaným úsměvem na rtech. „Potřebuju nějaké větší, výstižnější slovo“.
„Super anti kontra multi extra unikátní“, vyslovila Lucie.
„Ano, něco na ten způsob“, rozesmál se tiše. Zvedl se a dopadl na pohovku vedle
Lucie. „Určitě z nás byli rozpačití“, ukázal prstem na prázdnou místnost. „Ne, že by
mě to nějak trápilo“.
„Tebe nikdy“.
Pokrčil ramenem. „Naučím tě ignorovat okolní svět“.
Lucie se zasmála. „A já ti půjčím tu malou, ale musíš být hodně opatrný“.
„Vážně?“, zatvářil se pobaveně. „Opravdu mi to dovolíš?“
„Říkám opatrně“, připomenula mu podmračeným pohledem. Jemně dítě zvedla a
položila ho Richardovi do náruče. „Propána, teď se zdá ještě více maličká“.
Richard chvíli držel hlavičku holčičky ve své obrovské dlani a pak si ten uzlíček
položil do ohybu své paže.
„Páni, vždyť ty to docela umíš, Richarde“, podivovala se.
„Děti mé sestry taky byly tak malé, když se narodily. Rychle rostou“, usmál se.
„Vzpomínám si na to, jako by to bylo včera. Vojtovi se líbilo na trampolíně“.
„Uf, naše dítě na trampolínu brát nebudeš“, lehce znervózněla.
„Budu hopsat jenom trochu. Vojtíškovi se to tehdy ohromně zalíbilo. Zeptej se ho“.
„No dobře, možná. Uvidíme“.
Zvedl k ní oči a pousmál se. „Máš snad naše dítě na starosti jenom ty?“, zeptal se.
„Teď zrovna ano“.
„Hm, to je fakt. Jako mamina vypadáš ohromně lákavě. Už se těším, až tě budu mít
doma bosou, nahou s velkým bříškem a důkladně tě ošukám“, zamumlal. „Myslíš, že
by jim vadilo, kdybychom teď odešli?“, vrhl Richard na Lucii rozpustilý, lačný úsměv.
Lehce se zachvěla touhou a zahihňala se. Dítě se pohnulo. Richard umlčel Lucii
polibkem a holčičku zkušeně pohoupal, aby ji uklidnil. Znovu usnula.
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„Předáme malou holčičku její mamince a půjdeme se najíst“.
„Myslela jsem, že řekneš něco jiného“.
„Skoro šilhám hlady. Potom odtud vypadneme, abych se mohl postarat o tebe, kotě“.
„Ty bys pořád jenom jedl“, vyčetla mu Lucie s úsměvem.
Richard sklonil hlavu a nastavil rty k polibku. Pak se na ni zblízka vědoucně zazubil.
„Jenom se chci pořádně najíst, abych měl hodně sil, lásko. Ráda v poslední době
intenzivně šukáš“, ještě více roztáhl koutky úst. „Připravená? Čím dříve se najíme,
tím dříve půjdeme domů“. Nato se zvedl z pohovky s dítětem na jedné ruce a druhou
natáhl k Lucii, aby se mohla postavit.
Vešli do jídelny, kde byl krásně prostřený velký stůl, křehký porcelán, stříbrné příbory,
skleničky na víno a vysoká váza s čerstvými barevnými květy. Sofie se ujala role
hostitelky se sebejistotou člověka, který se narodil ve velmi bohaté rodině
s aristokratickými předky. Jednotlivé chody nechávala přinášet takřka neviditelnými
pohledy nebo gesty. Přesto všechno věděla, že neformální úbor v očích Sofie
znamenal mít na krku perly místo diamantů a sukni pod kolena místo dlouhé večerní
róby, jak ji Richard předem obeznámil.
Lucie si vzpomněla na návštěvu u Eriky a Filipa, která jí byla mnohem bližší, taková
normálnější. Ale Sofie byla velmi milá a chovala se přijatelně. Vzhledem k jejímu
vybranému vkusu měl Alex na sobě džíny jako Richard. Ani jeden si však nevšímal,
kdo je obsluhuje. Zajímalo je jenom to, co měli na talíři. Oba dva se s chutí pustili do
jídla, které se nabízelo. Lucie pokradmu sledovala obsluhu u stolu, mladou ženu,
která zručně servírovala večeři v jednotlivých chodech. Přemýšlela. Kdo je ta žena,
jejich služebná. Kde asi bydlí, zda má taky svou rodinu. Jak dlouho se taková večeře
podává a jak se potom dostane domů.
„Na to si zvykneš“, poznamenal Alex laskavým hlasem, když viděl údiv v Luciiných
očích. „Já jsem vystudoval s pomocí stipendia a studentských půjček. A teď už si
skoro ani nevšimnu“.
„Určitě máš pravdu“, odpověděla Lucie zdvořile. Ale přitom moc dobře věděla, že ona
by si na služebnictvo nikdy nezvykla.
Richard se nad její lživou odpovědí usmíval. „Lucie má duši anarchistky, viď lásko.
Nechci, aby ses měnila“.
Vděčně se na něho usmála. „Nejsem si jistá, že bych to někdy dokázala“.
„Nebo že bys chtěla“, šklebil se Richard.
„Cože? Nejspíš ne“, odpověděla tiše. Najednou jí bylo trapně, že je Alex se Sofií
sledují. Připadali jí jako diváci na tenisovém utkání.
„Něco vymyslíme“, řekl Richard stejně tiše. „Nechci, abys byla nešťastná. Ale vidím,
že vůbec nejíš“, dodal starostlivě. „Není ti špatně?“
„Není, Richarde, opravdu“. Ale jídlo, které bylo servírováno, ji zrovna nelákalo. Biftek
z lososa, ani houby. Pokusila se nenápadně sníst rizoto bez nich. Snědla trochu
gratinovaných smetanových brambor a kousek steaku. Ovšem, když viděla zpěněnou
šťávu z masa, zvedl se jí žaludek. Měla co dělat, aby ustála nevolnost a rychle se
napila vody.
„Tobě to nechutná?“, zeptali se Richard s Alexem současně.
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„To ne, je to skvělé“, Lucie zdvořile se usmála na Sofii. „Jenom v tuhle dobu a v mém
stavu, už nemám nějak chuť na jídlo“, snažila se omluvit.
Sofie přikývla. „To je naprosto pochopitelné, byla jsem na tom podobně“.
„I tak se musíš snažit něco sníst, lásko“, naléhal na ni Richard jemně. „Chtěla bys
něco jiného?“, zeptal se.
„Ne, teď ne, už do sebe nic nedostanu“.
Richard se najednou zeptal Sofie, zda má doma kousek sladkého pečiva a
brusinkový džus. Bože, to byl pořádný trapas, pomyslela si Lucie. Stejně dobře se jí
mohl zeptat, jestli doma myje záchody. Vyšlo by to nastejno. Bylo více jak zřejmé, že
Sofii jeho otázka doslova šokovala.
„Ach …my …možná …Nejsem si jistá“, blekotala.
„Dojdu se zeptat kuchařky“, postavil se Richard a vyrazil směr kuchyně. Lucie ani
nikdo další nestačil protestovat, jak byl rychlý. Lucie by se v ten okamžik nejraději
propadla do země, tak strašně se styděla. Zakoulela očima a skoro šeptem pronesla.
„Promiňte. Jak vidíte, Richard si dělá starosti, že nejím“.
„To je od něj opravdu roztomilé“, řekla Sofie, které se podařilo nějakým zázrakem
nabýt ztracenou rovnováhu. „Určitě to myslí s tebou dobře“, dodala s rozpačitým
úsměvem.
Lucie si povzdechla. „Svým způsobem ano, ale trochu to přehání. Nelíbí se mu, jak
málo jím a hlavně dávám přednost sladkostem, což jsem nikdy nedělala“.
„I takové jídlo může být výživné“, poznamenala Sofie zdvořile, ačkoli bylo zřejmé, že
si v duchu říká, opravdu sladkosti? No to snad ne.
Alex se na Lucii usmál. „Moje máma byla v těhotenství taky zaměřená na všechno
sladké. A jak vidíš, jsem zdravý chlap, plný síly“.
„Možná bys to měl vysvětlit Richardovi“, nadhodila Lucie a byla mu vděčná za
podporu. „Třeba mě přestane otravovat“.
„Já jsem to slyšel“, řekl s úšklebkem Richard, v ruce držel sklenici brusinkového
džusu. „Moučník bude za chvilku. Když to vypiješ, můžeš se těšit na něco hezkého“.
Všichni u stolu pochopili, co tím, něco hezkého, myslel. Richard si u stolu přitáhl svou
židli vedle Lucie. Klidně ignoroval její pohled a podal jí sklenici naplněnou
brusinkovým džusem.
„Vypij to, kotě. Udělá ti to dobře“, vybízel Lucii svým podmanivým pohledem.
„O tomhle si ještě promluvíme“, řekla potichu a vzala si od něj sklenici.
„S největší radostí“, opáčil vesele. „Chceš k tomu brčko?“
Nejraději by ho ztloukla do kuličky. Protože to však nebylo možné a on to dobře
věděl, džus nakonec vypila. Richard se na ni rozzářeně usmál a hostitelé špatně
skrývali ohromení. Rozpaky se daly krájet.
V tu chvíli vstoupila kuchařka a přinesla bábovku s rumovou polevou. Rozmáchlým
gestem moučník postavila na stůl a pak své mistrovské dílo obratně nakrájela.
Zákusek nejen vypadal dobře, ale i chutnal skvěle. Byl ozdoben hromadou šlehačky
a hroznovým vínem. Lucie na něj dostala okamžitě chuť. Ačkoli chápala Richardovy
obavy i to, že v těhotenství je třeba jíst zdravě, nejvíc jí chutnaly takové pokrmy plné
cukru. Ostatní jídlo ji nezajímalo.
„Bábovka ti chutnala“, poznamenal Richard a zadíval se na její prázdný talířek.
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Když o chvíli později se za nimi zavřely dveře, Sofie se zaraženě podívala na svého
manžela a musela se zasmát.
„Napadlo by tě vůbec někdy, že se dočkáš dne, kdy se Richard Gregor, největší
sukničkář, přizpůsobí?“
„Vůbec. Jedině, že by nějaké krasavici přizpůsoboval pouta na ruce nebo nohy“,
protáhl Alex se smíchem.
„Přesně tak“, přitakávala Sofie, protože o Richardově sexuální vytříbenosti věděla.
Pak se usmála a dodala. „Takže máme spoustu času na sebe. Co s načatým
večerem?“
„Očekáváš ode mě co, drahoušku?“
„Však ty moc dobře víš“, usmívala se Sofie.
„Zřejmě ano. To musí být jeden z důvodů, proč tě miluju“.
„Dokážeš mi číst myšlenky“.
Alex se pousmál. „A ty zase moje“.
Sofie se znovu uchechtla a zavrněla. „Ty já dokážu číst vždycky. Jsou totiž pořád
stejné“ a přitiskla se k jeho tělu.
„Takže?“, zeptal se Alex a začal ji hladit po zadní části těla.
„Takže ve tvé pracovně. Je stranou, tam nás nikdo neuslyší“.
„Přesně na tohle jsem myslel, protože budeš hodně nahlas křičet, až se uděláš“. Vzal
svou ženu za ruku a odváděl ji z pokoje. „Teď už mi jenom musíš říct, jak to chceš“,
zašeptal a jeho dech ji zašimral na rtech.
14.
Před devátou dorazili domů a v deset už Lucie spala. Richard měl zbytek večera pro
sebe. Natáhl si pyžamové kalhoty, triko a přinesl si k posteli křeslo. Na klín si dal
laptop a až do půlnoci pracoval. Pokud existoval obrázek spokojenosti, pak vypadal
právě takhle. A on toho byl živým důkazem. Měl nablízku svou krásnou manželku,
která čekala jeho dítě, mohl se jí dotknout, pokud by se mu zachtělo. Jeho smysly
ještě hřálo nedávné milování. K tomu se přidal klid a v noci dostatek času na práci.
Měl všechno, co si přál. Navíc se zdálo, že Lucie už nebyla proti možnosti pracovat
převážně doma. Spokojeně se pousmál nad tou představou. Přece, jak on sám, tak i
Alex ji dokázali z větší části přesvědčit. Její odmítání alespoň ubíralo na intenzitě. To
bylo povzbudivé, velmi.
Lucie zamrkala a otevřela oči. „Kolik je hodin?“, zamžourala do místnosti osvětlené
lampičkou. Měla zrůžovělé tváře a hlas zastřený spánkem.
„Promiň, lásko. Nechtěl jsem tě probudit“.
Vřelost v jejich očích byla balzámem na jeho duši. „Je něco málo po půlnoci. Klidně
spi dál“.
„Hm, pojď do postele“, přejela svými prsty po přikrývce a zatřepala jimi v tiché
naléhavé výzvě. „Potřebuji, abys mě objímal“.
„Měla bys spát“, zamumlal zdvořile a zdrženlivě.

52

„Nechce se mi“, zabručela a nakrčila nos. Vždycky tímto gestem na jeho tváři
vyloudila úsměv. „Potřebuju tě, Richarde“.
Toliko o zdvořilosti a zdrženlivosti.
„Dej mi minutku“, zavřel laptop, shýbl se a položil ho na zem.
„Pospěš si“, její podmanivý šepot ho přiměl zvednout hlavu. Lucie odhodila přikrývku
a převalila se na bok. Křivka jejich boků se rýsovala před jeho očima. Její zvětšená
prsa zlehka ležela na sobě a růžové bradavky ho vyzývaly k sání.
„Propána, lásko. Toho se nikdy nenasytím“, zašeptal a vstal z křesla. Jeho
vypracované svaly se mu zavlnily. Svými prsty sevřel šňůrku na pyžamových
kalhotách, které mu sjely k nohám, a popošel k posteli.
Líbal a sál její šťavnaté bradavky a přihlížel, jak roztávala ve dvou ospalých
orgasmech. Napůl vzrušená od předcházejícího spánku ze slasti zamumlala.
„To bylo krásné, budu dále spát“.
„Kdepak, lásko, ještě ne“, roztáhl jí stehna a vdechoval její vášnivé steny, které jí
unikaly, když do ní zajel svým údem, do jejího hladkého vlhkého těla. Byla dokonale
měkká, nádherně přístupná a celá jeho.
Celý víkend prolenošili, většinou ho strávili v posteli. Jídlo měli v zásobě. Paní
Mixová se opět překonala, stačilo pouze ohřát a naservírovat.
V neděli ráno, když se probudili do podzimního slunného dne, se nasnídali, oblékli a
vyrazili autem na malou projížďku do přírody. V pěkném počasí se jim dobře jelo a
oba byli v dobré náladě. Před obědem se procházeli po členité krajině, malebných
kopcích kolem zalesněných roklí na Berounsku. Ve slunečném světle scenérie,
kterou měli před sebou. Lucii naplňovala radostí. Všechno bylo perfektní až na to, že
opět dělala Richardovi starosti s jídlem. Podle něho stále málo jedla, ale ona si to
vůbec nemyslela.
Zašli do jedné malebné restaurace na oběd. Číšník přinesl denní polední nabídku
jídel, ale Lucie se nedokázala na čtení této nabídky vůbec soustředit. Písmenka jí
plavala před očima a ona nic neviděla. Pohlédla na Richarda, když vycítila, jak ji
podmračeným pohledem sledoval.
„Jsi unavená?“, zeptal se starostlivě.
„Trochu ano“, přiznala se.
„Chápu. Najíme se a pojedeme domů. Lehneš si a odpočineš“. Natáhl se přes stůl a
opatrně jí vzal jídelní lístek z ruky, když viděl, že si nebyla schopná vybrat sama.
Pomalu předčítal ze svého lístku a navrhoval, co by jí mohlo chutnat. Lucie ho
poslouchala a rozhlížela se kolem. Přece k jeho radosti si vybrala těstoviny s kuřecím
masem a smetanovou omáčkou. Bohužel toho snědla hrozně málo. Richard se
netvářil nadšeně, ale k její úlevě nic neříkal. Zítra si o všem tom jejím nechutenství
bude muset promluvit s doktorem. Jedině tato představa ho svým způsobem
zklidnila. Domů se vrátili okolo čtvrté hodiny odpoledne a Lucie si šla zdřímnout.
Richard mezitím objednal grilovaná žebírka, o kterých se mu zmiňovala cestou v autě
a taky něco sladkého. Mrkvový dort se zdál zdravý a mohl by jí chutnat. Potom
v kuchyni připravil malý bufetový banket.
Pro Lucii to bylo velké překvapení, když odkrýval poklopy z talířků.
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„Posaď se, kotě. Budu tě obsluhovat a mávl bílým ubrouskem, který jí přiložil do
klína. Opřela se v židli a usmívala se.
„To je nádhera. Je tady všechno, co mám ráda“.
„To mě velice těší. Hlavně že tě mám pořád u sebe. Budeš pěkně jíst a já se tě budu
dotýkat“, řekl s úsměvem. „Mám své priority“, zamrkal na ni.
„To je úplně jiná večeře, líbí se mi, když jsme spolu sami“.
„To je dobře. Aspoň tě nemusím nikde zamykat“, prohodil přes rameno a vracel se
k bufetovému stolu.
„To je snad legrace“.
„Ne, nedělám si legraci, Lucie“.
„Já doufám, že ano“.
Otočil se a na čelisti mu zacukal sval. „Víš, co pro mě znamenáš“.
„Zapomeň na to, Richarde. Nebudeš mě držet pod zámkem“, málem vypěnila.
Chvíli otálel, než odpověděl. Potom ji obdařil okouzlujícím úsměvem, který mu vždy
pomohl získat vše, co chtěl. „Já vím, lásko, máš pravdu. Byl jsem mimo“, připustil.
To ovšem neznamenalo, že by to neudělal. Znovu se na ni chlapecky usmál. „Máš
taky na to chuť, nebo to můžu sníst sám“, povzbudil ji a ujal se role číšníka. Lucie od
každého snědla trochu, ale grilovaná žebírka mizela z talíře velmi rychle. Potom si
ještě dlouho olizovala prsty, což Richarda přivádělo k erotickému šílenství.
„Všechno chutnalo přímo báječně, dlouho jsem si tak nepochutnala“, vrněla blahem.
Po tom všem hodování si ještě dopřála pořádný kousek mrkvového dortu“.
„Hele, mám ohromnou radost, že ti ten dort tak chutná. Možná bys měla si dát pauzu,
až ti trochu slehne“, musel ji napomenout.
„Bože, za tohle tě zbožňuju“, řekla a olizovala si znovu prsty. „Tobě ten dort
nechutná?“, zeptala se udiveně.
„Měl jsem jeden kousek a stačilo“, smál se Richard.
„No, ale pořád ho ještě zbývá“.
„Možná později kotě“, podíval se na ni přimhouřenýma očima.
„Hrozně mě rozmazluješ, ale děkuju“, poslala mu vzdušný polibek, když uklidil ze
stolu. Zachytil ho a usmál se.
„Rád se dívám, jak jíš“. Pozoroval ji, její měděné vlasy, rozzářené zelné oči a široký
šťastný úsměv ve tváři. Vypadala kouzelně.
„Jestli jsi dojedla, mohla bys mi poděkovat tím, že si rozepneš kabátek od pyžama“,
řekl tiše a roztáhl ústa v líném úsměvu.
Opřela se v židli a rozepnula si kabátek. Úplně ho rozevřela a koketně se usmívala.
„Tak to chceš?“
„Moc pěkné“, promluvil sametovým hlasem, olízl si rty, ale díval se na ni očima
dravce. „Možná ti budu muset olízat prsa, kotě. A udělám to hned“.
„Tady?“, konečky prstů se dotkla svých bradavek.
„Tady ne, ale tam“, ukázal do pokoje. Potom se posuneme dál“. Jeho hluboký hlas
v jejím nitru vyvolával nádhernou odezvu. Opřela si hlavu o opěrku židle.
„To všechno jsi připravil pro mě a kvůli tomuhle?“, pozvedla si prsa. Richard se
zasmál. „Přesně tak. Řídím velké impérium“, řekl a odvedl ji do pokoje. „Takže jednu
ženskou taky zvládnu“.
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„To jako mě? Možná“, zavrněla a v přivřených očích jí sálala touha.
Žádné možná, Lucie. Sundej si ten kabátek“.
„A když nesundám?“, zeptala se zpola žertem.
„Tak to udělám sám já“. Postavil se, nadzvedl ji a odvedl do pokoje, kde upravil
pohovku a obložil ji polštářky.
„Co to děláš?“, napřímila se.
„Vezmu si tě jako zákusek“.
„Proč tady?“, mávla rukou kolem sebe.
„Rozhodni se, Lucie. Každopádně potom budeme šukat“.
„Mohla bych odmítnout“.
„Ale neuděláš to“.
„Mohla bych“.
Zasmál se. „To by bylo poprvé“.
„Nebuď tak nafoukaně sebejistý“.
„To já nejsem, kotě. Podívej se na mě“, a ukázal na svůj rozkrok. „Myslím, že tohle
bys chtěla“.
Lucie se podívala na jeho mohutnou erekci a zhluboka se nadechla.
„Pojď sem, lásko. Posaď tu svou pěknou prdelku na tu pohovku“, ztišil hlas do
šepotu. „Nebo si mám pro tebe dojít?“
Nastala chvilka ticha. Lucie bojovala s touhou podřídit se a s vědomím, že ho chce
víc než předtím. Svezla se do pohovky a opřela se o polštáře. Richard s úsměvem se
k ní přiblížil, sklonil se, aby ji políbil na tvář. Beze slova jí zvedl ruce a pohladil její
prsa. Byl zvláštně klidný a soustředěný, působil trochu hrozivě.
„Určitě to chceš udělat?“ Lucie se pokusila potlačit neklid v hlase. Přesto se na ni
upřeně podíval. „Chci říct, že my …“
„Určitě“, odpověděl. „Svlékni si pyžamo. Prosím“, rychle dodal po chvilce.
To jsou ty ustálené zvyky. Jeho hlas plynule přešel do tichého uklidňujícího tónu a
chvilková úsečnost zvolna vyprchala. „Nebo chceš, abych ti pomohl?“
„Ano“, odpověděla a zvedla vzpurně hlavu, aby mu dala najevo, že prve ten rozkaz
slyšela. Všiml si, jak tvrdohlavě zaťala čelist. Dávno se naučil používat smířlivá gesta
a tak se mile usmál.
„S radostí, lásko“. Stáhl jí rozepnutý kabátek po pažích. Odložil ho vedle na křeslo.
Klekl si u jejich nohou. Přes boky jí stáhl jedním pohybem kalhotky. Zvedl se a
dlaněmi přejel po vnitřní straně stehen a bocích. „Jsi naprosto dokonalá a děkuji ti, že
jsi mi vyhověla. Objal ji v pase a prsty spočinul na jejích bedrech.
„Potěšení je na mé straně“, zašeptala dychtivě. „Máš hodně velké ruce.
„To ano“, mluvil s tichou jistotou a arogancí, jež naznačovala, že podtext jejich slov
pochopil. „Některé věci zůstávají stejné. Stačí, abych se tě dotkl“, usmál se na ni
chlípně.
„Správně“, zvedla k němu zelené oči, svítící vřelostí. „Nic nového pod sluncem.
Takže?“, pobídla ho k odpovědi.
„Takže se zdá, že bych měl sebou hodit“, chechtal se. „Jinak se do cíle dostaneš dřív
než já“. Sevřel ji pevně v pase. Rukou jí zajel mezi stehna a líně zastrčil prst dovnitř.
„Připadá mi, že jsi svolná téměř ke všemu“, vědoucně se jí podíval do očí.
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Mělo by jí to vadit, jeho chladný sebevědomý pohled, ale nádhernou rozkoš v ní
podněcovaly doteky jeho prstu. Uhnízdilo se v ní sladké násilí a nemilosrdná touha.
„Bude to extra úchylné?“, zeptala se.
„Vůbec ne, kotě“, odpověděl, jak jí lehce přejel po klitorisu. Se zastřenými smysly
zasténala a roztahovala více nohy v nevědomé kapitulaci. Ani nevěděla, že mu
podlehla. Richard jako správný vůdce poznal vítězství.
„Trochu víc, lásko?“, přitlačil na klitoris s precizností a silou. Jejím pohlavím vlhkým a
pulzujícím projelo prudké chvění. Tence přidušeně vykřikla. Když mu pohlédla do očí,
oběma na tváři pohrával úsměv.
„Zatím je to fajn“.
„Nezdá se ti to trochu úchylné?“, zamumlal pobaveně.
„Jak to děláš?“, malinko se zamračila. „Jak dokážeš být tak klidný?“
Neviditelně pokrčil ramenem. „Jsem disciplinovaný. Zato ty vůbec ne“, řekl a
pobaveně se na ni zašklebil. „Hned se necháváš bezstarostně unášet“.
Přejel dlaněmi po jejích stehnech dolů a jemně více jí roztáhl nohy. Popadl ji za
kotníky, překřížil je, aby na její pohlaví dobře viděl.
„Ale protiklady se přitahují přece“, pokračoval. Prsty přejížděl po jejím nateklém
pohlaví a krátce se nadechl.
„Proboha, lásko, to je nádherný pohled“, zvedl hlavu a přitažlivě se usmál.
„Předpovídám nám skvělou budoucnost“.
„Jo, pokud jeden druhého nezabijeme“, utrousila.
„To je roztomilé, kotě“, mrkl na ni. „Hodně štěstí“. Znovu ji pohladil a prsty pozvolna
sjížděl po její vlhké kůži.
Lucii pohltilo vzrušení, až se zachvěla. Touha ji přepadla drtivou silou.
„Je ti dobře?“, usmíval se.
„Už mi bývalo líp“, zabručela. „Hlavně mi neříkej, že se mám uvolnit“.
„To by mě ani nenapadlo“, bublal smíchem. Konečky prstů přejel po bradavkách a
vzal jejich hroty mezi palce. Stiskl silněji a tělem jí projela až k rozkroku prudká slast.
„Oba chceme totéž, lásko. Jenom se k tomu dostáváme každý jinou cestou“.
Na jeho poznámku by mu nejraději odpověděla něco hodně peprného, ale nemohla,
jak se soustředila na tu nádhernou intenzivní rozkoš.
„Jenom klid, lásko. Ještě tě neojedu“.
Lucie pomalu otevřela oči. „Nepotřebuju tě“.
„Vážně, ani trochu?“
Zhluboka se nadechla a rozechvěle vzdychla, když oběma prsty zajel na to správné
místo. Byl přesvědčen, že je již blízko hrany.
„Na něčem se domluvíme, ano?“ navrhl.
Pomalu začala vnímat jeho slova a zamrkala. „Na čem?“
„Ty se teď jednou uděláš a pak bude řada na mně“. Zajel svými prsty hlouběji a
přinutil ji odpovědět tak, jak si přál, aby mu odpověděla. Když znovu zavřela oči,
proto zašeptal.
„Ano. Ne. Možná., odpověz mi, Lucie.
„Samozřejmě, že ano“, odpovídala tak normálně, až se na ni překvapeně podíval.
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Opětovala mu pohled přimhouřenýma očima, z nichž se zračila bezostyšná, mocná
touha. „Co je? Procvičuju si chladnou drzost, abych byla více, odolnější“. Mluvila
však s námahou a přerušovaně dýchala.
„To je moc dobře“, pousmál se. „Ale, co kdyby sis to radši užila?“, prsty lehce přejel
na G-bodu. „Trefil jsem se?“
Neodpověděla a nadechla se.
„Tady taky? A co tady?“, prsty se dotýkal hodně hluboko. Neočekával už žádnou
odpověď a rozehrál tu známou hru. A Lucie jako obvykle správně zareagovala. Za
okamžik se bezmocně chvěla. Cítila beztížnou, ohromující slast a měla pocit, že stačí
natáhnout ruku a dotkne se hvězd. Blížila se k vyvrcholení. Potom už jenom zatajila
dech, když jeho prsty zašly na samou mez snesitelnosti.
„Ano, ano, proboha“.
Na všechny napjaté nervy zaútočila první křeč tak silná a nezadržitelný příliv rozkoše
nabíral na síle. Vířící extáze dosahovala vrcholu. Potom se ozval její výkřik a ona
vrcholila. Její náhlý výkřik dokonce odpovídal rychlosti, s níž se jeho prsty nořily
hluboko v jejím těle. V hlase jí zaznívala extáze. Sklonil hlavu, přitiskl rty na její ústa,
aby utišil její orgastické třeštění. Jako by si to zasloužil, jako by mu podléhala. Patřilo
mu její tělo, duše a prudké vzrušení.
Měl by to potlačit, nebo jí to alespoň nedávat najevo. Pro muže, jako byl, s absolutní
mocí však nebylo ani jedno přirozené. Lucie otevřela oči a plaše se na něho
podívala.
„Díky, bylo to úžasné“.
Jeho oči rozzářil smích. „Jenom dočasně, jsi hodně netrpělivá“.
„Mám se snad omluvit?“, myslela to vážně.
„V žádném případě, lásko“, usmál se. „Já se o tebe dokážu postarat“, rukama jí přejel
po zádech. Vzal její ruce do dlaní a dal si je kolem krku.
„Ale budeš muset na chvíli zpomalit“, a políbil ji na ústa. „Pak bych si dal malý
dezert“., upřesnil očima.
„To jako mě?“
„Přesně tak“, přikývl.
„Nevadí mi to“, řekla. „Myslím, hrát si“.
„Děkuju. Nebolí tě nohy?“
„Teď, když jsem se udělala, nic mě nebolí“.
„S tebou je to hodně výjimečné a nenahraditelné“.
„To bude asi tím, že jsi poznával samé protřelé ženy“.
„O tom mi nic není známo. Partnerky, pokud se daly tak nazvat, jsem nikdy nevybíral
podle nějakého klíče. Ale rozhodně jsem neznal žádné svěží mladé ženy“.
„Takže jsem byla pro tebe taková novinka?“
„Na tisíc různých způsobů“, sklonil se a pošeptal. „Začal jsem věřit na zázraky“.
„Richarde, chtěla bych tě mít v sobě. Uděláš to pro mě?“, zapředla.
Lehounce ji kousl do spodního rtu a velice tiše odpověděl. „Hned, jak si přestaneme
hrát. Neboj se, dočkáš se“.
Lucie se zamračila a povzdechla si.
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„Jak jsem řekl, lásko, vzpomínáš?“ Upravil jí polštáře za zády, aby se pohodlně
mohla opřít. „Zůstaneš tak, hned se vrátím“.
Přinesl z kuchyně misku se šlehačkou a nanesl jí na bradavku kopeček. Ihned se
vzpřímeně posadila a zatajila dech.
„Studí to?“, zeptal se, aniž by zvedl oči. Cítil, jak se jí pod jeho dotekem bradavka
nalévala. To stejné provedl i s tou druhou. Potom se střídavě oběma pečlivě věnoval.
Když skončil, odtáhl se a obdivoval svůj výtvor.
„Už se těším na tu rozkoš, jak se tě budu dotýkat, vzrušovat tě a nakonec si to
s tebou pěkně rozdám, krásko“.
Její prsa se zvětšila, boky se jí malinko zakulatily. Ztělesňovala ženství se vší
velkolepostí. Tahle krásná žena, bujná a naplněná mu patřila. Jeho bohyně
plodnosti.
„Je to příjemné?“, zeptal se spíše řečnicky.
Lucie oddechovala a pohlaví se jí zalévalo tekutou vlhkostí. Tváře jí zčervenaly.
„Teď musíš být hodná holka“, jeho tichý příkaz jí projel klínem jako žhavý blesk.
„Líbí se ti to?“
Okamžitě nestydatě zareagovala a rukou si zajela mezi nohy.
„Vydržíš ještě chvíli?“
„Ne, nemůžu“, odpověděla popudlivě.
„Nemůžeš, nebo nechceš?“, ptal se pobaveně.
„Obojí“, a trochu se roztřásla.
„Promiň, lásko, ale teď je řada na mně“.
Sevřela stehna, aby zahnala teplo, které se jí tam nahromadilo. „Prosím, Richarde“.
„Poslouchej mě, Lucie“, vzal ji za bradu a zvedl jí hlavu. Naklonil se blízko a zašeptal
velmi důrazně. „Nejdřív je – řada – na – mně“.
Zavřela oči a rukou si sáhla mezi svá stehna.
„Ale ne, zlatíčko“, zamumlal a ruku jí vytáhl. „Mám tě spoutat? Ruce pryč. Je to
jasné?“, zdůraznil.
Vytrhla se mu. „Trápíš mě a to bolí“.
„Tak poslouchej, co ti říkám“, opáčil příkře. „Teď si nadzvedni jedno prso, oběma
rukama. Tak je to správně. No vidíš, tak to chci, to je ono“, řekl medovým hlasem a
prohlížel si se zalíbením její plné ňadro. Vždycky stačilo, aby na ni vyvinul nátlak a
ona zareagovala očekávaným způsobem. Roztřásla se a její smysly vibrovaly
v dychtivém očekávání.
Pohrával si s ní poměrně dlouho. Střídavě si zvedala svá prsa, jak jí přikázal a
ochutnával je. Několikrát ji napomenul, aby se uvolnila. Donutil ji, aby se mu
podvolila. Musela ho poslechnout, protože to tak chtěl, tak to vyžadoval a dával si
hodně na čas.
Lucie velice citlivě reagovala na pouhé doteky. Její prsa byla tak plná a hodně citlivá.
Pomalu se blížila vyvrcholení. Začala sebou mírně škubat. Položil ji do polštářů,
přitiskl ústa na bradavku a začal ji mocně sát, jednu po druhé. Sál je tak hodně, až tu
neskonalou rozkoš cítila v prstech u nohou. Nekonečná slast, kterou jí dopřával,
vybuchla vší silou a jako horký pramen se řítila jejím břichem, který nedokázala
zastavit. Richard ji sevřel v náručí, zděšený rychlostí a intenzitou jejího vyvrcholení.
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Věděl, že orgasmus jako vždy ohromně prožívala. K vyvrcholení jí stačilo málo,
pokud by ji neusměrňoval. Ale teď to bylo mnohem ….
Je to normální? Měl by ji přestat dráždit? Měl by ji zarazit? Ptal se sám sebe.
Zatímco bojoval se strachem a úzkostí, Lucie dlouze radostně vydechla.
„Proboha“, zašeptala, zaklonila se a třesoucími prsty ho pohladila po tváři.
„Vůbec nevím, co mám říct. Bylo to nádherné“, vydechla.
Neskutečně se mu ulevilo. „To je skvělé, miláčku. Takže ti nic není?“, zeptal se
opatrně. Její reakce ho stále dost znepokojovala.
„Vůbec nic“, zamumlala a znovu si ospale povzdechla. Věnovala mu spokojený,
zářivý úsměv.
„Ale možná bychom si měli dát pauzu. Tvoje poslední vyvrcholení mě silně
znepokojilo. Bylo moc rychlé a prudké“.
Ušklíbla se a našpulila pusu. „Ale vůbec ne, bylo to fantastické“.
Richard hlasitě vydechl. „Jenom jsem z toho trochu rozrušený, lásko“.
„Prostě jsi to nikdy nedělal s těhotnou ženskou“.
„To fakt ne. Proto taky chci promluvit s doktorem, abych byl v obraze“.
„Tak dobře. Do té prohlídky ti budu svítit na cestu jako Polárka“, řekla zvesela, jako
by se vyznala ve hvězdách.
„Nějak si nejsem jistý, zda to, co děláme, je dobře“, odpověděl tiše.
Lucie se usmála. „Tak se dohodneme na kompromisu“.
„Na jakém?“, zděšeně se na ni podíval.
„Mimochodem, taky si se ještě neudělal“, konstatovala s patřičným významem.
Musel se začít smát. „Ty zkrátka za každé situace vyhráváš“.
„Povídal jsi, že si se mnou pohraješ a já jsem ti vyhověla. Ale taky jsi povídal, že se
potom uděláš ve mně. Slíbil jsi to“, zakňourala.
Její slova měla na něho předvídatelný účinek. „Kruci a ještě jednou kruci“, zabrblal.
Rozum rychle slábl, zatímco mu rostla erekce.
„Vidíš, chceš to taky“, ukázala na jeho vzedmutý rozkrok.
„Jistě, že to chci. Za jiných okolností bych tě dokázal šukat dvacet čtyři hodin denně“,
povzdechl si. „Jenom se snažím chovat prakticky“.
Popadla ho za hlavu a přitáhla si ho na hrudník. Jeho praktické úvahy přemohla vlna
neovladatelného chtíče. Jeho vnitřní hlas mu doslova oplzle našeptával.
Dívej se na to z téhle strany, prokážeš jí službu.
Bylo mu jasné, že v této době se Lucie dokáže udělat velmi rychle, což by tu
znepokojivou epizodu zkrátilo. Richard se napřímil a odstrčil její ruce. Zadíval se jí do
očí takovým způsobem, jako by ji chtěl zhypnotizovat.
„Jednou a nic víc“, řekl rázně. „Potom půjdeš do postele a budeš spát“.
„Jistě“, přitakávala radostně. „Splním ti každé přání, Richarde“, vrněla.
„Myslím to naprosto vážně, Lucie“, přimhouřil oči.
„Ano, já ti rozumím“, uchechtla se.
„Nezahrávej si se mnou. Nejraději bych tě odmítl, mám k tomu hodně blízko
nakročeno“.
„Pochopila jsem to napoprvé“, odsekla dotčeně.
„Můžu ti věřit?“ Jednoduše měl po jejím posledním orgasmu obavy.
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„Panebože, Richarde. Skoro bych řekla, že se chystáš jednat o světovém míru.
Můžeš mi už konečně věřit? Budu poslušná“, slibovala.
Na malý okamžik ho doslova zdeptalo, že nějakou ženu přesvědčuje, že ji nechce
šukat. Vzápětí si ale uvědomil, že šukání s každou, která mu padla do oka, mu žádné
velké štěstí nepřinášelo. Vlastně vůbec žádné. Lucie byla jediná.
„Tak dobře“, souhlasil neochotně, jako by se chystal skočit přinejmenším z útesu.
Prudce si přetáhl triko přes hlavu a rozvázal šňůrku u pyžamových kalhot. Rázem
stál před Lucií nahý a nespoutaný. Neovládal se, což ho deptalo. Nikdy dřív neztrácel
kontrolu. Ale teď, jak napůl ležela na pohovce, to už nezvládal a propadl chtíči.
„Proboha, Richarde, na to jsem čekala“.
Rychle ustoupil, celý hořel. Zvedl ji z pohovky a přetočil. „Klekni si“ a bez jakéhokoli
vysvětlení řekl. „Doufám, že ti to nevadí“.
Usmála se na něho přes rameno. Zakroutila nedočkavě zadečkem, jako by se
neudělala celý měsíc. „Vyhovuje ti to tak?“, zeptala se.
„Ježíši, Lucie, říkáš to tak, jako bych potřeboval pobízet“, procedil sevřenými rty. Její
vlhké pohlaví se lesklo jako vidina ráje s vystrčeným zadkem.
„Tentokrát mi to udělej pořádně“, mučivě zakroutila pozadím.
„Rád ti vyhovím, ale budu tě šukat pozvolna, Lucie“.
Najednou se otřásla. „Prosím, Richarde“, vydechla a zavrtěla svými boky. „Jsem
v pohodě. Potřebuju tě v sobě, hned“, zakvílela.
Richard se pomalu nadechl a rychle odříkal mantry, kterými vždycky svůj penis
dokázal ovládat. Ale Lucie byla připravená, jak by se mohl ovládnout. Neztratil však
úplně rozum a velmi opatrně do ní vstoupil.
„Co to děláš?“, ozvala se nespokojeným hlasem.
„Snažím se ti neublížit“, zamumlal. Nekompromisně ji popadl pevně za boky, aby
ovládl ji a sebe. Vymrštila ruku vzad a uchopila ho za nohu a pohnula zadkem
dozadu. Udivilo ho, jak obratně to udělala a jakou vynaložila sílu. To ho tak vytočilo a
vrazil ho do ní jako rozzuřené zvíře. Prudce a drsně s roztaženýma nohama, jako by
potřeboval větší záběr. Lucie vykřikla. Ale to už byl velice vzrušený a přirážel hodně
silně. Poznal v jejím výkřiku rozdíl mezi rozkoší a bolestí. A tak nepřestával. Oba se
zmítali, prudce přiráželi do sebe. Vzhledem k její současné neukojitelné náladě to
však netrvalo dlouho. Sám tonul ve víru pocitů. Cítil, jak ztuhla, zalapala po dechu a
začala se prudce zmítat. Zůstal hluboko v ní. Pevně držel svoje vyvrcholení na uzdě
a donekonečna čekal, až úplně odezní její orgasmus. Potom se přidal i on a divoce
přirážel. Měl v sobě tolik agresivity, že když skončil, celý se třásl.
Nastalo dlouhé, neskutečně syrové ticho. Ani jeden se nepohnul. Richard Lucii
přidržoval ve vzpřímené poloze, protože po tolika orgasmech neudržela rovnováhu.
Smysly jim stále obluzovala rozkoš.
V Richardovi se probudila galantnost a smysl pro povinnost. Zvedl ji a vzal do
náruče. Posadil se s ní do křesla a držel ji na klíně. Něžně ji hladil po zádech.
„Omlouvám se, byl jsem hodně tvrdý. Neměl jsem to dělat“.
Usmála se na něho, když promluvila tiše. „Přestaň se omlouvat. Vždyť jsem si o to
sama řekla“.
„Ale stejně, měl jsem se ovládat“, stále se ospravedlňoval a měl na sebe vztek.
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Natáhla k němu ruku a prsty mu přejela po čelisti. „Miluju tě, Richarde. Nic špatného
jsi neudělal, jasné?“
Tiše vydechl. „Musím si promluvit s doktorem. Jedině dobře, že to bude už zítra.
Jenom tak se uklidním“.
Lucie se znovu na něho zamračila. Když otevírala pusu k protestu, rázně ji uťal. „Už
nechci nic slyšet. Obléknu tě a půjdeme si lehnout“. Postavil se s ní.
„Neupadneš, když tě teď pustím?“, ujišťoval se.
„Jsem silnější, než si myslíš“, usmála se.
Nehádal se s ní, ale přece na ni dával pozor, když se oblékal. Odvedl ji do ložnice,
kde ji uložil do postele. Vzápětí Lucie usnula.
„No, teď právě vidím, jak jsi byla silná“, řekl si pro sebe, a přikazoval si. „Nezapomeň
na to, chlape“.
Potom další hodinu pracoval. Odpovídal na důležité emaily. Jakmile to vyřídil, vlezl si
do postele, vzal Lucii do náruče a konečně se uvolnil. Brzy usnul taky.

15.
„Richarde, někdo by ti měl vysvětlit, že v těhotenství jsem pořád unavená“,
zamumlala Lucie, když s ní v pondělí ráno zatřásl, aby ji probudil.
„No ne, ty už jsi oblečený“, obdivovala ho, když se konečně ráčila probudit. Richard
seděl na okraji postele, dokonale vymydlený a ustrojený, jako správný výkonný
ředitel.
„Kolik je hodin?“, zeptala se a mžourala ospalýma očima.
„Hodně, lásko“, odpověděl. Stáhl z ní přikrývku a postavil se. Zvedl ji z postele a
odvedl rovnou do koupelny. Zatímco se sprchovala, připravoval snídani. Potom už
jenom na ni čekal. Zakrátko uslyšel vypnutí sprchy a crčení vody z kohoutku. Potom
nastalo ticho, trvalo až příliš dlouho. Zrovna nakročil směrem ke koupelně, když
Lucie konečně vyšla ven. Její pěkné křivky a plná ňadra byly tak úchvatné, že
Richard rychle začal zvažovat, jaké má možnosti.
„Asi jsem si trochu zdřímla“, zamumlala a promnula si oči. „Možná, nejen dnes.
Nevím, co budu dělat, jestli se mi nepovede ze sebe tu věčnou ospalost setřást“.
„Neměl bych zopakovat klasickou otázku, jestli nechceš pracovat doma? Víš, že
můžeš, kdykoli, lásko. Stačí jenom chtít“.
„Asi máš pravdu. Musím si to promyslet“, řekla a prošla kolem, aby se oblékla. „Buď
mě utaháš ty, nebo matka příroda“.
„Na to se zeptáme doktora. Teď si musíme pospíšit. Pomůžu ti s oblékáním“,
navrhoval galantně.
Lucie seděla v čekárně a držela Richarda za ruku. Sestra ji zavolala k sobě, aby
vyplnila formulář.
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„Mám jít s tebou?“, zeptal se Richard, když se zvedala. Zavrtěla hlavou a snažila se
ignorovat plný močový měchýř, který se naléhavě hlásil.
„Ne, to zvládnu sama. Hned jsem zpátky“.
„Dobře“, přikývl Richard.
Lucie si vzala kabelku a zamířila do místnosti kartotéky. Zatímco čekala, až sestřička
dotelefonuje, rozhlédla se pootevřenými dveřmi po ostatních párech, které přišli taky
na prohlídku. S povzdechem, aby na sebe upozornila, vytáhla z kabelky průkaz
pojištění.
„Omlouvám se, to byl můj přítel“, prohodila sestra a podávala jí formulář. „Pokud se
nic nezměnilo ve vašich údajích, můžete se posadit. Pan doktor vás za chviličku
přijme“. Opět natahovala ruku po telefonu.
Vrátila se zpátky k Richardovi. Posadila se s pocitem, že každou chvíli vybuchne.
„Netvař se tak nešťastně“, pošeptal jí Richard a napjal se.
„Mám ztropit scénu, jestli tě během dvou minut nenechají vyčůrat? Víš, že to umím“.
Snažila se nesmát, protože věděla, že to už by její měchýř nevydržel. Propletla si
ruku s jeho.
„Jo, vím, to si dovedu živě představit“, naklonila se na stranu a dala mu pusu na tvář.
„Ale zvládnu to, přinejmenším dalších několik minut“.
Richard se na ni usmál a pohladil ji palcem po ruce. „Mám nápad. Zahrajeme si
takový malý kvíz“.
Lucie se podívala, jako by mu narostla další hlava.
„Myslím to naprosto vážně. Pomáhá to. Zapomeneš na to, že nemůžeš jít na toaletu.
Takže, soustřeď se, začínám“.
Zamračila se a šťouchla ho do paže. „Začínáš vždycky“.
„To proto, že jsem to vymyslel, zlatíčko“. Zadíval se na ni se širokým úsměvem.
„Hedvábí nebo krajka?“
Lucie povytáhla obočí. „Na to bych se měla spíše zeptat já tebe, nemyslíš?“
„Ne“, naklonil se blíž a lehce zavadil o její ucho. „Je to moje hra a já mám svoje
pravidla. Odpověz mi na otázku“.
Lucie se nadechla a při jeho pohledu, hodně zastřeném, zapomněla na svůj plný
měchýř. „Mám … raději … hedvábí“.
„Dobře, velmi dobře. To já taky, myslíme stejně“, usmál se na ni Richard a přehodil
ruku přes její rameno.
„Miluju na tobě hedvábí, ale mnohem raději, když na sobě nic nemáš“, líbnul ji na
tvář. „Kámen nebo cihla? Odpověz“, mrkl na ni.
„Počkej“, znovu do něj strčila. „Sice tvou hru neznám, ale řekla bych, že teď je řada
na mně. A vůbec, jak ses dostal přes hedvábí a krajku ke kameni a cihle, tomu
nerozumím“.
„Moje hra, moje pravidla. Takže jsem se rozhodl, začneme znovu“, usmál se její
našpulené puse a znovu se naklonil k jejímu uchu, začal ho okusovat a užíval si
toho, jak se zachvěla.
„Se změnou tématu si hlavu nelam. Prostě mi odpověz. Kámen nebo cihla?“
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Lucie vydechla a byla přesvědčená, že léta musel strávit studiem, jak na veřejnosti
dohánět ženy na pokraj ztráty sebekontroly. Teď se její plný měchýř stal vzdálenou
vzpomínkou.
„Kámen“, vyslovila pomalu. Přistoupila na jeho hru a přála si, aby ho dokázala dohnat
ke stejnému fyzickému utrpení, jako on dohnal ji.
„Proč to?“, udiveně se podíval.
„Protože já mám ráda všechno …“, záměrně se odmlčela, „tvrdé“.
Richardovy oči potemněly a přímo se pásly na jejich rtech. Proto našpulila pusu a
pobaveně sledovala, jak se mu ty oči rozevřely touhou. Ano, dostala ho, zahnala ho
do kouta, zaradovala se.
„Tedy ne, že by cihly nebyly tvrdé, ale kámen je tvrdší, mnohem tvrdší“.
Richard zalétl svým pohledem z jejich rtů k očím a celý se rozzářil.
„Vím, o co se snažíš, kotě“.
„Fakt?“, s kamennou tváří se zadívala před sebe a předstírala nezájem. „Jde mi to
dobře?“, zeptala se nenuceně.
„Přímo skvěle“, zašeptal a naklonil se blíže, až ucítila jeho teplý dech na tváři.
„Ale jestli v tom budeš pokračovat, zatáhnu tě na toaletu, abych ti mohl ukázat, jak
dobře to jde mně. Budu neúnavný a přestanu, jen když mě poprosíš“.
„To by ses možná načekal“, odpověděla okamžitě.
„V tom případě lépe pro mě“, oponoval.
Lucie se pousmála a stiskla rty. „Tobě se líbí, když tě prosím, že?“
„To je tvoje otázka pro náš kvíz? Jestli ano, hrome začínáš v té hře vynikat. Máš
pouze jednu otázku, tak vybírej moudře, Lucie“.
„Ano, je to moje otázka“, vzdychla a přehodila si jednu nohu přes druhou. „Tak mi
odpověz. Líbí se ti, když tě prosím?“
Richard s odpovědí otálel, jako by ji převaloval na jazyku.
Netrpělivě čekala, co odpoví, když zahlédla, jak se otevřely dveře ordinace, zaslechla
svoje jméno. Lucie se pousmála, jak se Richard postavil a upravoval kalhoty, což ji
pobavilo. Sestřička věnovala zvědavý pohled Richardovi a významně pohodila
hlavou. Zapnula ultrazvuk, zhasla světlo a přehodila přes lehátko nové prostěradlo.
Obrátila se na Lucii a stroze ji vyzvala. „Svlékněte si kalhoty a položte se“.
Richard se posadil vedle lehátka, povytáhl obočí a se zvlněnými rty pozoroval Lucii.
„Zdá se, že tohle vyšetření bude mnohem zábavnější, než jsem předpokládal. Právě
teď je můj kámen jeden z nejtvrdších“.
Lucie hodila očima směrem k místu, kde postávala sestra a všimla si, že byla rudá až
za ušima. Pohodlně se položila na lehátko.
„Nedělej sexuální narážky v lékařské ordinaci, když jsi právě prohrál ve své vlastní
hře“, napomenula ho.
Richard pokrčil ramenem. „Až odsud odejdeme, zahrajeme si znovu. Navíc jsem
nikdy netvrdil, že v případě ženy, která má raději kámen než cihlu, zachovávám
nějaké hranice“.
Sestra si nahlas odkašlala a něco zamumlala, aby ji vzali na vědomí, že tam stále je.
„Pan doktor hned přijde“, a vyběhla ze ztemnělé místnosti.
Lucie s úsměvem zavrtěla hlavou. „Zřejmě jsi ji polekal“.
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Richard se předklonil a opřel se lokty o kolena. „Možná, že vzrušil, proto utekla“.
„Panebože, ty jsi ale domýšlivý“, převrátila oči.
Znovu se nenuceně usmál. „Říkám tomu sebejistota, kotě“.
Lucie znovu převrátila oči a nevěřícně kroutila hlavou. Naštěstí do ordinace vstoupil
lékař a jeho vysoká postava se tyčila nad lehátkem, kde ležela Lucie. S deskami
v ruce se na ni zadíval a u jeho očí se mu nakrabatily vrásky v úsměvu.
„Rád vás zase vidím, paní Gregorová“.
„Dobrý den, pane doktore“, pozdravila zdvořile a opětovala úsměv.
Položil desky na stůl, umyl si ruce a navlékl rukavice. Uchopil bílou lahvičku a
důkladně ji protřepal.
„Trochu to zastudí“, varoval Lucii a vymáčkl jí trochu zelenomodrého gelu na břicho,
až se zachvěla.
Doktor pohlédl na Richarda, kterého konečně ráčil zaznamenat a namočil do gelu
něco, co vypadalo jako mikrofón. „Otec?“, zeptal se nezaujatě.
„Ano“, přikývl Richard a chabě se usmál, přitom očima sledoval Lucii. Srdce se mu
sevřelo, vzal ji za ruku, propletl si s ní prsty a přitáhl se svou židlí blíže.
„Co je to za zvuk?“, zeptal se Richard a těkal pohledem od doktora k černobílému
monitoru.
„To je tep vašeho dítěte“. Doktor otočil několika knoflíky na přístroji. Ukázal na
obrazovku a pohlédl Richardovi do očí. „Tady vidíte, ta malá tečka, to je vaše
miminko“.
Richard naprázdno polkl a srdce mu tlouklo v hrudním koši stejně rychle, jako
neviditelné srdíčko jeho potomka.
„Moje dítě, bože …“, ucítil, jak mu na čele vyrazil pot.
Lucie mu stiskla ruku. Viděla, že při pohledu na monitor Richard téměř přestal
dýchat. S upřenýma očima sledoval nepatrný nenarozený život, jak se uprostřed
malého zámotku kroutí a škube. Bylo to tak neuvěřitelně drobné. Skoro se bál, kdyby
Lucie kýchla, mohla by mu ublížit. Do jeho myšlenek pronikaly záblesky, jak bude učit
malého chlapce hrát tenis, nebo jak pro ně bude holčička v růžové sukénce tančit. To
jeho touhu podnítilo ještě více. Posunul se na židli ještě blíže, pustil její ruku a
pohladil Lucii po tváři.
„Cítíš, miláčku, jak se v tobě pohybuje?“
„Ne“, zavrtěla hlavou Lucie.
„Na to, aby vaše žena cítila nějaké pohyby, je ještě moc brzy. K tomu dochází až
někdy po patnáctém týdnu“. Doktor přístroj vypnul. Pomalu došel ke zdi a rozsvítil
světlo. „Vzhledem k velikosti plodu odhaduji termín porodu na polovinu května. Ještě
uděláme jedno vaginální vyšetření. Přesto jsem si jistý svým odhadem“.
Doktor podal Lucii papírové ubrousky a pokynul k jejímu břichu. „Setřete si gel a
klidně si dojděte na toaletu. Potom se vraťte do ordinace“.
Richard s obdivem sledoval Lucii, jak zamířila ke dveřím a usmál se na ni. Potom si
nervózně prohrábl vlasy.
„Doktore, než se moje žena vrátí, chtěl jsem si s vámi promluvit o několika věcech“.
„Jistě, ptejte se“, vyzval ho klidným hlasem doktor.
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Richard se uvolnil a pomalu se usmál. „Takže, moje žena je prostě nepřekonatelná,
přináší mi úplně nový rozměr a já ji miluju“.
Doktor si odkašlal a zatvářil se zmateně. „Ano, to vám rád věřím“.
Richard se zbožně usmál. „Vzhledem k tomu, že máme spolu aktivní sexuální život a
máme sex několikrát za den … Chtěl jsem vědět, jestli bychom právě teď, když je
těhotná, neměli trochu změnit … Mám starosti, aby se jí nebo dítěti nic nestalo, jestli
mi rozumíte“, zadíval se soustředěně na doktora.
„Ale vůbec ne“, odpověděl doktor a otočil se na židli. „Sex je pro oba partnery zcela
zdravý a povzbuzující. Dítě je hluboko v děloze chráněno, není možné ho poranit“.
„To rád slyším, doktore“, usmíval se Richard. „Ale abych byl přesnější, jsem více
obdařen a milování si užíváme. Ale obvykle se do toho více opřeme. Oba to máme
rádi trochu drsněji. Nemám teď na mysli nějaké různé praktiky, to ne. Tak jaký máte
na to názor? V zásadě se ptám, jestli můžeme souložit tak, jako vždycky“.
To už se doktor neudržel a rozesmál se. „Vaše žena je zdravá, a pokud ona sama
chce, nemáte žádný problém. Naopak, řekl bych, že máte štěstí. Za své praxe mohu
potvrdit, je poměrně málo žen, které touží po sexu během těhotenství. Většina z nich
jsou spíše zdrženlivější“
Richard došel k závěru, že prohlídka překonala všechna jeho očekávání. Teď už
záleželo na něm, aby Lucii přiměl pracovat doma, a on ji bude mít kdykoli k dispozici.
Svůj pracovní rozvrh si naplánoval tak dokonale, že většinu času bude trávit se svou
ženou. Byl nadmíru spokojený a slabě se usmíval.
Když se Lucie vrátila do ordinace, první co viděla, jeho usazený spokojený výraz ve
tváři. Měla dojem, že jeho oči napovídaly hodně. Přesně řečeno, jeho pohled ji
utvrzoval, že ho posedl přímo sexuální démon. Vzhledem k jeho chlípnému pohledu,
jí bylo naprosto jasné, jakému mimořádnému potěšení se jí dostane, až se vrátí
společně domů. Posadila se na židli a podívala se na doktora.
„Měla bych jednu otázku. Na toaletě jsem málem usnula. Je normální, že jsem pořád
tak unavená? Jinak se cítím dobře. Dokonce nevolnost taky pomalu ustala“, ušklíbla
se. „Tedy lepší se to, úplně nevymizela“, opravila svoje tvrzení.
„Pokud je to možné, spěte kdykoli se vám bude chtít, není se čeho obávat. Naopak,
vašemu dítěti to mimořádně prospěje“.
Richard samou radostí málem povyskočil. Tvrzení doktora mu velice pomohlo
k tomu, že jeho žena bude konečně svolná bez námitek k práci doma.
„A to vaše nechutenství, o kterém se zmiňoval před okamžikem váš manžel, trochu
povzbudíme. Předepíšu vám nějaké vitamíny“, usmál se na ni doktor.
„Víte, pane doktore, oba jsme z toho všeho vyplašeni. Je to něco úplně nového“,
přiznávala Lucie.
„To chápu, jinak to ani být nemůže. Žádný přesný návod nečekejte, je to všechno
individuální. Nemusíte si připadat, že jste jediní, kdo nic neví. Poprvé to tak mají
všichni“, usmál se znovu. „Člověk se hodně naučí při praxi. Pokud nemáte další
otázky“, chvíli počkal, potom vstal a rozloučil se slovy. „Uvidíme se zase za měsíc.
Kdyby nastaly nějaké potíže, zavolejte nebo přijďte kdykoli“.
Když doktor vyšel z ordinace, Richard za ním vyběhl a dohonil ho.
„Mám ještě jednu otázku, kterou jsem nechtěl pokládat před manželkou“.
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„Dobře, můžeme ke mně“, vyzval ho doktor mile.
Richard zavrtěl hlavou. „Tady to stačí. Jenom jsem chtěl vědět, zeptat se na účinky
antikoncepce, kterou moje žena brala. Zda to má nějaký vliv na plod dítěte. Něco
jsem o tom četl a mám jisté obavy“.
Doktor se krátce zamyslel nad jeho otázkou, přišla mu dost neopodstatněná.
Najednou měl pocit, zda tím někam nesměřuje. Po chvíli odpověděl.
„Na internetu se o tom píše různě. Informace jsou často neověřené. V tom případě
početí v době užívání antikoncepce žádné studie nevykazují významné rozdíly
v porodní váze, vrozeným vadám, ani poškození. Nepíše se o žádném riziku. Jak
víte, nikdo neví, co je pravda. Jelikož v širší populaci žádné řízené informace
neproběhly, mohu dodat, že antikoncepční pilulky nezpůsobují žádné vážné
problémy při početí“.
Richard se slabě usmál.
„Pane Gregore, dovolte mi, abych se zmínil o jistém poznání, která jsem nabyl při
první návštěvě vaší ženy“.
Richard ztuhl a překvapeně se na doktora podíval.
„Tedy, jak jsem měl možnost poznat z první reakce vaší ženy, bylo mi jasné, že jste
těhotenství neplánovali“, odmlčel se doktor a potom znovu pokračoval a pronesl.
„Mám jednu otázku, znepokojuje vás to?“
Možná to bylo výrazem nebo tónem hlasu, ale Richard okamžitě pochopil, co tím
slovem „znepokojuje“, mínil, a co se tím snažil říct.
„Žádné znepokojení necítím, doktore, ani v nejmenším. Zeptal jsem se jedině kvůli
bezpečí dítěte. Je pravdou, že jsme ani jeden těhotenství neplánovali, tedy zatím, ale
teď z toho máme oba ohromnou radost“.
„Tak to moc rád slyším“, pronesl doktor, vzápětí se otočil a odcházel.
Doma Richard opřel Lucii o stěnu a ona si vychutnávala hluboký, vášnivý polibek.
Naklonila hlavu na stranu, aby mu tak umožnila lepší přístup ke svým rtům. Když
konečně odlepil svá ústa od jejich, vydechla.
„Komu mám poděkovat za tak náhlou změnu sexuálního apetitu? Ráda bych mu
poslala dárek, znáš adresu?“
Richard odpověděl tím, že ještě více si podmanil její ústa. Žádostivě přejížděl po
jejím jazyku a rukama se toulal po jejím těle. Pozpátku ji dostrkal do ložnice a dále
pokračoval v útoku. Lucie se chichotala. Její tělo od hlavy až k patě pulzovalo
příjemnou předtuchou.
„Tak odpovíš mi konečně?“, vydechla, když ji položil na postel. Jenom se usmíval a
pomalu ji zbavoval šatů. Potom upřel na její nahé tělo temně zabarvené oči a hladil
její roztoužené tělo.
„Teď potřebuješ vědět jenom jedno, že si velmi dobře uvědomuju, co hodlám udělat
s tvým nádherným tělem“, zamručel chraplavým hlasem.
A Lucie po zbytek odpoledne bez dalších otázek si vychutnávala ohromující sexuální
nadání svého manžela.
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16.
„Teď nemám čas, slečno“, ozval se nevrlý Richardův hlas do telefonu. „O co jde?“,
zeptal se patřičně podrážděně.
„Ta žena říká, že je to velmi naléhavé“, oznamovala nešťastná dívka v recepci.
„Dobře, dejte mi ji k telefonu“, zavrčel.
„Gregor, co si přejete?“
„Jsem …, jde o vaši manželku“.
„Prosím? Co je s ní“, křikl rozčileně do sluchátka, až uskočila.
„Potřebuji s vámi mluvit osobně, pane Gregore“.
„Pojďte nahoru“, přikázal krátce a vztekle položil telefon.
Ve dveřích stála neznámá žena, poměrně mladá žena. Možná, že i hezká,
odhadoval, když v rychlosti zhodnotil její zjev. Ale teď mu připadala tak trochu jako
holka z ulice. Byla štíhlé postavy a nepřiměřeně velká prsa v porovnání s jejím tělem.
Její tvář prozrazovala hodně, odráželo se v ní napětí a značné vyčerpání.
Když se Richard postavil od stolu, leknutím couvla a její tělo doslova ztuhlo. Pozorně
ho sledovala těkavýma očima. Měl pocit, pokud by udělal ještě krok, začne křičet. Její
vyděšený pohled naznačoval všechno možné. Byl směsicí zloby a strachu. Nebyl
nepřátelský, ale ani nijak přívětivý.
V očích se jí zračilo zoufalství a zároveň naděje, které nerozuměl. Delší dobu
Richarda upřeně pozorovala, jako by nevěděla, proč za ním přišla. Potom konečně
promluvila.
„Jsem tady proto, aby někdo neublížil vaší ženě. Je něco, co byste měl vědět“,
zarazila se, jako by váhala.
„Tak se konečně vyjádřete, dámo“, křikl na ni Richard, až ho to samého zaskočilo.
„Promiňte, unáhlil jsem se“, ihned ospravedlňoval svoje chování. Bylo to
pochopitelné, když se tato ženská zmínila o jeho Lucii.
„Viktor Janota chystá něco zlého, hodně zlého, pane. Něco o tom vím“.
„Cože, Janota, ten bastard?“ vykřikl.
„Ano, ten. Chtěla jsem vás varovat dříve, ale nemohla jsem. Dnes ráno se domlouval
s někým, že unese vaši ženu. Proto jsem sebrala zbytek odvahy a jsem tady“.
V jejich slovech se odráželo zoufalství a v jejich očích zahlédl něco jako strach.
Pochopil, že má její život hodně společného s Viktorem, a že pro ni to nebylo nic
příjemného. Ale teď nebyl čas to nějak hodnotit.
„Pane Gregore“, vytrhla ho z jeho myšlenek, „nemohu se tady příliš zdržovat. Proto
jsem to všechno sepsala. A to i pro případ, že byste mě nechtěl přijmout. Prosím,
přečtěte si to. Není to o mně, ale měl byste všechno vědět“.
Podala mu obálku a okamžitě se otáčela k odchodu. Ještě jednou se otočila ve
dveřích, když promluvila. „Nepodceňujte Viktora. Je to velmi krutý člověk. Zabil by
mě, kdyby tušil, že jsem tady byla. Možná, že to jednou stejně udělá“, řekla smutně.
Potom v okamžiku zmizela tak rychle, jako se objevila.
Richard několik sekund zvažoval situaci. Ta žena mu připadala jako bláznivý přelud.
Popadl telefon a zavolal Lucii. Věděl, že právě dnes se zdržovala v redakci. Telefon
vyzváněl, nebrala to. Začal panikařit. „Kurva, co se děje?“
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Už neměl čas na to, aby otevíral obálku a něco si četl. Vyběhl ven z kanceláře jako
řízená střela rovnou za Štefanem. Ten zrovna s někým telefonoval. Strčil do něho a
vztekle štěkl. „Lucie je v nebezpečí, jedu do redakce. Pokud jsi skončil s tím vrkáním,
zavolej ihned policii“.
„Co?“, rozeběhl se Štefan za Richardem. „Jedu s tebou“, volal za ním.
„Tak dělej, kurva“, křičel Richard nepříčetně, jako smyslu zbavený. Nasedli do auta a
vyrazili na plný plyn. Cestou Štefan informoval policii.
„Kristo, teď musím něco dodělat, nemám čas“, snažila se Lucie odbýt novou
kolegyni, která zarputile stála u jejího stolu a nemínila se pohnout z místa. Lucii vždy
na této holce něco znepokojovalo, ale nevěděla co.
„Byla jsem v archívu, ale nemůžu tu složku najít. Bude to chvilka, prosím, když mi
ukážeš, kde mám hledat“, přemlouvala ji donekonečna.
„Tak dobře“, zvedla se Lucie. Na chodbě informovala ochranku, že bude dole
v archívu. Ten přikývl na souhlas.
„Hned budu zpátky“, ještě stačila zavolat.
Nic netušící Lucie otevřela dveře a rázem zkameněla. S hrůzou v očích se podívala
na Kristu, která se mstivě usmívala.
„Co to má znamenat?“ Větu nedokončila, protože ji popadla velká ruka a vtlačila
dovnitř. Před ní stál sám Viktor.
„To je ale milé překvapení, co?“, drsně se rozesmál. „Konečně máme tu čest si
popovídat, ty záludná mrcho. Zřejmě jsi mě nečekala, co?“
Tvrdě ji uchopil pod krkem a sevřel jí hrdlo tak pevně, že nemohla ze sebe vydat ani
hlásku, natoč křičet. Vyděšeně zamrkala, když před sebou viděla jeho rozzuřenou
tvář, kterou měla před svýma očima. Nemohla nic dělat, držel ji pod krkem. Jenom
doufala, že ji bude někdo hledat a člen ochranky dobře slyšel, kam jde. Nejdřív ji táhl
přes místnost a pak s ní tvrdě narazil zády o zeď.
Hrdlo jí hořelo a prudkým nárazem do stěny měla vyražený dech. Ale bolest nebyla
ničím ve srovnání s hrůzou, kterou prožívala. Před očima se jí zatmělo a celá se
třásla.
Viktor nedokázal ovládat svůj hněv. Svíral ji ve svých pařátech a ona čekala, co
udělá dále. V hlavě měla jedinou myšlenku, která ji sžírala jako rakovina. Tentokrát ji
zabije a sní i její dítě.
Zaryla mu nehty do ruky. Nepomohlo to. Ten její odpor ho ještě více rozzuřil a nehty
ji drápal do krve. Obličej i ruce měla zborcené krví. Odepl si pásek, který v momentě
ucítila na svém těle.
Něco vykřikoval, ale nerozuměla mu. Uvolnil sevření ruky jen tolik, aby se mohla
nadechnout. Dychtivě zalapala po vzduchu, ale v příští vteřině ucítila jeho pěst na
svých žebrech. Přidušeně vykřikla a znovu se snažila nadechnout. Znovu promluvil
zřetelně. „To jenom aby sis nemyslela, že tě ten tvůj zasraný, bohatý manžel přede
mnou ochrání. Tentokrát máte oba smůlu, ty děvko. Oba jste mi zničili život a za to
budeš pykat, ty děvko“.
Potom jeho pěst bolestivě dopadla na její žaludek, a pak znovu a znovu.
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„Podívej se na mně, ty štětko“, rozkázal jeho drsný hlas, chladný jako ocel. Poslechla
ho a poprvé od doby, co ji napadl, se mu přímo podívala do očí. To, že věřila Kristě,
když ji vylákala ven, nebyla omluva. Byla hloupá, že třeba byť jenom na malou
chvilku přestala být ostražitá. Byla tak zoufalá a vyděšená, že nedokázala rozumně
uvažovat. Hrozně se bála o své nenarozené dítě.
Pak ji pustil a zároveň jí podkopl nohy, ztěžka dopadla na zem a chytala se za břicho.
Surově ji kopal do zad. Pomalu ji obešel a nohu jí přitiskl na krk.
„A ten tvůj chlap, co tě šuká, se mi jednou pro vždy přestane srát do života,
rozumíš?“, zařval nepříčetně. Natáhl ruku a vší silou ji pěstí uhodil do hlavy.
Rázem byla všude tma.
V tom se rozlétly dveře, Richard se Štefanem a v závěsu za nimi ochranka vtrhli do
místnosti. „Lucie, co se stalo? Panebože, co ti to udělal?“, vrhl se Richard k Lucii,
která bez hnutí ležela na zemi. Opatrně vzal její hlavu do dlaní a s hrůzou
vytřeštěnýma očima zíral do těch jejich. Nehýbala se, byla bez života.
„Ty zmrde“, vrhal se Štefan na Viktora, soptící vzteky. Místností se ozývaly tlumené
výkřiky a rány. Viktor se zkroutil bolestí a padl na kolena. Štefan se narovnal a
protáhl si krk. „Vstaň, ty hajzle“, křikl na něj hlasem, ze kterého tuhla krev v žilách.
Viktor zasténal.
Řekl jsem, vstaň“, tyčil se nad ním a jeho oči neznaly slitování.
Když se Viktor nepohnul, Štefan popadl hrst jeho vlasů a trhl mu hlavou dozadu.
„Nejraději bych tě zabil za to, co jsi jí udělal, ty zvrácený zmrde. Ale policie se už o
tebe postará“. Nato ho pevně svázal jeho vlastním opaskem, který se válel na zemi,
a kterým tak nehorázně zřídil Lucii.
Richard si sundal sako a přiložil ho Lucii opatrně pod záda. Její šaty byly roztrhané a
nasáklé krví. Stále se nehýbala. Při pohledu na její zřízený obličej musel ze všech sil
potlačovat vztek, který s ním otřásal. Chtěl Janotu zabít vlastníma rukama. Nejspíš
by to udělal, ale Štefan se o něho postaral rázným způsobem. Janota seděl v rohu
místnosti, svázaný provazem a čekal, až si ho přebere policie.
Zanedlouho se objevil detektiv Černý v doprovodu několika policistů. Sebrali Janotu
s Kristou a třetího viníka již měli zajištěného v autě.
„Lucinko, už je dobře, jsem tady s tebou“, utěšoval ji Richard. Její tvář byla zsinalá,
potlučená a jedno oko měla tak strašně nateklé, že by přes něj sotva viděla.
„Lucinko, to jsem já Richard“, když se konečně pohnula. „Slyšíš mě? Už to bude
dobré, nikdo ti neublíží“.
Najednou začala prudce dýchat a roztřásla se. Richard ji jemně přivinul k sobě.
Začala vydávat přerývané zvuky, které se vůbec nepodobaly lidskému projevu.
„Sanitka je na cestě“, dřepl si Štefan vedle Richarda. Ten pouze mlčky přikývl.
„Panebože, ten zmrd ji pěkně zřídil“, zasyčel Štefan.
Richard se na něho otočil a řekl mezi sevřenými rty. „Škoda, že jsem ho nezabil“.
„Jo, ale pokud tě to alespoň trochu uklidní, dostal pěknou nakládačku a půjde za
mříže, to si můžeš být jistý. Ten se z lochu jenom tak nedostane“.
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Lucie měla těžký otřes mozku, několik vnitřních zranění, pohmožděná žebra a
spoustu krvavých ran po těle. Poranění hlavy způsobilo, že se jí utvořil hematom na
mozku.
„Co to znamená, doktore?“, zeptal se Richard.
„Počkáme, až se ten hematom vstřebá. Zatím nic jiného dělat nemůžeme“.
„A co když se tak nestane, co potom?“
„Jsem optimista, pane Gregore, jsem přesvědčený o tom, že se vstřebá, soudě podle
velikosti. V opačném případě budeme operovat“.
„Moje žena je těhotná“, upozornil doktora Richard.
„To víme. Podle gynekologa je její stav zatím beze změn. Tedy zatím, není jisté, zda
tomu tak bude i nadále“, upřesnil lékař.
„To znamená, že by mohla potratit?“, ptal se Richard sklíčeným hlasem.
„V této situaci, ve které se nachází, to není vyloučeno“.
„A jak to tedy vidíte, doktore?“
„Všechna její poranění jsou bolestivá, ale neohrožují ji na životě. Vaše paní přesto
měla velké štěstí, mohlo to dopadnout hůř. Přivedeme ji do umělého spánku. Mozek
si odpočine a ona se v klidu bude tak mnohem lépe uzdravovat“.
„Mohu tady se svou ženou zůstat, doktore?“
„Samozřejmě. Taky jsem už hovořil po telefonu s jejím otcem, doktorem Frankem.
Její rodiče jsou na cestě sem“.
Richard se snažil dýchat, poté co jeho tělo bezvládně kleslo na schody v nemocnici a
jeho ruka svírala studené zábradlí. Zmocňovala se ho panika. Nebyl schopen myslet,
ani cítit. Jeho mysl byla ochromená a uši vytěsňovaly veškerý zvuk kolem. Jako ve
snách si pomalu uvědomoval, že ho Pavel zvedl a pomohl mu ven na vzduch. Venku
se rozpršelo. Na hlavu mu dopadla velká dešťová kapka, a pak další tentokrát na
tvář. Než se vzpamatoval, byl celý promáčený deštěm. Upíral svůj prázdný pohled
před sebe. Svaly v těle měl ztuhlé strachem.
Doktorova slova, Lucie není v kritickém stavu, bude v umělém spánku, mu neustále
vířila v hlavě, otvírala stavidla a zaplavovala ho zármutkem. Z očí se mu řinuly slzy a
v hlavě mu bolestivě třeštilo.
„Richarde, vzpamatuj se a poslouchej mě. Lucie je silná, ona to zvládne, uvidíš.
Vážně, nesmíš se vzdávat“, domlouval mu jeho bratr.
Večer do nemocnice dorazili Luciini rodiče, kde už byli i ostatní, jeho rodina a přátelé.
Richard mlčky pozoroval všechny, kteří obklopovali jeho životní lásku.
Z myšlenek ho vytrhl hlas jeho švagra Jiřího. „Odvezu kluky k mámě, aby je pohlídala
a Jana mohla taky přijet“, odmlčel se a zadíval se na něho zdrcenýma očima.
„Potřebuješ něco, abychom ti přivezli?“
Richard zavrtěl nepřítomně hlavou a po chvíli dodal. „Pavel mi přiveze náhradní
oblečení a toaletní potřeby. Nic jiného zatím nepotřebuju, ale děkuju“.
„Richarde, přinesu vám něco k pití z automatu“, nabídla se paní Franková, políbila ho
na tvář a vstala. „Za chviličku jsem zpátky“.
Richard přikývl. Tušil, že všichni potřebují nějakou dobu na to, aby si srovnali
myšlenky. Ostatní byli stejně zdrceni z toho, co se stalo jako on sám. Postavil se,
sundal si roztřesené ruce z obličeje a zhluboka se nadechl.
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S bušícím srdcem vyšel z čekárny a pomalým krokem přecházel chodbou. Došel do
pokoje, posadil se vedle lůžka a díval se na svou ženu, která spala.
Do pokoje vešla sestra, zkontrolovala blikající monitory, vyměnila sáčky s tekutinou
na kapačce a zaznamenala něco do grafu.
Pan Franek s rukama v kapsách se zastavil mezi dveřmi pokoje a pozoroval
Richarda, jak seděl u lůžka jeho dcery, nakláněl se a tiše k ní promlouval. Potom se
odpíchl z místa a přistoupil k němu. Zachytil jeho zničený, unavený pohled, když
k němu pozvedl oči.
„Všechno bude v pořádku“, promluvil tichým hlasem Luciin otec. „Moc tě miluje,
Richarde. Vím, že dělá, co může, aby se dostala z místa, kde právě teď je a mohla
být zase s tebou“.
Richard se nadechl a narovnal. „Doufám, že máte pravdu, taky ji miluju a nemůžu ji
ztratit“, vypravil ze sebe přidušeným hlasem.
„Taky nic takového nehrozí, neztratíš ji, chlapče. Lucinka jenom spí a zítra by ji mohli
probudit. Vím, že bojuje. Moje dcera je dost velká bojovnice a paličatá“.
Paní Franková s kávou v ruce se připojila k oběma mužům, chvíli poslouchala a
potom vzala Richarda za ruku.
„Měl by ses najíst, Richarde, přinesla jsem ti kávu. Mlčky poděkoval pokývnutím
hlavy a vzal si do ruky kelímek s tekutinou. Pomalými doušky srkal kávu a přitom
sledoval Lucii. Frankovi stáli opodál a jejich oči přetékaly zármutkem.
„Víme, že potřebuješ být s naší holčičkou sám. Pokud budeš něco potřebovat,
budeme v čekárně na chodbě“.
Později nakonec Richarda přemluvili a Pavel ho odvezl domů, kde si dal sprchu a
něco málo snědl. V žádném případě nesouhlasil se svým bratrem, že by se měl
aspoň pár hodin vyspat. Tak ho Pavel opět přivezl do nemocnice. Celou noc seděl
Richard v křesle u Luciina lůžka a sledoval, jak se jí hrudník zvedal a opět klesal.
Nejraději by ji políbil, ale vzhledem k hadičce v jejich ústech to udělat nemohl. Jak
rád by ji zbavil bolesti. Bál se jí dotýkat. Tělo měla zakryté a kolem postele různé
dráty a trubičky napojené k přístrojům. Přesto se k ní sklonil a vtiskl jí jemný polibek
na modřinu, která se jí vybarvila na tváři.
„Zítra se probudíš, zlatíčko. Jsi všechno, co mám. Jsi důvod, proč dýchám. Musíš se
mi vrátit do života“, promlouval k ní tichým hlasem.
Čekal na nějaké znamení. Ale – nic. Přemožen velkou únavou klesl do křesla a tvrdě
usnul. Jeho mozek volal po odpočinku, nespal pomalu tři dny kromě malého
zdřímnutí, ze kterého se pokaždé probral, neboť strach mu to nedovoloval.
V uších mu zazněl poplašný signál, až sebou trhl. Očima zalétl k jednomu z přístrojů,
jehož obrazovka náhle prudce zčernala. Richard vyskočil na nohy, těžce polkl, o krok
couvl, když do pokoje vběhla sestra.
„Budeme resuscitovat“, zavolala. Nasadila Lucii masku a začala manuálně pumpovat
vzduch do jejích plic. „Potřebuju defibrilátor. Hned“, vykřikovala instrukce.
Richard s široce otevřenýma očima samou hrůzou všechno sledoval a slyšel, jak se
ta úsečná slova sestry linula pokojem. Vzápětí vtrhla dovnitř další sestra.
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Rychle odhalila její hrudník a silně ho stlačila. Objevila se další sestra a táhla za
sebou vozík s dalším přístrojem.
Vzduch prořízl mužský hlas. „Jaký je aktuální stav?“
„Fibrace komor, pane doktore“, odpovídala jedna ze sester.
„Použijeme elektrický šok o dvou stech joulech“, křikl.
Potom obratně umístili dva velké snímače a doktorův hlas oznamoval. „Připravte se.
Všechno jasné?“
Richard zkamenělým pohledem sledoval, jak zdravotní personál odstupoval od lůžka.
Samotná hrůza nezvladatelně otřásala jeho tělem.
„Ano“. Buch …, její tělo sebou trhlo. Vteřina, minuta, hodina …. Nevěděl, kolik času
uplynulo. Nemohl myslet a hnout se z místa. Jeho oči byly přilepené k lůžku Lucie a
modlil se, aby její srdce naskočilo. Zmatek nadále pokračoval.
„Srdeční zástava“, zakřičela sestra. Doktor pohlédl na monitor. „Dejte jí jeden
miligram epinefrinu“, nařídil.
Richard zíral na nehybné tělo své manželky a na monitor. Sledoval obrovské vlny,
které se začaly ztrácet. Neozývalo se žádné pípání. Nebo pokud ano, nic neslyšel.
Slyšel pouze vzdálený hlas doktora, který oznamoval čas smrti.
Zemřela, jeho Lucie už není. Už žádné tlukoucí srdce. Její smích. Všechno bylo pryč,
nenávratně.
Richardovo tělo se zmítalo v silné křeči a pokojem se šířil jeho nezvladatelný výkřik.
„Dýchej, dýchej, Richarde“, uslyšel silný hlas a něčí ruce s ním zatřásly. Richard se
nadechl a otevřel oči. Celý zpocený se rozkašlal a pomalu se postavil.
„Jsi v pořádku?“, uslyšel již zřetelně pana Franka.
Richard si přitiskl roztřesenou ruku na svá ústa a propukl v hysterický pláč. Třásl se
jako osika.
„Lucie je mrtvá“, vykřikl zoufalým skřehotavým hlasem. „Panebože, ona mi zemřela“,
opakoval neustále a škubal sebou.
„Richarde, vzpamatuj se. Nic se nestalo. Lucinka stále ještě spí, a je v pořádku. Byl
to jenom zlý sen“, uklidňoval ho pan Franek.
Richard se potřeboval ujistit, že jeho Lucie skutečně žije a dýchá. Váhavými kroky
přistoupil k jejímu lůžku a třesoucíma rukama se snažil ji pohladit po tváři. Přesvědčil
se, že klidně spí a jeho mysl se pomalu zklidňovala.
„Panebože, já jsem tak rád, že to není pravda. Miluju tě, Lucie“, zašeptal, když ho
Frankovi odváděli ven z pokoje. Lékař mu podával nějakou pilulku a pokývnutím
hlavy ho přiměl, aby ji zapil vodou.
„Richarde, měl by sis odpočinout, jsi vyčerpaný“, domlouvali mu Luciini rodiče.
„Ne, nikam nejdu. Chci tady být, jak se probudí“, odmítavě protestoval.
„Budeš tady. Ještě je čas. Tvoje sestra přinesla termosku s kávou. Je to ta pravá
káva, která tě postaví na nohy“.
„To je pravda“, ozval se pan Franek. „Ta břečka z automatu se nedá pít“, prohlásil a
otřásl se odporem.
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Lucie se probudila s příšernou bolestí hlavy. Bylo to nesnesitelné. Skoro se chtěla
vrátit zpátky do temnoty, kde nic necítila, nic ji nebolelo. Opatrně otevřela oči, ale to
světlo a bolest bylo ještě horší, tak je znovu zavřela. Je v nemocnici, napadlo ji.
Poznala to podle toho, co zahlédla a podle zápachu dezinfekce, který ji zaštípal
v nose. Pak si uvědomila, že nemá problém jenom s hlavou. Bolelo ji celé tělo, od
hlavy až k patě. Cítila, že pravou ruku ji držela něčí teplá dlaň. Věděla, že je to dlaň
Richardova, poznala to. Tohle zjištění ji zasáhlo tak příjemným pocitem a bylo jí
najednou mnohem lépe. Když nic jiného, byla v bezpečí. Sice byla celá potlučená,
rozbolavělá, ale přežila to. Náhle ji přepadla vzpomínka na její dítě, musela vědět, co
se stalo. Znovu se pokusila otevřít oči. Dařilo se jí to mnohem lépe než prvně. Přesto
se přes ni převalila prudká bolest. Zmocnil se jí příjemný pocit, když uviděla svého
manžela, jeho tvář, jak se skláněl k její ruce. Oči měl zarudlé, ve výrazu vepsanou
hlubokou bolest. Zdálo se, že byl celý ztuhlý, jako by seděl celé hodiny v této pozici.
Dojetím se jí svíralo srdce. V hlavě měla zmatek. Nemohla se příliš hýbat, ale
nakonec mu slabě sevřela ruku.
Okamžitě zvedl hlavu. V těch jeho krásných očích spatřila slzy. Vidět ho takhle bylo
hodně zvláštní. Těžce polkl a usmál se na Lucii.
„Vítej zpátky. Jak ti je, lásko?“, zeptal se tiše.
Její hlas byl roztřesený a značně ochraptělý, když se snažila promluvit. Příšerně jí
bolel krk, přesto ze sebe nakonec vydala. „Žiju“.
Zamrkal ve snaze zahnat slzy, přesto se mu objevily ve tváři. Byly to slzy štěstí a
úlevy. Sklonil hlavu na prsa a přitiskl svoje rty na její ruku a mírně stiskl.
„Co moje dítě, co se s ním stalo“, ptala se zoufalým, přiškrceným hlasem.
„Podle lékaře, je zatím všechno v pořádku. Říkal, že dítěti se naštěstí nic nestalo.
Budou tě muset znovu vyšetřit“, snažil se jí vysvětlit.
Viděl na její bolavé tváři, jak se zklidnila a uvolnila se.
„Jak dlouho tady jsi?“, znovu se zeptala.
„Tři dny, lásko. Byla to celá věčnost, než si se probudila“, pohladil její ruku a jemně
stiskl. Ve tváři se mu zračila bolest. „Přijeli jsme se Štefanem příliš pozdě, ale taky
včas, abychom zabránili mnohému, co se mohlo stát“.
„To je moc dobře, že jste se objevili. Bylo to hrozné“, zachvěla se hrůzou.
„Ano, bohužel to nebylo včas“, podotkl slabě.
Lucie pochopila, že si dával vinu za to, co se stalo, což byl holý nesmysl. Věděla, že
on, kdo vždy chce mít vše pod kontrolou, se cítí zodpovědný za věci, s nimiž nemůže
nic dělat. Stiskla mu ruku a zeptala se ještě jednou. „Jak dlouho jsem tady
v nemocnici?“
Udiveně se na ni podíval. „Od té doby, co jsme tě sem přivezli. Snad si nemyslíš, že
bych tě tady nechal samotnou?“
Lucie se zamračila. „Jsi unavený, Richarde, musíš si odpočinout“.
Pouze se chraptivě zasmál. „O mě se neboj, lásko“, políbil ji na ruku.
Rozhlédla se zmateně po pokoji a všimla si, že je všude plno kytek. „Ty jsou od
tebe?“, zeptala se.
„Nejen ode mě“, řekl. Ukázal na pugét bílých růžiček. „Ta je ode mě. Ostatní jsou od
tvých rodičů, taky od mé rodiny, Evy a Honzy a Theodora“.
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„Bože, oni všichni tady byli?“, ozvala se překvapeně.
„Ano, stále jsem tu byl já i tví rodiče, ostatní střídavě přicházeli a zase odcházeli“.
„Ta tvoje je nejkrásnější, Richarde, děkuju“, řekla tiše.
„Jsem rád, myslel jsem si, že by se ti mohla líbit“, řekl dojatě a upřeně se na ni
zadíval. „Mohl bych tě teď políbit?“, zeptal se nesmělým hlasem.
„Čekám na to celou dobu, kdy to konečně uděláš“, pokusila se usmát.
Sotva ji políbil, do pokoje vešli Frankovi. Její matka se k ní doslova vrhla.
„Lucinko, holčičko naše, jak se cítíš?“, ptala se stejně jako Richard.
Lucie se ušklíbla a rovněž stejně odpověděla. „Žiju, mami“.
Potom ji oba rodiče objímali s velkou opatrností, jak to její zdravotní stav dovoloval.
Pan Franek se po chvíli podíval na svou dceru a zeptal se škádlivě. „Kdypak bychom
se dověděli, že se staneme prarodiči?“, pozvedl káravě obočí.
„Brzy, táto. Zrovna jsme se chystali o víkendu k vám do Brna. Takovou novinu se
sluší sdělit osobně, nemyslíš?“
„Dobře, zní to logicky, přesvědčila jsi mě, proto ti to musím věřit“, shovívavě ji
poplácal po ruce. Záměrně se otočil na stranu, aby nezahlédla starost v jeho tváři.
Jako zkušený lékař měl určité obavy. Po rozhovoru s gynekologem nebyl tak
optimistický. Jenom ve skrytu duše doufal, že bude vše v pořádku.
„Měli bychom zavolat sestru“, ozval se pan Franek, když se probral ze svých
myšlenek, které ho přepadly, a napřímil se.
„Už jsem na ni zvonil, měla by se objevit“, vysvětloval Richard. Zakrátko vešel do
pokoje doktor v doprovodu sestry.
„Vidím, že se nám naše Šípková Růženka probudila“, pozdravil ji doktor žoviálním
hlasem. Zeptal se Lucie, zda má bolesti, což předpokládal. Sestra mu podala novou
infuzní lahvičku, kterou připevnil na stojan. Potom několikrát stiskl tlačítko, kterým
uvolňoval léky proti bolesti. „Teď budete zase spát, paní Gregorová, spánek je
nejlepší léčbou“, řekl doktor a mile se na ni usmíval. Lucie zanedlouho zavřela oči a
opět se propadla do hlubokého spánku.
Když se znovu probudila, Richard seděl vedle v křesle a podřimoval. Zaregistrovala,
že se stačil převléknout, oholit a vypadal docela odpočatě. Přes okno viděla, že se
venku začalo stmívat. Nedokázala se zorientovat v čase.
„Jak dlouho jsem spala?“, zeptala se tiše, ale Richard se okamžitě probral.
„Skoro čtrnáct hodin“, odpověděl, naklonil se a jemně ji políbil na tvář. Přitom mačkal
tlačítko, aby opět přivolal sestru, která během pár minut se objevila. Lucie si všimla,
že to nebyla tatáž sestra, jako předtím při prvním probuzení.
„Dobrý den“, pozdravila ji s úsměvem. Upravila ji lůžko, natřepala polštář a
kontrolovala její zdravotní stav na monitoru. „Za chvíli vás vyšetří pan doktor a potom
dostanete taky něco výživného“, poklepala na infuzi a zasmála se.
Lucii napadlo, zda nemocnice vždy prokazuje tak kvalitní služby nebo je to
Richardova práce.
Dny běžely jeden za druhým a Lucie střídavě bděla a spala, zatímco se její tělo
uzdravovalo. Prospala téměř pět dní, než byla schopná fungovat.
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Měla několik návštěv, které se střídavě objevovaly. Převezli ji na nový nadstandartní
pokoj s dokonalým vybavením.
Richard po celou dobu tady s ní pobýval, až na malé výjimky. Lucii udivovalo, jak
může s ní trávit tolik času. Byl obklopen mobilem, laptopem a hromadou papírů.
Občas přicházela za ním vyšší štíhlá žena, aby něco přinesla a zase odnesla do jeho
firmy. Lucie se dovtípila, že to je zřejmě jedna ze zaměstnankyň firmy.
„Richarde, nemusíš tady se mnou zůstávat“, řekla mu. „Chápu, máš práci“, dodávala
provinilým hlasem.
„Jsem tady s tebou moc rád, Lucie a mám tě na očích“, usmál se na ni, pohladil ji po
tváři a znovu se vrátil ke své práci na svém laptopu.
Když byla natolik v pořádku, dostavil se detektiv, kapitán Černý, což byl pro ni
nejtěžší okamžik. Ale zároveň věděla, že to je nutné. Poskytla svou výpověď, kterou
ztvrdila svým podpisem. Byla krátce informována, že Viktor, Krista a ještě jeden
mladík jsou ve vazební věznici. Byla seznámena se všemi okolnostmi. Taky se
dověděla, že onen mladík, kterého neznala a nikdy neviděla jeho tvář, byl ten, co ji
prvně napadl. Takže to všechno byla Viktorova práce a Richard měl od samého
počátku pravdu, protože si to myslel, ba byl o tom přesvědčen.
Richard vyprovodil policistu na chodbu a ten ho ve stručnosti obeznámil se všemi
podrobnostmi. Dokonce policisté vypátrali onu dívku, která vlastně Lucii zachránila
život, dalo by se říct. Richard jí zajistil bydlení a všechno potřebné. Pověřil Štefana,
aby na ni dohlížel.
17.
Lucie byla natěšená po rozmluvě s doktorem. Za dva dny se bude moci vrátit domů,
konečně. Chvílema se procházela po chodbě, chvíli brouzdala po internetu a taky si
četla. Čekala na Richarda, měl se vrátit pozdě večer. Musel naléhavě odcestovat
z Prahy. Zvykla si tak moc na jeho přítomnost a najednou měla pocit neskutečné
prázdnoty. Její otec se musel vrátit do Brna, kde ho čekala práce v nemocnici, ale
matka zůstala v Praze. Bydlela u Jany, v Ladové ulici. Dnes spolu strávily téměř celé
odpoledne, než se spolu rozloučily, neboť i ona se musela vrátit na kliniku. Večer se
dívala střídavě na televizi, nebo si zase četla. Když se Richard vrátil okolo desáté
hodiny večer do nemocničního pokoje, už tvrdě spala.
„Krvácím“, Luciin šepot Richardovi vybuchl jako bomba v hlavě. Okamžitě mu stoupla
hladina adrenalinu. Lucie byla popelavě bledá a oči měla zvětšené strachem.
„Něco se stalo“, vydechla a odkrývala ze sebe svou deku. Richard se na ni zděšeně
podíval a svět se na kratičký okamžik zastavil. Nedokázal se nadechnout, srdce mu
málem přestalo bít. Lucii se pod nohama tvořila zlověstná kaluž tmavé krve a
zvětšovala se mu před očima. Vpadnul do malé koupelny, popadl velký ručník, který
jí spěšně přiložil mezi nohy.
„Nehýbej se, lásko“, řekl s nuceným klidem. Vyběhl z nemocničního pokoje na
chodbu. Zmobilizoval tým lékařského personálu, který měl noční službu. Přecházel
sem a tam. Neustále mlel zbytečné fráze, které člověk chrlí, když se mu hroutí svět.
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„Nic se neboj, lásko. Doktor už je na cestě. Všechno bude dobré, uvidíš. Až bude po
všem, někam si spolu na týden vyrazíme. Co ty na to?“
„To zní dobře“, mumlala a její tvář byla čím dál bledší a bledší. Richard ji uklidňoval,
avšak sám byl strachem bez sebe. Věděl, jak rychle může člověk vykrvácet.
Otočil se k doktorovi, který naštěstí nevypadal tak vyčerpaně, jak se dalo
předpokládat, jak lékaři uprostřed noci často vypadali. Oslovil ho tlumeným hlasem.
„Moje žena ztratila velké množství krve“, řekl a očima sjel po zakrvácené přikrývce a
dalších dvou ručnících, aby zdůraznil, o jaké množství se jedná. „Je tady sakra někde
nějaký gynekolog?“
„Ano, samozřejmě a hned přijde. Volali jsme ho a už je na cestě“, řekl doktor a otočil
se na Lucii.
„Máme se vás ujmout, paní. Snažte se uvolnit, zvládneme to. Víte, jakou máte krevní
skupinu?“
„To snad musíte vědět z její dokumentace“, zpražil ho Richard.
„Nula negativní“, řekla Lucie šeptem.
„Já taky, jestli budete nějakou potřebovat“, oznamoval již smířlivě Richard.
„Uvidíme“, odpověděl zdvořile doktor, aniž by mu věnoval sebemenší pohled. Kývl na
sestru a znovu se obrátil na Lucii.
„Pro jistotu vám zavedeme infuzi. Nemáte se čeho bát“. Podíval se na monitor
krevního tlaku, který ji připevnil na ruku. Obrátil se na další sestru. „Přineste raději
dvě“, přikázal.
„Kdy to začalo?“, zeptal se Lucie.
Richard pohotově odpověděl za ni. „Před deseti minutami, vlastně to nevíme přesně“.
Lucie zavrtěla hlavou. „Nejdřív jsem si myslela, že se mi to jenom zdálo a pak jsem
se probudila“.
Luciin krevní tlak stále klesal. „Dokážete to zastavit?“, ptal se Richard doktora
úsečným hlasem a upíral na něho pronikavý pohled. Lékař s odpovědí dost otálel,
aspoň to tak vypadalo.
„Zastavit krvácení by neměl být problém“.
Jeho slova v Richardově opožděné reakci vyvolalo čirý děs. Instinktivně by tomu
hejskovi, který si říkal doktor, nejradši jednu napálil. Vytloukl by z něj lepší odpověď.
Přinutil by každého, aby se podrobil jeho autoritě. Jenomže věděl, že Lucie je
v ohrožení života. Zrovna nebyla vhodná chvíle na nějaké násilí, a tak svou
výbušnou povahu musel hodně ovládat. Ačkoli mluvil mírným tónem, v každém jeho
slově zazníval příkaz.
„O moji ženu musí být rychle a vhodně postaráno, rozumíte?“
Nemocnice sloužila mimo jiné, bohatým a vysoko postaveným lidem, takže doktor byl
zvyklý na náročné pacienty. Ale taky poznal, že Richard měl cosi v sobě drsného a
bezohledného, co se velmi lišilo od běžné povýšené arogance.
„Jak jsem řekl, gynekolog o vaší ženě ví a co nevidět se objeví. Je jedním
z nejlepších. Mezitím začneme s tou kapačkou“, řekl doktor neutrálním hlasem.
Richard se zhluboka nadechl, až mu stoupla a klesla ramena. Nekonečně dlouho
upíral na doktora pátravý pohled. Potom věnoval pozornost Lucii.
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Byla hodně bledá a on si myslel, že každou vteřinou snad přestane dýchat. Všechen
jeho vztek se pomalu rozplynul a jeho zahalila hrůza.
„Omlouvám se, doktore. Mám o ni strach“, řekl a pozvolna mu klesala napjatá čelist.
„To je pochopitelné, zvláště čímž si vaše žena prošla“, odvětil doktor.
„Richarde“, Luciin slabý šepot ho vrátil do reality a zamrkal do ostrého světla.
„Tady jsem, lásko“, vyloudil na tváři úsměv. Odstrčil sestru a stoupl si vedle Lucie.
„Ahoj“, zašeptal. „Jak se má moje holka?“
„Potřebuju tě“, zašeptala a její oči se zdály tak obrovské, a leskly se na nich neprolité
slzy. Její tvář už téměř nabírala popelavou barvu.
„Máš mě teď a navždy“, Richard jí sevřel lehce prsty a láskyplně se na ni podíval.
Hlavou mu prolétlo vědomí. Pořád měl svou Lucii, i když došlo k téhle tragédii. Miluje
ji a ona jeho, co víc by si mohl přát.
„Podívej se na mě, lásko. Teď tě píchnou, drž se mě, ano?“
Krátce, co ji napíchli na infuzi, dorazil tak očekávaný gynekolog.
Kapačka už byla zavedená a plnila svou funkci. Lucii se barva ve tváři a krevní tlak
mírně zlepšily. Nepřestávala však krvácet, což nebylo dobré.
„Zdá se, že nastal problém“, konstatoval lékař, když vešel do pokoje a přitom si
natahoval chirurgické rukavice.
„Jsem doktor Konstantin Zdenkovič. Jak se cítíte, paní Gregorová?“
„Bojím se, pane doktore, mám strach“, odpověděla Lucie slabým plačtivým hlasem.
„To je pochopitelné. Tak se podíváme, co se s vámi děje“.
Krátce ji vyšetřil a s vážným výrazem se podíval nejprve na Richarda a potom se
obrátil na Lucii a řekl tlumeným hlasem. „Obávám se, že u vás probíhá samovolný
potrat“.
Richard to tušil, ale naděje byla až do této chvíle mocná. Jeho slova ho zasáhla jako
rána do břicha. Lucií se z očí vyřinuly slzy a proudem jí stékaly po tváři.
„Dokážete to dítě zachránit?“, zašeptala slabým hlasem. Zoufale se podívala na
svého manžela, který se postavil těsně u její hlavy.
„Richarde, řekni jim, ať to zastaví“, prosila. Naděje v jejich očích ho zabolela. Sklonil
a pošeptal. „Jistě lásko, zjistím, jestli mohou něco udělat“.
Potom zvedl hlavu a obrátil se na doktora. „Existuje nějaká možnost? Máte určitě
specialisty, pokud existuje někdo …“,
Doktor kategoricky zavrtěl hlavou. „Je mi líto, ale ztráta krve je tak velká, že je
vyloučeno, aby plod přežil. Vím, že vás to nijak neuklidní, ale potrat v průběhu třetího
měsíce není nic neobvyklého. Po tom co vaše žena prožila, byl zázrak, že se to
nestalo hned, jak ji přivezli do nemocnice“. Na okamžik pevně sevřel rty. „Vaše žena
nicméně dál krvácí, což normální není. Musí okamžitě na sál, budeme operovat“.
Richard se otočil na Lucii a roztřeseným hlasem na ni promluvil.
„Slyšela jsi to? Je moc pozdě“.
V Lucii se nahromadilo čiré zoufalství. „Proboha, Richarde“, vydechla zlomeným
hlasem. „To nemůže být pravda, to ne ….“, rozvzlykala se.
Sklonil se a pošeptal jí. „Miluju tě, Lucie. Víc než kohokoli jiného. Ale teď musejí
zastavit to krvácení“. O dítěti se nezmínil, nesvedl by to. Poprvé v životě měl mít svou
rodinu. Bez Lucie však neměl nic, žádný život, naději na štěstí.
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Setřel jí slzy a narovnal se. „Zkusím, jestli mě pustí na sál, ano? Tak budu moci být
s tebou“, utěšoval ji.
„Udělala jsem snad nějakou chybu?“, ptala se. Bolest v jejích očích mu rvala srdce.
„Ne, lásko, žádnou chybu jsi neudělala“, ujistil ji.
Pokud někdo nese vinu, byl to ten zmrd Janota, pomyslel si hořce a měl co dělat, aby
nevybuchl. Snažil se mluvit uklidňujícím tónem, ale nejradši by zařval zrovna na
doktora, aby mu poručil, že musí okamžitě operovat. Věděl, že kdyby to udělal,
především by vyděsil Lucii.
„Doktor říkal, že je to běžné. Stává se to i jiným lidem, nejen nám. Usměj se na mě
trochu. Jsem tady s tebou. Nikam nejdu, nedokázala by ses mě zbavit, ani kdybys
chtěla“.
„Potřebuju pusu“, roztřeseně se slabě usmála.
„Máš ji mít, lásko“, něžně a dlouze ji políbil. Pak zvedl hlavu, usmál se na ni a tiše
promluvil. „Je to lepší?“
„Ano“, pousmála se.
„Dobře, jsi připravená?“ Neznatelně přikývla.
Ve výrazu jeho tváře se objevila úleva. Ještě jednou se na ni krásně usmál. „Hodná
holka a celá moje“.
Otočil se na personál v pokoji a nehnutým hlasem pána vesmíru pronesl. „Budu
potřebovat sterilní oblečení, půjdu na sál se svou ženou“.
Když dostal svolení, připravoval se v kabince a krátce se zamyslel. Než poznal Lucii,
vždycky se vyhýbal projevům citů na veřejnosti. Dokonce i v jeho soukromí existovaly
dveře, které zůstávaly pořád zavřené. A teď tomu jeho projevu ke své ženě, jak ji
líbal, přihlíželo asi deset lidí. Vůbec mu to nevadilo, ani nenapadlo, že by mohlo.
Lucie dostala několik transfuzí, než se doktorům podařilo zastavit krvácení. Na sále
vládlo zděšení. Bylo to nejhorší, co Richard zažil. Všichni běhali sem a tam, doktoři
vydávali úsečné příkazy. Stručně řečeno, vládla na sále krajní naléhavost. Lucie stále
kolabovala, tedy kolabovaly její žíly. Sestry musely zuřivě hledat další. Obě ruce
měla rozpíchané, ale podařilo se a kapačky konečně začaly správně zabírat.
Richarda to však nijak neuklidnilo, spíše děsilo. Luciin život visel na vlásku, až mu
z toho běhal mráz po zádech. Lucie byla pro něj stále něco jako zázrak, a on v sobě
pociťoval jakousi nejistotu, zda si ji zasloužil. Ona změnila jeho život od základu,
změnila jeho šedou, bezduchou existenci a prozářila ji světlem a radostí. Miloval ji
s fanatismem, jaký prožívají jenom ti, kteří dosud nepoznali hlubokou lásku. Byla mu
vším, životem, srdcem i duší.
Musel se hodně ovládat a čirou silou vůle držet, aby nezačal všem přítomným na
sále vyhrožovat fyzickým násilím, pokud to zatracené krvácení nezastaví.
Takřka o hodinu později se jim to konečně podařilo. Richardovi se ulevilo tak, že si
připadal jako odsouzenec k smrti a v poslední chvíli mu byla udělena milost. Nemohl
se ani pohnout. Celé tělo mu vypovědělo službu. Zatajil dech a téměř se mu zastavilo
srdce. Jenom v mozku mu vybuchoval oslavný ohňostroj. Když se mu podařilo znovu
nadechnout, začal se prodírat sálem a ptal se na všechny strany.
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„Dovolíte?“ Nečekal na odpověď a klestil si cestu k Lucii, zoufale se jí potřeboval
dotknout. Na její bledé pleti po masce zůstaly červené stopy, když ji anesteziolog
sundával. Díval se na ni s posvátnou úctou.
Doktor ho vzal stranou. „Nějakou dobu potrvá, než se probere z anestezie“, snažil se
ho obeznámit, jak se bude situace dále vyvíjet.
Richard stále upíral svoje oči na svou ženu a zeptal se. „Nezačne zase krvácet?“
„Ne“, odpověděl mu krátce doktor na jeho otázku.
„Víte to jistě?“ snažil se oponovat a zlehka Lucii pohladil po tváři. Potom zvedl zrak,
protože se chtěl dívat do očí lékaře, až mu odpoví. Potřeboval jistotu.
„Vím to jistě. Našli jsme místo, kde praskla žíla a uzavřeli jsme to“, ujistil ho doktor
slovy profesionála.
Richard přikývl a rázem se mu uvolnily všechny svaly v těle. „Kdy ji pustíte domů?
Můžu najmout personál a zajistit vše, co bude potřeba“.
„Snad za tři dny. Ze začátku bude hodně oslabená, bylo to na ni příliš“
Richard nedbal na svůj zármutek a položil ještě jednu otázku, která přes všechnu tu
událost, stále visela ve vzduchu. „Dítě se asi nedalo zachránit, že?“
Nebyla nejmenší šance při takovém krvácení, pomyslel si pro sebe, ale potřeboval to
ještě jednou slyšet.
„Ne. Vaše paní měla štěstí, že jsme mohli hned zasáhnout. I tak nám to dalo dost
práce krvácení zastavit, to jste sám viděl, pane Gregore“.
Richard se zarazil, protože nechtěl myslet na to, jak málo chybělo. Potlačil v sobě
paniku, když si to znovu uvědomil, ale musel se ještě zeptat.
„Máme se v budoucnu kvůli této epizodě bát? Mohlo by k tomu znovu dojít?“
„Na to vám nedokážu odpovědět jednoznačně. Každé těhotenství je jedinečné a
příčin je několik“.
„Rozumím. Vážím si vašich odborných znalostí a děkuji vám, doktore“, řekl tiše
s velkou pokorou. „Děkuji vám za nás oba“.
„Rádo se stalo, je to naše práce. Vaše žena teď stráví nějaký čas na Jednotce
intenzivní péče“, upozornil ho doktor, když Lucii odváželi ze sálu. „Je to běžný
postup. Ale úplně se probudí až za dvě hodiny. Chcete se ještě na něco zeptat?“,
když ho vyváděl doktor do kabinky, aby se mohl převléknout.
„Ne. Vlastně ano, na jednu věc. Bude moci brzy cestovat? Rád bych ji vzal někam,
kde by se mohla zotavit a přijít na jiné myšlenky. Samozřejmě ne hned“.
„To chápu. Zítra tady budu a podívám se, jak se jí daří. Co kdybychom počkali. Bude
to prozatím stačit?“
Richard pochopil, co mu doktor naznačil a přikývl na souhlas, že rozumí.
„Samozřejmě. Děkuji vám“, a oba se vydali směrem do kabinek.
Richard vyšel na chodbu a opřel se o stěnu. Zavřel oči, chvíli jen tak stál a telefon
svíral v ruce. Najednou se cítil vyčerpaný, bez kousku energie.
„Jsi v pohodě?“, poznal známý hlas svého bratra a odtrhl se od stěny. Okamžitě
zbystřil.
„Jenom odpočívám. Přišli jsme o dítě“, nahlas vydechl. „Je to příšerné, kurva. Já
jsem to dítě tak moc chtěl“, bouchl pěstí do zdi.
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„To je mi moc líto, bráško“, popadl ho silně Pavel a pevně objal. „Když jsem se tu
zastavil, zrovna jsi byl na sále, mluvil jsem se sestrami“. Pavel zvedl malou tašku.
„Přinesl jsem ti nějaké věci, jak jsi chtěl“.
Oba se posadili a Richard se mu snažil ve stručnosti popsat situaci. „Snažila se být
klidná, ale strach měla. Oba jsme byli vyděšeni. Hodně krvácela a nechtělo to
přestat“, roztřásl se mu hlas a zavřel oči. Krvavý výjev měl stále před očima. Potom
se znovu nadechl a pokračoval. „Doktoři ji pořád ztráceli a dávali jí novou a novou
krev. Děsně jsem se bál, Pavle“, řekl Richard a zvlhly mu oči. „Teď je pod vlivem
anestetik, už bude v pořádku, ujistil mě doktor“. Protáhl si ruce a tiše zaklel, když
ucítil tupou bolest ztuhlých svalů.
„Zrovna včera večer odjela paní Franková, vůbec netušila ….“, říkal Pavel.
„Já vím, ale už jsem jim volal. Chtěli hned přijet, ale nakonec jsem jim to vymluvil.
Přijedou, až ji propustí domů. Pan Franek se mi svěřil, že to předpokládal, po tom
všem, čím si prošla. Paní Franková mi navrhla, ať zavolám její tetě do Bretaně,
protože se chystala za ní přijet“.
„A volal jsi?“, zeptal se Pavel.
„Jo, zítra v poledne přiletí“, odpověděl Richard.
„Dobře, počkám na ni na letišti. Jana ji určitě ubytuje u sebe doma, nenechá ji na
pospas hotelům. Však známe oba naši sestru. Potom ji přivezu do nemocnice“.
„Díky, Pavle, zrovna jsem na to myslel. Nevím, co bych si bez tebe počal, bráško“,
stiskl mu ruku Richard. „Kruci, vůbec nevím, jak se lidi s takovými věcmi vyrovnávají“,
zaúpěl zoufale.
„Myslím si, že je to různé, bráško. Podle mě bude hrát velkou roli čas. Čas bude tím
nejlepším terapeutem“, pronesl Pavel.
„Jo, asi jo“, souhlasil s ním Richard. „Víš, nikdy jsem děti nechtěl“, odmlčel se
Richard a upřeně hleděl před sebe. „Ale to není nic nového pro tebe, znal si mě
dobře“. Potom se polekaně podíval na Pavla. „Ale s Lucií to bylo něco jiného, nového
a osvěžujícího těšit se na dítě“, zadrhl se mu hlas. „Kruci, i když to tak zpočátku
nevypadalo, což mě bude stále mrzet. Ale naštěstí jsem se probral. Stačilo jenom
pomyslet na to, že právě ona čeká se mnou dítě a byl jsem v sedmém nebi. Vůbec to
nedokážu popsat, jak nádherně jsem se cítil a moc se těšil“.
„Já vím, Richarde. I když to možná nebude tak vypadat, ale dokážu se vžít do tvé
situace a úplně mě to ničí stejně jako tebe. Teď musíš myslet na Lucii, všechno
časem přebolí“.
„Jo, máš naprostou pravdu, zvládneme to. Podívej, potřebuji se převléknout, dát se
do pořádku, musím vyřídit pár telefonů a Lucie se může každou chvíli probudit“,
vyhrkl ze sebe Richard a prohrábl si vlasy.
„Děkuji, že jsi přišel, Pavle. Moc si toho vážím“.
„Rád jsem to pro tebe udělal, vždyť jsme rodina, jsi můj bratr, ne?“, rozloučil se
těmito slovy Pavel. „Drž se, chlape“, poplácal ho po rameni.
Richard seděl na chodbě na židli a vyřizoval nutné telefony. Ukončil poslední hovor,
zastrčil telefon do kapsy, předklonil se a rukama si objímal kolena. Čekal, až ho
přejde nával sklíčenosti. Nádech, výdech.
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Musím se sebrat, napomínal v duchu sám sebe. To se snáz řekne, než udělá,
odpovídal mu jeho vnitřní hlas. Potom se nakonec sebral natolik, že se rázně postavil
a přistoupil ke dveřím Luciina pokoje. Trochu více pootevřel a tiše promluvil. „Za pět
minut se vrátím. Je všechno v pořádku“, zeptal se.
Sestra u jejího lůžka se na něho usmála. „Klidně spí“.
„Dobře, nebudu dlouho pryč“, opatrně zavřel dveře a vyrazil odhodlaným, rázným
krokem vpřed přes chodbu. Výtahem sjel do přízemí nemocniční budovy a vyšel ven.
Vzdaloval se od vstupních dveří budovy a pokračoval dále po chodníku až na konec
budovy. Zašel za roh a tam se už neudržel a pěstí nepříčetně bušil do cihlové zdi.
Klouby na ruce měl rozedřené až do krve. Na několik sekund ho oslepila bolest, ale
setřásl ze sebe hrozný smutek, který ho sužoval.
V tom zaslechl za sebou čísi hlas. „Co to děláte, pane?“
Richarda překvapilo, že by ho někdo mohl pozorovat, nakonec mu to bylo jedno.
„Klidně jděte dál. No, pokračujte v cestě“, zavrčel. „Tohle není vaše věc, sakra“.
Mladý muž, podle jmenovky patřil zřejmě k nemocničnímu personálu, vykulil na něho
oči a rychle odcházel pryč. Richard se opíral o zeď a paže svěsil podél těla. Z ruky
mu kapala krev. Snažil se přestat potlačit svou zuřivou náladu, která se ho
zmocňovala. Nejraději by řval tak dlouho, pokud by se cihlová zeď nerozpadala na
kusy. Toužil někoho praštit, kohokoli. Věděl však, že to nebylo možné. Lucie, jeho
žena teď bude potřebovat jeho plnou podporu, jeho lásku. Ne prchlivost a vztek. Ta
tichá připomínka ho zastavila. Pomalu se uklidňoval a snažil se volně dýchat.
Až se mu to povedlo, odlepil se od zdi a oklepal si krev z ruky. Bolelo to, moc.
Podíval se na svoje své sedřené klouby, téměř do masa. Krev naštěstí by neměla
v nemocnici být ničím tak výjimečným, pomyslel si. Takže by nikoho tím neměl
vyděsit. Vešel na nejbližší toaletu a umýval si ruce pečlivě teplou vodou a potom
studenou. Potom se věnoval své bolavé ruce ve snaze ji nějakým způsobem ošetřit.
Použil několik papírových ubrousků a těmi svoje poranění otíral tak dlouho, až krev
zmizela. Potom vzpřímeně prošel chodbou a vrátil se zpět do Luciina pokoje.
Pootevřel opatrně dveře a strčil hlavu dovnitř.
„Ještě spí?“, tiše se zeptal a pozorně se zadíval na Lucii. Sestra přikývla.
„Budu na chodbě telefonovat. Až se probere, zavolejte mě. Jinak přijdu hned, jak to
vyřídím“, oznamoval sestře.
Tiše zavřel za sebou dveře a zavolal své sestře Janě.
„Richarde, stalo se něco?“
Zhluboka nasál vzduch do plic a vydechl. „Lucie potratila, Jano“
„Ježíši“, zašeptala Jana do telefonu. „Moc mě to mrzí. Jak je na tom?“
„Teď už dobře. Ale bylo to hodně zlé. Krvácela a doktoři šíleli, nemohli to zastavit.
Měl jsem příšerný strach, Jano“. Víc neřekl, protože nechtěl, aby se jeho sestra
někdy před Lucií zmínila, jak těsně unikla před smrtí. Vzpamatoval se natolik, když
pokračoval v hovoru.
„Ale teď už se zotavuje, spí. Jenom jsem ti chtěl zavolat“.
„A jak jsi na tom ty, Richarde?“
„Upřímně? Rve mi to srdce. Klouby na ruce mám rozedřené. Tak na tom jsem“.
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„To si živě dovedu představit. Doufám, že už jsi v pohodě a nikomu jsi přitom
neublížil. Znám tě“.
„Ne, jenom jsem párkrát praštil do cihlové zdi venku, abych ze sebe dostal ten vztek
a smutek zároveň. Můžeš být klidná“.
„Moc ráda bych ti pomohla, ale nevím jak. Přijdu za tebou, chtěla bych tam být a
podpořit vás oba“, nabízela se.
„To není potřeba, ale děkuji. Přece bych nějakou pomoc uvítal. Zítra v poledne přiletí
Luciina teta z Francie. Pavel ji vyzvedne na letišti. Pomohlo by mi, když by ses jí
mohla ujmout“.
„Samozřejmě, Richarde, to je to nejmenší, co mohu udělat. Taky ji moc ráda poznám.
A co Frankovi, už to vědí?“
„Volal jsem jim hned ráno. Přijedou, až Lucii propustí domů. Nechtěl jsem, aby hned,
když se sotva vrátili, zase přijížděli“.
„To je rozumné“, souhlasila s ním Jana.
Nastal okamžik, kdy oba se odmlčeli, když se Richard znovu ozval sklíčeným
hlasem.
„Víš, Jano, je mi mizerně. Těšil jsem se na to malé, moc jsem se těšil. Říkal jsem si,
jak by to bylo hezké …, víš, jak to myslím. Bože, já a moje sny. To je vtip, co?“
„Richarde, poslouchej mě, budete mít jednou další děti. Vím, že to zní hrozně
otřepaně, ale je to tak“, řekla jemně.
„Uvidíme. Nějak si teď nejsem úplně jistý, zda bych chtěl pokoušet štěstí. Teď je
všechno moc čerstvé a bolavé. Takže o tom nechci vůbec uvažovat. Právě jsme o
jedno přišli. Nemáš tušení, jak jsme oba to dítě chtěli“, řekl tiše a zlomil se mu hlas.
„Do prdele“, vykřikl do telefonu. Potom už mluvil normálně. Jako vždycky se dal
dohromady. „Později se ozvu, teď musím za Lucií, měla by se každou minutu
probudit z anestézie. Tobě můžu zavolat kdykoli, teď je důležitá Lucie“, zasmál se.
„Jasně, držte se, oba. Lucii vyřiď pozdravení od nás“.
Tím se spolu rozloučili a ukončili hovor. Dokonce se začal Richard trochu usmívat.
Jeho sestra měla dar soucitu, pochopení nebo možná jenom zkušenosti, jak v dané
situaci pomoci druhému.
Koneckonců bylo dobře, že nepřišel o Lucii. Byl šťastný jako blecha, že ji neztratil.
Vždyť se to během krátké doby málem stalo, což si uvědomoval. V duchu děkoval
tomu nahoře. Přikázal si za to být vděčný, protože ona je ta důležitá. Bez ní by ani už
nebyl, neexistoval.
Vrátil se do pokoje, zdvořile si popovídal se sestrou, která u ní seděla. Přitáhl si židli
k posteli. Posadil se po její pravici, neboť do levé paže jí zavedli kapačku. Měla na ní
i připevněnou manžetu tlakoměru a na prstu oxymetr. Sestra mu nabídla místo židle
křeslo, které bylo tak pohodlné a Richard si v něm na chvíli zdřímnul.
„Ahoj“, ihned se probudil, když zaslechl Luciin šeptavý hlas. Narovnal se a vřele se
na ni usmíval.
„Ahoj, lásko“, pozdravil ji milým hlasem. Naklonil se, vzal její volnou pravou ruku do
své a něžně ji políbil do dlaně.
„Jak se cítíš, zlatíčko?“
„Jsem hodně smutná“, promluvila zastřeným, slabým hlasem.
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„To já taky“, podíval se na sestru. „Nechte nás chvíli o samotě, prosím“.
Přikývla, že rozumí a usmála se. Když se za ní zavřely dveře, Lucie si všimla
Richardovy ruky a udiveně pozvedla obočí.
„Mlátil jsem venku do zdi“, pousmál se.
„To jsem si myslela, musí to bolet“.
„Ne tolik, jako bolí to ostatní“. Ve snaze to všechno odlehčit, byl špatný pokus a Lucie
se rozvzlykala.
„Nesmíš plakat, lásko, teď ne. Musíš být v klidu“, polekal se. Přitiskl ústa na její prst.
„Mrzí mě to, Richarde a moc to bolí“, štkala
Nadechl se. „Ještě pořád jsme my dva, ty a já“.
Popotáhla a rozechvěle se usmála. „Jestli se snažíš, abych se cítila líp, tak ti to
docela jde, trochu“, povzdechla si.
„Snažím se, abychom se oba cítili lépe“, polkl. „Pomalu to půjde. Nejdřív po
minutách, hodinách a dnech. Ale půjde, uvidíš“. Přitiskl si čelo na její ruku, pak se
narovnal a zadíval se na ni. „Ty a já, lásko, dokážeme všechno“.
Svět kolem nich se scvrkl a zůstali pouze oni dva ve svém zničeném ráji.
„Ty a já“, opakovala po něm Lucie a přikývla.
„Richarde, mohla bych mít prosbu? Jestli ti to nevadí“, ozvala se po chvilce.
Mlčky se na ni podíval a pohledem naznačil, že nechápe, proč se vůbec ptá.
„Čistě pro tvou informaci, vůbec mi to nevadí. Dostaneš vše, co si zamaneš. To
přece víš. Platí to pořád. Vyjádřil jsem se jasně a srozumitelně?“
Malá vráska Lucii vyběhla nad kořenem nosu a potom zmizela. „Chtěla bych, aby tu
byla moje teta Tereza. Byli tady všichni …. Právě ona byla u zrodu, však víš …“
Richard se usmál. „Tvoje teta zítra přistane na letišti v Ruzyni a Pavel tam bude na ni
čekat. To je už domluveno“.
„Páni“, překvapením vyhrkla ze sebe a celá se rozzářila. „Ty jsi ohromný. Ani nevím,
co na to říct“, mluvila překotně. „Nevím, jak bych ti mohla poděkovat, Richarde“,
vděčně se na něho usmívala.
„Co třeba ohromnou pusou?“, zamrkal na ni.
„Dostaneš všechny pusy, které mám v zásobě“.
„Tak teď mi dáš jednu pořádnou pusu, lásko. Pro začátek budu spokojen“, sklonil se
nad její tváří. Zrovna, když se líbali, vešel doktor do pokoje a hlasitě si odkašlal, aby
na sebe upozornil. Richard zvedl hlavu, pozdravil ho, ale ani se nepohnul a znovu ji
líbal. Doktor bude muset počkat, pomyslel si v duchu.
Lucie zčervenala. „Slez z té postele“, zasyčela.
Pomalu ji pustil, zvedl se z okraje lůžka a usmál se na doktora. „Už je jí lépe“,
významně poznamenal.
„To vidím“, poznamenal doktor suše, ale očima se usmíval. „Paní Gregorová, znovu
vás vyšetříme. Pokud bude vše dobré, přesuneme vás na pokoj, ve kterém jste byla“.
Podíval se na monitor. „Krevní tlak je v pořádku, puls taky. Ještě zkontroluju, jestli
nekrvácíte“. Nato ji krátce vyšetřil. „Lepší se to“, poznamenal doktor. „Můžeme
sundat náplasti, manžetu a oxymetr. Všechny životně důležité funkce jsou, jak mají
být. Mládí je neuvěřitelně houževnaté“, konstatoval lékař.
„Máte hlad, paní Gregorová?“, zeptal se a povzbudivě se na ni usmál.
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„A víte, že jste to trefil, pane doktore, jako vlk“, odpovídala Lucie, aniž by něco
předstírala. Hlad opravdu měla.
„To je dobrý začátek. Můžete si objednat, vaří se tady celkem dobře“.
„Nebo ti nechám přinést něco, na co máš chuť“, vložil se Richard do jejich
konverzace.
„Kapačku vám zatím necháme. Potom můžete pomalu vstát. Pokud vám manžel
pomůže, můžete se projít po chodbě. Nějakou chvíli budete mít bolesti, dám vám
léky na utišení. Chcete se ještě na něco zeptat?“
„Ano. Za jak dlouho se můžeme pokusit o dítě?“, vychrlila ze sebe Lucie.
Doktor s Richardem se na ni překvapeně podívali, takovou otázku neočekával ani
jeden z nich. Bylo to hodně předčasné.
„Není nutné spěchat“, ozval se Richard úsečně. Polekal se, obával se toho, aby ji
neztratil a vyhledal očima podporu lékaře.
„Jenom se ptám, Richarde“, zašeptala Lucie a polykala slzy.
„Propána, lásko, nemyslel jsem to špatně“, rychle se posadil a objal ji. „Ptej se, na co
chceš“, otíral jí slzy.
Doktor mlčky sledoval ty dva se zamyšleným výrazem ve tváři, než se vložil do
hovoru, aby odpověděl na otázku.
„Většina žen má stejné pocity, jako vy, paní Gregorová“, promluvil doktor rozvážně.
Následně upoutal jejich pozornost. „Skoro každá žena touží po dalším dítěti. Jakmile
dostanete menstruaci, která bude mít normální průběh, jste zdravá“.
„Tak vidíš“, ozval se Richard. „To není tak dlouhá doba“.
Lucie se nejistě usmála. „Můžeme se rozhodnout společně“.
„Díky, lásko. Jenom mám trochu strach, to je všechno“. Potom se Richard podíval na
doktora. „Dá se nějak předpovědět, jestli znovu nezačne krvácet?“
„Pochybuju, že by k tomu došlo, ale na sto procent vás ujistit nemohu“.
„Pomohlo by, kdyby nějakou dobu nebyla hodně aktivní, pokud znovu otěhotní?“,
zajímal se Richard. „Abyste mi rozuměl, napadlo mě, že rizikovým faktorem byl
nedostatek spánku. Byla neustále unavená, i když hodně spala“.
„V takovém stavu je to pochopitelné. Ale těhotné ženy se musí hýbat, pokud nebude
aktivně sportovat. Rozhodně ne, nějaké olympijské výkony“, řekl doktor
s nenápadným úsměvem.
„Mohl bych teď manželku přesunout do našeho pokoje?“
„Rozhodně ano“, souhlasil lékař.
„A kdy budu moci jít domů, pane doktore?“, ptala se Lucie.
„Během dvou až tří dnů by to neměl být problém“.
Krátce poté byla Lucie převezena a pohodlně se usadila ve svém nadstandartním
pokoji a dlouho hovořila se svou matkou po telefonu.
Druhý den se Lucie cítila mnohem lépe. Před obědem po malé procházce venku se
přece jenom unavila a usnula.
Richard seděl v křesle a v hlavě si promítal včerejší rozhovor s Luciinou tetou
Terezou. Především ho zpražila za to, že ji neinformoval, co všechno se přihodilo.
Dověděla se to až, když zavolala Luciina matka.
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Ujistil ji, že je už všechno v naprostém pořádku. I když to tak před nedávnem úplně
tak nebylo, ale to si nechal pro sebe. Omluvil se, že zavolal tak pozdě, protože
nastala další komplikace.
Teta Tereza okamžitě pochopila, že její neteř přišla o dítě a moc ji to mrzelo. Richard
ji považoval za zcela odolnou osobu vůči jakémukoli šoku. Nakonec mu řekla, že si u
ní trochu vylepšil reputaci, když jí zavolal.
„Měl jste mi okamžitě zavolat“, zněla mu v hlavě její slova.
„Nemohl jsem, měl jsem důležitější věci, neustále jsem byl s ní.“
„Takže pod tou slupkou tvrdého chlapa jste měkký a mírný člověk“.
„Jenom pokud jde o Lucii“, připomenul.
„Dokud jste takový, pokud jde o moji neteř, jsem s vámi spokojená, Richarde“.
„Zaslechl jsem ve vaší poznámce něco jako pohrůžku?“ zeptal se s náznakem
veselosti.
„Ne něco jako pohrůžku, milý chlapče“, odvětila tónem, aby dala najevo, že
nežertuje.
Richard dostal jednu z mála lekcí v životě. Navíc od osoby, kterou si nechtěl
pohněvat. Proto promluvil velmi zdvořile.
„Jakmile dorazíte do Prahy, velice by mě potěšilo, kdybyste mohla rovnou do
nemocnice. Lucie vás potřebuje. Je zoufale nešťastná a zarmoucená. Já vlastně
taky“.
„V takové chvíli se zdá, že soucit nestačí. Škoda, že nemohu udělat víc“, řekla
Tereza tiše. „Lucinka byla těhotná“ ….
„Ano, skoro tři měsíce“, doplnil Richard její větu.
Tereza si povzdechla. „To není neobvyklé. Pokud se něco má pokazit, často se to
stane právě tehdy“.
„To samé říkal doktor. Mohla byste to všechno Lucii přetlumočit. Je zničená a myslí
si, že něco udělala špatně, což je holý nesmysl. Oba jsme se na dítě těšili, moc“
Pak se odmlčel, a když promluvil, trochu chraptěl. „Těžko se s tím smiřuje“.
„Já vím, Richarde. Ale taky vím, že se s tím časem vyrovná“, ujistila ho Tereza. „Jak
víte, sama jsem si prošla něčím podobným. Lucinka to zvládne, je silná.“
„Rozhodně máte pravdu“, pousmál se.
„Ale copak, z vašeho tónu je zřejmé, že vás Lucinka zlobí, nemám pravdu?“
„Trefila jste to přesně, pořád“.
„To je moc dobře. Je to pro vás změna“, smála se. „Tak já už se musím sbalit a
vypravit se na cestu“, ukončila hovor.
Richard velice obdivoval tuto ženu. Její kouzelnou excentričnost, její bezmeznou
lásku k Lucii a bystrost, s níž dokázala pochopit, co je v životě nejdůležitější.
Krátce poté, co se Lucie probudila, snědla oběd, a pohodlně se stačila posadit do
křesla, vstoupila do pokoje její teta. Lucie jako zázrakem dostala hned lepší náladu a
ve tváři se jí usadil nepřekonatelný úsměv. Jako by někdo přepnul ze špatných
vibrací na ty dobré.
„Teto, ráda tě vidím, děkuju ti, že jsi přijela“, oči jí zazářily radostí.
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Teta Tereza si odfrkla. „Nemohl by mi v tom nikdo zabránit, ani kdyby chtěl. Richard
měl nařízeno, pravidelně mě informovat“. Odložila cestovní kabelu a přistoupila ke
křeslu, kde seděla Lucie.
„Takže odteď budu o tobě všechno vědět, beruško moje“. Otevřela náruč a sklonila
se k Lucii. „A teď mě zkus obejmout a dej mi pusu na uvítanou“.
Richardovi zacukaly koutky úst. Sledoval s pobavením, jak obratně a zároveň
opatrně svou neteř objímala. Galantně přitáhl židli ke křeslu, aby se mohla posadit.
„Jděte se, Richarde trochu vyspat“, prohodila teta přes rameno. „Vypadáte unaveně.
Já tady bude opatrovat Lucinku, nebojte se“.
„Opravdu bys měl jít domů a na pár hodin si odpočinout“, přidala se k tetě Lucie
měkce. „Už další dvě noci si se pořádně nevyspal“.
„Kdepak, nikam nepojedu. Jsem v pohodě. Ale když je tady tvoje teta, půjdu si
zavolat a něco vyřídit“, přistoupil k Lucii, sklonil se a vřele ji políbil. „Za hodinku jsem
zpátky, lásko“, mrkl na ni.
„Dobře“, zašeptala. „Přiznám se, že jsem to řekla ze zdvořilosti“.
Zblízka se na ni usmál. „Ještě jsi dost zesláblá, což má vliv na to, že mi
neodporuješ“.
„V tom případě bys mohl být rád“, zašeptala a dloubla ho do paže.
„To taky jsem“, znovu na ni mrkl. „Budu ti chybět?“
„Řekla bych, že hrozně moc“, usmívala se.
„No vidíš. Tak se mi to líbí, když jsi trochu bláznivá“, zakřenil se.
Když se za Richardem zavřely dveře, teta se zeptala. „Kdo v té rvačce vyhrál? Má
pořádně sedřené klouby na ruce“.
„Vyhrála cihlová zeď. Když se něco pokazí, já brečím a Richard do něčeho buší“,
vysvětlovala Lucie.
Teta se zamračila a Lucie rychle dodávala. „Samozřejmě ne do mě. Na mě je tak
hodný, až se z toho cítím provinile. Protože mu nemůžu dát tolik, co on dává mně“.
Lucie se zhluboka nadechla. „Richard to dítě opravdu moc chtěl, i když to tak ze
začátku nevypadalo, a já taky. Tohle jsem mu dát mohla“, řekla posmutněle a oči se
jí plnily slzami.
„Já vím. Moc mě to mrzí, holčičko. Život zkrátka vždycky nevychází podle plánu, jak
bychom chtěli. Bylo by pěkné, kdyby to bylo naopak. Ale i ty nejpromyšlenější plány
se mohou pokazit. Člověk není všemocný“.
„Řekni to Richardovi, teto“.
„Soudě podle jeho kloubů na to už přišel. Pokud jde o rány osudu, mohla bych o tom
vyprávět svoje. Ale nepřijela jsem za tebou, abych ti tady kázala o tom, že se máš
sebrat, když ti puká srdce. Jsem tady především proto, abych ti prosvětlila den,
beruško“, usmála se teta a pohladila svou neteř po tváři.
„Jsem moc ráda, že tady jsi se mnou. Pořád jenom brečím, takže mě potěší i maličký
paprsek slunce“.
Teta ji poplácala po ruce. „Na tom, že pláčeš, není nic špatného, musí se to dostat
ven. Nejspíš to přejde až za dlouho, chce to čas, dítě moje“.
Potom si dlouho spolu povídaly. Teta se jí snažila vysvětlit, že kdyby mluvila s jinými
ženami, které potratily, zjistila by, že většina z nich má normální rodinu.
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„Netvrdím, Lucinko, že bys tu ztrátu neměla oplakat, je to naprosto přirozené, ale
svět se nezboří“, pak se najednou zasmála. „Jsem si jistá, že Richard ti neřekne, že
nikdy nebude chtít mít děti. Ale určitě byste teď s tím neměli pospíchat. To mi můžeš
věřit, holčičko“.
„Díky, teto“, usmála se Lucie a v očích se jí objevilo jisté poznání. „Vůbec se nedivím,
že jsem tak tvrdohlavá, vždyť to mám po tobě“.
Teta na ni mrkla. „Já se na tvrdohlavost dívám jako na kladnou vlastnost. Je v ní
vytrvalost a síla“.
Byly obě tak zabrané do hovoru, že ani jedna z nich nezaznamenala, že Richard byl
zpátky v pokoji a se zájmem poslouchal.
„Takže moje tvrdohlavá povaha má vlastně dědičné předpoklady. Díky, teď mám
alespoň výmluvu“, rozesmála se Lucie.
„Všechno jsem slyšel“, ozval se Richard hlubokým hlasem. „Hlavně to, aby bylo vždy
po tvém“, zabručel.
„Proto jsem tady, abych jí poskytla veškerou potřebnou podporu“, prohlásila teta,
když se otáčela.
„Je mi to jasné. Už jsem se začínal bát, že bych na to nepřišel“, převracel oči Richard
na vrch hlavy a posadil se k nim.
18.
Nastal očekávaný den, kdy se Lucie vrátila domů. Richard stačil mezitím, co byla
v nemocnici, pečlivě uschovat veškeré potřebné věci pro miminko do pokoje, který
prozatím nepoužívali. Rovněž všem nakázal, že jediným slůvkem se nesmí nikdo
zmínit o potratu. Taková byla jeho představa, naprosto zcestná. Chtěl ji tak uchránit a
uzavřít do jakési pomyslné bubliny, tedy aspoň pro začátek.
Lucie zatelefonovala tetě, že už je doma. Tereza Mollenová bydlela dočasně v bytě
Jany a Jiřího, kde ji přijali jako milého člena rodiny. Právě dnes se Jana nabídla, že
tetu provede po městě. Přesto se teta neustále ujišťovala své neteře, jestli jí to
nebude vadit, že nebudou spolu. Svěřila se jí, že jen tak nebude mít příležitost si
prohlédnout Prahu, kde nebyla několik dlouhých let.
„Je mi to z toho trochu smutno, ale bylo by to ode mě nezdvořilé, kdybych jí to
nedopřála“, svěřila se Richardovi.
„Udělala jsi dobře, lásko. Podle mě si to tvoje teta evidentně přála a zaslouží si to. A
teď tě mám aspoň sobecky jenom pro sebe“.
Lucie se ušklíbla. „Totéž jsem si říkala taky. Ačkoli po čase se budeš se mnou nudit“.
„Omyl, já se tedy rozhodně nudit nebudu a postarám se, že ty taky ne“, přerušil ji
Richard a hodil po ní prostopášným pohledem.
„Já vím. To na tobě mám tak ráda. A taky vím, že manželské páry si najdou nějaké
koníčky a tak různě“.
„Tak o tom já nic nevím. Ale pokud bys chtěla, lásko, klidně si nějakou zábavu najdi.
Hlavně když tě budu mít na dohled. Nehodlám se o tebe dělit“, usmál se. „Nikdy“.
Lucie mu opětovala úsměv. „To já taky, ale nerada bych na tobě visela“.
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„Nikdy jsem netvrdil, že by mi to vadilo. Ale zrovna teď mám nějakou práci. Měla by
sis odpočinout. Ještě stále nejsi fit, a jsi stále pobledlá“.
„Možná máš pravdu, asi si na chvíli půjdu lehnout. Nějak se cítím vyčerpaná, zřejmě
to patří k uzdravování“.
„Mám tě doprovodit?“
„Ne“, mávla rukou a odcházela do ložnice.
„Budu tady, až se probudíš, kotě“. Ukázal na štos papírů na svém stole v pracovně.
„Musím to všechno projít. Až se vyspíš, řekneš mi, na co bys měla chuť“.
„To je otázka“, zašklebila se. Že by něco sladkého?“, provokovala ho.
„Hej ty, jestli mě budeš pokoušet, tak pocítíš něco …“, zvedl ruku a mrkl na ni.
„V tom případě, něco sladkého“, smála se.
„Jo, mazej do postele“, rozkázal. „Mám hodně práce“, zabručel.
Za hodinu byla Lucie odpočatá. Když viděla Richarda zavaleného dokumenty s
telefonem na uchu, nechtěla ho vyrušovat. Šmejdila po bytě, až nakonec skončila
v zakázaném pokoji. Kdyby dveře šatníku nebyly pootevřené, otočila by se a odešla.
Teď ale přistoupila ke skříni, aby ji zavřela a spatřila schované krabice se všemi těmi
oblečky pro nenarozené miminko. V tom se jí zastavilo srdce, nemohla popadnout
dech.
Málem vykřikla bolestí, ale nemohla ze sebe vydat ani hlásku, přímo se dusila
pláčem. Připomnělo jí to ztracený malý život. Jeden po druhém vytahovala z krabice
a po tváři se jí valily proudy slz. Schoulila se na zemi do klubíčka a vzlykala. Zasáhla
ji prudce upomínka na zmařený život.
Když ji později našel Richard, proklínal sám sebe, jaký je idiot, že byl natolik
neopatrný a pokoj neuzamkl.
„Kurva, kurva“, nadával sám sobě.
Vpadl do pokoje, sedl si vedle Lucie na zem a silně ji objímal. „Je mi to moc líto,
lásko, to se nemělo stát“, a svými rty se otíral o její uplakanou tvář.
„Je konec“, zašeptala hrozně smutným hlasem.
„To není pravda, lásko“, uklidňoval ji. „Prosím, neplač, bude ti jenom špatně“.
Tvrdohlavě vystrčila bradu. Richard to její gesto dobře znal.
„Pojď, nemůžeš tu zůstat“, přemlouval ji tichým hlasem.
„Proč ne, nikam nejdu“, odporovala.
„Protože se trápíš a celá se třeseš“. Potlačoval v sobě možnost vyjmenovat další
důvody, což nepokládal za vhodné.
„Nechci, aby se tvůj stav zhoršil“, řekl tiše. Aniž by ji pustil ze své náruče, postavil se
spolu s ní.
„Pusť mě. Nechej toho“, vykřikla vztekle.
Nedbal na její odpor a rozhořčení a vyšel s ní z pokoje. „Chtěla jsem si to
prohlédnout“, křičela, a nepřestávala do něj bušit pěstmi.
„Někdy jindy. Teď ne“ procedil přes sevřené rty.
„Proč mi to děláš. Jsi necitelný“, stále vykřikovala.
Zhluboka se nadechl a se zavřeným očima počítal do pěti, aby se zmátořil. „Promiň,
lásko, ale teď ne. Nic si prohlížet nebudeš, je to jasné?“, nervy měl na pochodu.
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Ze zkušeností věděl, že bez ohledu na situaci, je nutné za každou cenu jít dál.
„Vůbec nevíš, o čem rozhoduješ. Nemáš ponětí, jak mi je. Takže, sklapni“, ječela
jako smyslů zbavená.
„Ani náhodou, nesklapnu. Oba se musíme sebrat a jít dál. Udělal jsem to mnohokrát
za život. Vím, o čem mluvím. Tím přece nic nekončí. Musíš to pochopit“, jemně jí
domlouval.
„Zrovna teď všechno skončilo“, vykřikla Lucie. Její hlas začal nabírat hysterický tón a
její zelené oči šlehaly blesky.
„Je mi to opravdu líto, kotě, ale musíš jít dál, jiná možnost není“.
Richard si připadal naprosto bezmocný, když se potýkal s její bolestí a žalem. Tu
svou dokázal ovládnout. Dávno se naučil veškeré emoce potlačovat.
„Možná ti pomůže teta, zavolám ji“, napadlo ho.
„Nikdo mi nemůže pomoct“, v jejím hlase najednou zaznělo poraženectví. Energie
z ní vyprchala, jako by se konečně smířila s marností svého boje. „Ani teta, prostě
nikdo. Je konec“.
„V tuhle chvíli ano, je konec. Je mi to moc líto, ale je to tak. Musíme dál“, něžně ji
líbnul na temeno hlavy. „Bude nám líp, slibuju. Aspoň se o to pokusíme, ano?“
Lucie pevně svírala rty, popotáhla a nakonec přece jenom přikývla.
„Je to všechno hrozně smutné a já to neumím vstřebat“. Položila si hlavu na jeho
rameno a povzdechla si.
„Možná bychom mohli vyhledat nějakého terapeuta, zkrátka odbornou pomoc“,
navrhoval tiše.
„To si myslíš?“, pozvedla k němu oči.
„Já ne. Ale pokud bys chtěla, tak ano“.
„Nejsem si jistá. Jenom nevím, jak se s tou ztrátou plnou bolestí vyrovnat. To je
všechno“, mluvila již docela klidně.
„Nejsme sami, kdo se s takovou ztrátou potýkal. Možná bychom si mohli něco o tom
přečíst, jak se s tím vypořádali jiní“.
„Ne, asi jsem sobec. Ale pocity druhých jsou mi teď ukradené“.
„V tom případě budu já tvůj terapeut. To by snad šlo, nebo ne?“, řekl s nadhledem.
Dokonce se usmála, což znamenalo, že se jí trochu ulevilo.
„Poslyš, nepodceňuj moje schopnosti“, laškovně ji napomenul a využil toho, že na
chvíli se nevěnovala pouze svému zármutku. „Mám léta praxe. To je taková
kvalifikace, že nás dám během chvíle dohromady“.
„Tvoje pojetí dání do kupy se mi vždycky líbilo. Díky, že se mi snažíš zlepšit náladu“.
„Mám to v popisu práce, jako tvůj manžel, vylepšit ti náladu je moje prvořadá
povinnost“, připomenul se. „Musíme teď oba myslet pozitivně. Příště se nám to určitě
povede, lásko“, povzbuzoval ji, dokud to šlo.
Slabě se usmála. „Jak to jenom dokážeš, být tak rozumný“.
„Je to jednoduché, protože je mnohem lepší být rozumný“, a pozvedl svou ruku, na
které se vytvořily zaschlé strupy. „Podívej, tvoje slzy a moje klouby. Je čas, abychom
se dali do napravování téhle šlamastyky, do které jsme se ani jeden nechtěli dostat.
Teď mi řekni, že se mnou souhlasíš a dej mi pusu. Vím, že to zvládneš. Jsi dokonalá,
proto jsem si tě vzal“, mrkl na ni.
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„Mám velké štěstí, že jsi můj manžel“, usmála se Lucie.
„Myslím, že ho máme oba, lásko“, povzbudivě se na ni podíval. „Teď to bude už
jenom lepší, lepší, až úplně dokonalé“.
Druhého dne Lucie s Richardem se vydali na návštěvu do Ladovy ulice navštívit
rodinu Stránských. Oba při svém příchodu ihned zaznamenali, že teta Tereza do té
rodiny skvěle zapadla, jako by tam odjakživa patřila. Těšila se jejich vstřícné
pohostinnosti. Oba chlapci, Petr s Vojtou na ní přímo viseli.
Během návštěvy došlo k nemilé události, jak to viděl pouze Richard. Vojtíšek sebou
plácl do křesla a s hluboce zamyšleným pohledem chvíli sledoval Lucii.
„Máma nám přikázala, že ti nesmíme nic říkat, abys nebyla smutná. Ale já chci, abys
věděla, že je mi to s tím miminkem moc líto, Lucko. Kdy budeš mít nové?“, zeptal se
s nevinným úsměvem. „Našetřil jsem si nějaké peníze, abych koupil toho
nejkrásnějšího plyšáka“.
„Proboha“, zavrčel Richard na svého synovce. „Co to tady žvaníš, Vojto“, rozlítil se
na nebohého chlapce.
„Richarde, uklidni se, ano. To je v pořádku, chtěl mi projevit účast“, zchladila ho
Lucie.
Všimla si, jak malý Vojta se nejdříve polekal, ale potom se na Richarda zamračil,
úplně stejně jako jeho strýc. Pobavilo ji to. Chtěla odvrátit tuto nerovnou hádku.
„Myslel to dobře, Richarde, tak se nečil, dobře?“, podívala se přísně na svého
ochranitelského manžela. „Jsme na návštěvě, tak se podle toho chovej“, zpražila ho.
Richard se nadechl a podíval se nesmlouvavě na Lucii. „Určitě je ti dobře?“, zeptal se
napjatě. Vůbec se mu nelíbilo, že Vojta to na ni tak jednoduše vybalil. Zatracený kluk,
pomyslel si.
„Jistěže, je mi dobře. Proč by nemělo být?“, usmála se.
Richard se stále mračil a nedůvěřivě se podíval na svého synovce. V tu chvíli se
naštěstí objevila teta a Richard se ovládl.
Lucie pohladila chlapce a láskyplně se na něho usmála. „To nic, Vojtíšku a potěšilo
mě, že jsi měl o mě starost. Překvapil jsi mě, jak jsi vynalézavě vymyslel dárek pro
miminko, udělal jsi mi velikou radost, a já ti moc děkuju“, usmívala se. Nato si s ním
dlouho povídala a oba se něčemu několikrát od srdce zasmáli.
Richardovi postupně začalo docházet, že právě jeho synovec nahradil toho
nejlepšího terapeuta svým dětským, nezáludným pohledem na svět. Vojta právě
ukázal, že podle jeho světa nic není nemožné, aby se Lucie pomalu vracela do
běžného života. Uvědomil si, že by svému synovci měl být vděčný a sám se před
sebou zastyděl. Musí se mu omluvit a něco vymyslet na usmířenou.
Luciina teta zůstala v Praze ještě týden, než se rozhodla vrátit domů. Celou rodinu
Stránských srdečně pozvala do Bretaně na letní dovolenou. Její nabídku s radostí
přijali, zvláště chlapci byli hodně natěšení. Během svého pobytu jim vyprávěla, o tom,
jak pravidelně rybáři vyplouvají na moře za každodenním úlovkem. Slíbila jim, že
jednoho takového rybáře zná a on je určitě vezme na svou loď a zažijí to největší
dobrodružství.
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Richard se uvolnil a rozhovořil se o tom, jakou skvělou pálenku Tereza uchovává ve
svém sklepení. „Sám jsem ji měl tu čest ochutnat a stále ji přemlouvám, zda by
nestála o investora, ale nechytám se“, svěřoval se Richard a předstíral velké
zklamání.
V Bretani je spousta míst, která byste měli vidět“, přidala se do debaty Lucie. „Možná
bych mohla jet s vámi“.
„To je dobrý nápad, přidám se taky“, přispěchal Richard. Lucie po něm střelila
pohledem. „To se ještě uvidí“, hecovala ho.
„Pokud to tam tak dobře znáš, mohla bys nám dělat průvodce“.
„To určitě, i se zavázanýma očima“, smála se Lucie.
Richard přiblížil ústa k jejímu uchu. „Když už mluvíme o zavázaných očích …,
zašeptal smyslně.
Lucie rázem zčervenala. Jana jako dobrá pozorovatelka se ozvala. „Přestaň,
Richarde“, napomínala ho sestra.
„Co jsem udělal?“, bránil se Richard se smíchem.
„Přestaň si z Lucie utahovat, nebo se naštve a uteče ti“, pohrozila mu.
„To nemůžeme připustit“, zvedl ruce nahoru. „Budu se chovat slušně“, zakřenil se.
„Klidně ho, Lucko kopni, pokud tě bude zlobit“, radila jí Jana.
„Mami, tvrdila jsi nám, že kopat někoho by se nemělo“, zhrozil se Vojta, který se
pokaždé dokázal připomenout.
„Správně, Vojto, ale maminka si dělala legraci. Kopání je špatné“, řekl Richard a
zašklebil se na sestru.
„Utahování z druhých taky“, odpověděla ostře Jana. „Kdo si dá dort?“
Když zlikvidovali dort, chlapci se vytratili do svého pokoje a dospělí měli tak čas na
skleničku dobrého vína. Po všem tom zmatku zavládla pohodová atmosféra.
Richard se pohodlně usadil v křesle a Lucii si vzal na klín. „Je to velmi příjemné, takto
posedět, to mám moc rád.“
„Mohlo se nás sejít víc, ale nikoho dalšího jsem nepozvala“, řekla Jana s lítostí.
„To je dobře, zrovna teď netoužím po dalších hostech“, pronesl spokojeně Richard.
„Ty jsi ale nepohostinný cvok, Richarde“, utahovala si z něho Jana.
„Hele, pořád jednám s lidmi, takže si od toho rád odpočinu“, obhajoval se Richard.
Naklonil se k Lucii. „Souhlasíš se mnou, lásko?“, zeptal se.
Lucie se místo odpovědi rozesmála. „Jako tvoje manželka se nebudu vyjadřovat, bylo
by to něco jako podjatost, říkám to správně?“, obrátila se na Richarda.
„Naprosto, miláčku, jsem spokojen“, zazubil se na ni. „Musím uznat, jak si se z toho
elegantně vyvlíkla“.
„To bude asi tím, že mám tak skvělého mentora“.
Teta Tereza zůstala tak dlouho, dokud nebyla přesvědčená, že Lucie při zmínce o
dítěti přestala plakat.
„Je načase, abych se vrátila domů, beruško. Máš manžela, který tě miluje a práci,
která tě baví. A to nemluvím, jaké pohádkové výsady máš. Ale věřím, že i nadále
zůstaneš nohama na zemi.
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Na tak vysněném světě, který ti dopřává tvůj manžel, není nic špatného. Ale
nezapomeň, jak se myje nádobí“, žertovně na ni pohlédla teta, když se loučila.
Pozdě v noci, kdy Lucie usnula, doháněl Richard svou práci. Jakmile její teta odjela,
život se pomalu vracel do normálních kolejí.
19.
Týden poté, co se Lucie vrátila do redakce, ji zasáhly veliké změny. Sama si nebyla
jistá, zda jí to vadilo, ale nejspíš ne. Pan Janeček oznámil, že končí a hodlá odejít do
předčasného důchodu. Dva kolegové se rozhodli pro cestu do zahraničí, aby získali
další zkušenosti a dovednosti v novinářské profesi.
„Rozhodla jsem se, že po nějaký čas bude ze mě bloggerka a budu psát svoje
články, než si najdu novou práci“, pronesla u Richarda v kanceláři.
Richard se netvářil ohromeně, ale doslova na ni zíral. Nesmírně se mu ulevilo, jak
lehce přijala situaci v redakci. Společně s Alexem všechno probrali a dohodli se na
jediném stanovisku, že činnost redakce bude ukončena. Pro zbývající kolegy bude
zajištěna vhodná práce v jiné společnosti.
„Proboha, lásko, nečekal jsem, že to vezmeš tak dobře. Víš, že jsi úžasná“, usmíval
se na ni s velkým nadšením.
„Jako bys to nevěděl“, popichovala ho. Znenadání se v jejich očích objevil zamyšlený
výraz. „Nedokázala bych si představit, že bych se tam měla vrátit. Příliš hodně
nepěkných vzpomínek“, hlesla potichu.
„To je velmi moudré rozhodnutí“, chválil ji to Richard. „Rozhodně jsem ti chtěl něco
podobného sám navrhnout, ale ty jsi mě předešla. Jak milé překvapení pro mě“,
spokojeně se zatvářil.
Lucie zvedla ruku a podívala se mu do očí. „Čistě pro tvou informaci, budu pracovat
samostatně z domova. Nějakou dobu potrvá, než se někde uchytím. Takže budu na
tobě po finanční stránce závislá“, řekla smutně. „Tak se zase tolik neraduj“.
„To v žádném případě nebude problém“, odpověděl rychle a zpozorněl. Ten její
výmluvný pohled něco znamenal.
„Já vím. A ty zase víš, pokud budeme mít dítě, bude nejlepší, že budu pracovat
doma. Nuže?“, naléhala Lucie. Opřela se v křesle a významně se na něho podívala.
Nelíbil se mu její zkoumavý pohled. Pomyslel si, že neodpověděl na její otázku.
„Nuže co?“, zeptal se tiše.
Nevěřícně zakroutila hlavou. Richard měl někdy dokonalý talent na to, aby ji pěkně
otrávil. „Nuže nic“, odsekla.
V místnosti se rozhostilo trapné ticho. Richardovi chvíli trvalo, než v sobě potlačil
paniku, která mu svírala útroby. Vždy tomu tak bylo, pokud se Lucie zmiňovala o
dítěti. Bál se o ni a nové početí se snažil co možná oddálit. Nechtěl spěchat.
„Jsi paní svého času, lásko. Napořád“, mávl rukou do prostoru a zuřivě hledal jiné
téma, než děti. „Jenom jsem ti chtěl říct, že mám radost z tvého rozhodnutí“. Obdařil
ji zbožňujícím úsměvem, jinak se to ani nazvat nedalo.
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„Rozumím, i když v budoucnu se tomu nevyhneš“, pochopila jeho snahu tohle
ošemetné téma oddálit.
„Ani nevíš, jak jsem rád. Jestli dříve existovalo nějaké údolí stínů, tak jsem v něm byl
uvězněný, a teď, když jsem z toho unikl, tě nehodlám spustit z očí“.
„Dobře, jsem k vašim službám, pane Gregore“, vesele pronesla a úkosem se na
něho podívala. „Protože předtím jsem se snažila být taktní. Můžu pro tebe ještě něco
udělat?“, v hlase jí zazněla jemná narážka.
„No jo, kruci“, zašklebil se. „Možná je to nebezpečná posedlost, ale mně vyhovuje,
kašlu na takt“.
„Kromě toho jsme oba tak trochu blázni. Posedlost jde s tím ruku v ruce“, překrásně
se na něho usmívala.
Richard od té doby, co se vrátila z nemocnice, se zdržoval jakýchkoli sexuálních
návrhů. Musela se především uzdravit a on zdvořile vyčkával, až bude připravená.
„Přesně tak“, souhlasil s ní. „Takové racionální vysvětlení je pro nás dokonalé“.
„Zrovna je čas oběda, malá přestávka, která by se dala využít“, utrousila jen tak.
„Víš to jistě?“, usmál se a jeho oči se temně zabarvily.
„Co kdybychom nejdříve zamkli dveře“, navrhla.
„Velice rád, kotě“. Rozepl si sako a přitom zamířil ke dveřím a zamkl je. Sako odhodil
na židli a začal si povolovat kravatu, aby rozepnul horní knoflíčky u košile.
Lucie seděla na svém místě a cítila, jak ji polévá horko. Kůže se jí zahřívala a její
nitro se kroutilo a dráždivě šimralo. Richardova pleť v kontrastu s bílou košilí se zdála
mnohem tmavší. Dlouhými prsty dovedně rozepínal manžetové knoflíčky a lehce
ohýbal silné zápěstí. Vyhrnul si rukávy košile.
„Co to děláš?“, zeptala se. Byla to čistě řečnická otázka, pronesená jejím měkkým
hlasem, rozechvělým vzrušením.
Mírně přimhouřil oči a pousmál se. „Chystám se na oběd, o kterém si se zmínila.
Nehýbej se, všechno je v pohodě“.
„Víš, jak dlouho jsme to neměli?“, zašeptala Lucie.
„Vím“, usmál se. Pokud nepočítal sebeuspokojení, když dávno spala. Obešel stůl a
postavil se před ní.
„Zasloužíš si trochu legrace“, pronesl.
„Spíše si zasloužím něčí pozornost“, podívala se na jeho nadutý rozkrok.
Otočil kancelářským křeslem, v němž seděla. Klekl si a ignoroval její poznámku.
„Dnes máš na sobě sukni, to musí být telepatie“. Vyhrnul jí sukni na stehna a jednou
rukou ji šťouchl do zadku. „Nadzvedni se“, přikázal.
Když ho poslechla, vyhrnul jí sukni až do pasu a s obratností, které se naučil už
dávno před …, ji svlékl kalhotky. Jemně jí roztáhl nohy. Rukama přejel po vnitřní
straně stehen a prstem zajel do jejího obnaženého klína.
„Nádhera, jako vždy, lásko. Nikdy nezklameš“.
Lucie na okamžik zavřela oči a zasténala. Jeho pátravý prst ji rozpaloval a probudil
v ní naléhavou touhu. Jako by byla naladěna na jeho dotek a naprogramovaná na něj
správně reagovat.
„Chci tě v sobě“, zašeptala rozechvěle. Příliš dlouho jí chyběl sex a samou touhou a
nedočkavostí nemohla popadnout dech.
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„Půjdeme na pohovku“, její slova prosebně zašelestila. Zapřela se rukama do opěrky
a začala se zvedat. Richard ji strčil zpátky do křesla a předloktím ji lehce zatlačil na
žebra, aby zůstala tam, kde byla. Opět přebíral moc a určoval pravidla. Rukou jí
pohladil Venušin pahorek, zastrčil prst dovnitř jejího pohlaví a jemně masíroval
klitoris. Lucie zalapala po dechu a zuřivě sebou zakroutila.
Prudce z ní prst vytáhl. „Propána, promiň, neublížil jsem ti?“, vyděsil se. „Ne, ne“,
vydechla, když se začal oddalovat. Popadla ho za zápěstí a přitáhla si jeho ruku
zpátky. „Víc, chci víc“, zaprosila nedočkavě. „Polekala jsi mě. Všechno necháš na
mně, uvolni se“, přikázal tiše.
Potom zvolna pokračoval po jejím neklidném povzdechu a pomalu prstem zajel do
jejího vlhkého pohlaví. Promyšleně ji hladil, velmi opatrně přizpůsobil tlak a rychlost.
Počkal, až uslyší povědomé zasténání.
„Je to tak dobré?“, usmíval se.
„Bože ano, jako čokoláda rozplývající se na jazyku. Takové to je“, zašeptala. Jeho
doteky jí vibrovaly v mozku.
„Jsem na tom podobně, kotě“, řekl zastřeným hlasem.
Lucie byla natolik vlhká a netrpělivě mu vycházela vstříc. Tichounce vzdychala a její
dech ho zahříval na tváři. Byla tak jemná a poddajná. Přesně tak ji chtěl mít.
Málem neuváženě zapomněl na hranice, které si sám stanovil. Málem. Bylo to právě
včas, protože Lucie ho rukama chytla za vlasy a snažila se ho přimět, aby se
postavil. „Prosím, Richarde. Na pohovku, potřebuju tě, hned“, zaúpěla.
Richard ztuhl, aby se ovládl. Kolikrát reagoval na její prosby a šukal ji tak dlouho,
dokud se ani jeden nemohl pohnout. Zaťal zuby a snažil se udržet.
„Už to bude, kotě. Dej mi chvilku“, zašeptal. Odstrčil její ruce, trochu se zaklonil, aby
se k ní lépe dostal. Zastrčil do ní druhý prst a pomalu hladil její pulsující pohlaví.
Každým pohybem laskal jemně její G-bod a čekal, až uslyší horký povzdech. Potom
pokračoval ve stejném rytmu jako předtím.
„Je to lepší?“, palcem pomalu kroužil kolem klitorisu.
Neodpovídala a on zvažoval, zda ji má k tomu přinutit. Nakonec si připomenul, že se
bude chovat slušně a nebude naléhat. Dělá to přece pro ni. Lucie si jako ve snu
pomyslela, zda je možné, aby se mohla rozplynout v přívalu chtíče. Konečně se
nadechla, jako by čekala, až ji k tomu vybídne. Dotýkal se jí pouze bříšky prstů, ohnul
zápěstí a pevně tiskl palec na její nalitý klitoris. Luciiny smysly oslepila neovladatelná
rozkoš a před očima se jí rozzářily hvězdičky. Celá se roztřásla.
„Takhle?“, zeptal se dráždivě tichým hlasem. Znovu zlehka zahýbal rukou hbitými
pohyby, při nichž se málem rozplynula. Před očima viděla duhu, jak jí palcem třel
klitoris. Mezi nohama se jí tavil kotel erotických vjemů.
„Hmm“, zachrčela. „Víš, co bych ještě radši?“, zamumlala.
Nehodlal jí odpovědět, chtěl, aby přestala myslet na to, co by radši. Do ruky vzal její
ňadro a doširoka roztáhl prsty, aby ho celé držel v dlani. Potom přitlačil, pak ještě víc.
Přestal být něžný. Lucie hrdelně zachrčela. Byl to známý zvuk a znamenal, že je
úplně vlhká a připravená. Chtěla ho v sobě. Odvedl její pozornost ještě
k úchvatnějším vjemům. Sklonil hlavu a špičkou jazyka jí olízl bradavku.
„Líbí se ti, když to trochu bolí? Je to tak, viď?“
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Zavrtěla hlavou. Sevřel jí ňadro ještě víc a díval se jí do očí.
„Ano, ano“, šeptala s přivřenýma očima.
„To jsem si myslel“, povolil stisk. Rukou podebral prso a nadzvedl.
„Když to bude bolet, řekneš mi to. Podívej se na mě, Lucie“, zavrčel.
Poslušně otevřela oči. „Tak, hodná holka“, usmál se spokojeně. „Rozuměla jsi mi,
kotě?“, znovu naléhal.
Otevřela ústa a doslova ze sebe vyplivla „ano“.
„Je to moc?“, ptal se dále a sevření nepovolil. Místo toho vzal celou její bradavku do
úst a celou ji vsál. Dobře věděl, co to s ní udělá. Lucie tiše sténala, chvěla se
v křesle, zatímco jí tělo trhala živá touha. Žhnula a bouřila v jejím nenasytném
pohlaví. Pokaždé, když byla na hraně, dotýkal se jí jemněji, aby se trochu zklidnila.
Chtěl, aby vydržela. Dělal přesně to, co dobře uměl.
Ačkoli u Lucie vždy existoval bod, odkud nebylo návratu. Když najednou prudce
vydechla, široce otevřela oči, usmál se.
„Uklidni se, kotě, už za chvíli se budeš moci udělat“.
„Ne, tak to nechci. Chci tě mít v sobě, až se udělám“, zaprotestovala.
„Za chvilku“, zalhal vědomě. Rukama jí zvedl nohy a dal si je na ramena. Hluboko se
sklonil a zlehka foukl do zvlhlého pohlaví. Potom zvedl hlavu a usmál se. „Pokus se
nekřičet, ano?“
Nestihla ho zadržet, oponovat nebo mu dát nějaký příkaz, který by stejně
neuposlechl. Prsty rozevřel její pohlaví a vzal do úst nalitý klitoris. Neúprosně ho sál.
Ani drsně, ani slabě. Ani rychle, ani pomalu. Tak akorát.
Její očekávání se zachvělo ve vzduchoprázdnu. Nechtěla se s tím spokojit, ale
musela. Její orgastické receptory s tím nesouhlasily. Věděl, jak její prožitek ještě více
vylepšit a umocnit. Znovu svými rty se přisál na její klitoris a hladil s dobře
vycvičenou jemností. Věděl s přesností, jak silně má sát a jak dlouho. Znal ten
rytmus pro příslušnou hladinu. Lucie začala zoufale sténat, přesně jak chtěl. Trochu
pootočil hlavou, zajel jazykem blíž ke správnému místu a jemně dráždil centrum její
rozkoše. Richard dávno zjistil, že skvělý sex není cíl, ale cesta. Taky ale věděl, že její
chvění znamenalo, že mu nezbývá mnoho času.
„Bože, já to nevydržím. Já snad umřu“, vydechla.
„Hraní už stačilo“, zašeptal jí do pohlaví a jeho dech ji teple ovanul.
Nezmohla se na odpověď. Vlna rozkoše se začínala lámat. Lapala po dechu. Pomalu
sál klitoris, přitlačil a masíroval to místo. Lucie se málem rozkřičela při vyvrcholení.
Richard jí volnou rukou zlehka zakryl ústa. Zadusila v sobě výkřik a tak zmírnila
prudkost svého orgasmu. Nepřestával a ona mu tiše sténala do ruky a dále vrcholila.
Nehýbal se z místa, dokud se její tiché vzdechy úplně neztišily. Klid přerušilo
zaklepání na dveře.
„Jste tam, pane Gregore? Potřebujete ještě něco zajistit?“
Richard otočil hlavu a svými vlasy pošimral Lucii na stehnech. „Děkuji, ale ne“, odsekl
rázným hlasem.
„Do háje“, vydechla Lucie. Nedokázala otevřít oči, protože ji stále zalévaly měkké
vlny rozkoše.
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„Jenom klid, lásko“, zašeptal a zlehka ji políbil na stehna. „Nic se neděje“. Bez hnutí
čekal, až Luciin orgasmus zcela ustane. Konečně otevřela oči. „To bylo … úplně
dokonalé“, pohladila ho po rozcuchaných vlasech.
„Rádo se stalo, kotě“, mrkl na ni. „Dost dlouho jsi to neměla“, sundal jí nohy z ramen
a postavil jí chodidla na koberec. Zhoupl se na patách.
„Ty taky ne. Dovol“, řekla a nadechla se. Naklonila se kupředu, natahovala ruku, aby
se dotkla jeho poklopce.
Uhnul před ní. „Mám jednání v zasedačce“, podíval se na hodinky.
„Chápu, to zřejmě nepočká. Mám výčitky svědomí, že sis nic neužil“.
„Jak velké?“, usmál se.
„Zase tak moc ne“, přiznávala a ušklíbla se.
„Myslel jsem si to“, rozesmál se. Graciézně se postavil a střelil po ní škádlivým
pohledem. „Jsem moc rád, že jsi zase ve formě“. Rychle si shrnul rukávy košile.
„Krásná, sexy a stále stejně netrpělivá“.
Usmívala se a stahovala si sukni přes boky. „Příště jsi na řadě ty“.
„To zní velice slibně“, sehnul se, zvedl ze země její kalhotky a hodil jí je do klína.
„Kvůli tomu vyrušení si nedělej těžkou hlavu“, připomenul jí
„Doufám, že jednou se taky naučím být tak ledově klidná, jako ty“, poznamenala a
natahovala si kalhotky.
„V tom případě se mě drž, kotě. Jinak to ani nejde“, Otočil se, vzal si sako, oblékl si
ho, rukou si poopravil kravatu a prohrábl si vlasy. „Jsi připravená?“, střelil po ní
pohledem.
„Pokud jde o oblečení, tak ano“, smála se.
„Dobře, nepouštěj to z hlavy, kotě. Doma to zkontrolujeme. Odemykám dveře, počkej
tady na mě“ Poslal jí vzdušný polibek a vyšel z místnosti.
Jakmile se Richard vrátil ze zasedačky, zastavil se, aby si promluvil s děvčetem,
které zaskakovalo za paní Marii. Došel těsně k jejímu stolu, aby nemusel mluvit
nahlas. Nehodlal se přímo zmiňovat, že je vyrušila, ale přesto tiše řekl.
„Vedle je moje manželka, paní Gregorová. Příště bych rád, abyste se chovala
taktněji. Pokud budu něco potřebovat, dám vám vědět“.
„Rozumím, pane Gregore, nevěděla jsem. Zrovna jsem přišla a myslela jsem si, že
se ujistím, zda nepotřebujete něco ještě před jednáním“, odpověděla zmateně.
„Dobře, slečno. To je v pořádku, hlavně si to zapamatujte“, řekl mírným hlasem. Poté
se otočil a vracel se k sobě do kanceláře s úsměvem na rtech. Když se zmiňoval o
své ženě a použil jméno Gregorová, znělo mu to dobře. V práci o ní nikdy tak
nemluvil. Zjistil, že se mu to majetnické označení líbí. Možná to znělo starosvětsky a
nemoderně. Nikdy dřív takhle neuvažoval, zvláště pokud se jednalo o vztahy. Když
se objevil ve dveřích, stále mu pohrával na tváři úsměv.
Lucie zvedla hlavu od svého laptopu. „Co je?“
„Nic, jenom se mi po tobě zastesklo“, překřížil si ruce na prsou.
„Aha, vím, jak to myslíš“. Podívala se na hodiny, když dodala. „Uběhlo zhruba dvacet
minut“, pozvedla významně obočím.
Přehlédl její škádlivou poznámku. „Teď jedeme domů, kotě“, přikázal.
„Ty jsi tu šéf a můžeš se jednostranně rozhodnout“.
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„Správně, a to jsem právě udělal“, nasadil sebevědomý úsměv.
Lucie zaúpěla. „Dej mi pár minut, abych to dopsala a uložila“.
„Ano, madam. Mohu pro vás ještě něco udělat?“, zašklebil se a poodešel od dveří.
Vzhlédla a poslala mu vzdušný polibek. „Dnes jsi toho pro mě udělal víc, než dost.
Troufnu si říct, že si se překonal, bylo to jedinečné“.
„Potěšení je na mé straně. Mimochodem, slečna asistentka je v pohodě. Ale klidně ji
přesunu jinam, pokud bys chtěla“.
„Proč, vůbec nic proti ní nemám. Ty snad ano?“ Lucie si dokázala představit, tu
dívku, která se zálibně dívá na jejího muže, ale to dělaly všechny. Nic nového pod
sluncem, pomyslela si. „Předpokládám, že jsi ji varoval“ podotkla uštěpačně.
Richard vykulil oči, s jakým klidem pronesla svoje slova. „Co je? Naštvalo tě, že
zaklepala na dveře, na to nemusím být jasnovidka“.
„Už to příště neudělá“
„Dobře. Ale teď mě nechej soustředit, abych to dopsala, když dovolíš“ a přenesla
pozornost ke svému laptopu.
Richard se posadil za svým stolem a pociťoval hluboké uspokojení. „Hele broučku,
až budeš chtít odejít, dej mi vědět. Kdykoli. Můžu pracovat doma“.
Bylo jasné, jak to myslel. Lucie zvedla hlavu. „Myslím, že ti něco dlužím“, podotkla
s úsměvem. „To máš pravdu“, zatvářil se pobaveně.
„Tak co za půl hodinu? Já taky můžu pracovat doma“ nasadila svůdný úsměv.
„Dohodnuto“, poklepal prsty na stole.
20.
Zatímco dny ubíhaly jeden za druhým, pro oba byly po pracovní stránce rušné. Ale
večery prožívali klidně. Po večeři lehávali na pohovce v obývacím pokoji, nebo na
posteli v ložnici, dívali se na televizi, něco si četli nebo si povídali, jaký měli den.
Jednoho večera však Richard řekl. „Tak mě napadlo, nechceš se naučit lyžovat?“
„Ne díky“, odpověděla a soustředila se na pořad v televizi, na jednu z vědomostních
soutěží, co zrovna dávali.
„Ta otázka byla čistě řečnická“, řekl Richard a prstem jí cvrnknul do nosu.
Lucie sáhla po dálkovém ovládači a zastavila televizi. „To je mi úplně jedno“,
poznamenala a s úsměvem k němu pozvedla oči.
„Lyžování by se ti mohlo líbit“, dále si mlel tu svou.
„Ne, nemohlo, protože to vůbec neumím“.
„Jak to můžeš vědět, když jsi to nikdy pořádně nezkoušela?“
„Ale ano, vím to a jednou jsem to zkusila. Bylo to ještě na střední, kdy jsme měli
lyžařský výcvik“, prozradila.
„No a? Jak to dopadlo?“, zajímal se.
„Špatně to dopadlo, ba co víc, skončilo to katastrofou. Nakonec to se mnou instruktor
vzdal a řekl mi, že se diví, že jsem schopná vůbec chodit, aniž bych si nepolámala
nohy. Doufám, že jsem ti to dostatečně vyjasnila“, zpříma se na něho podívala.
Richard když to slyšel, rozesmál se tak, že nebyl k zastavení.
„Jsem ráda, že jsem ti zpestřila večer“, ozvala se Lucie naštvaně.
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Konečně se mu podařilo ten nával smíchu utišit. „To byl ale darebák, ten instruktor“,
řekl naprosto vážně, ale v očích mu stále ještě poskakovaly jiskřičky pobavení. „Abys
věděla, po vánočních svátcích pojedeme spolu na hory“, zmínil se o svém plánu.
„Proti tomu nic nenamítám, ale lyžovat nebudu. Víš co, já se budu dívat a lyžovat
budeš ty. To je dobrý kompromis, co na to říkáš“?
„Ne, já tě naučím lyžovat“, nedal se přemluvit k něčemu jinému.
Mrzutě se na něho podívala. „Budeme se kvůli tomu hádat?“
„Já rozhodně ne. Zítra se podíváme na vhodné lyžařské oblečení pro tebe a
objednáme“, spokojeně se na ni zazubil.
„Ježíši, Richarde, musíš se chovat jako buldozér?“
„Ty jsi ale netýkavka“, zašklebil se. „Neboj, já tě to naučím. Bude legrace“.
„V tom případě se mnou navštívíš erotický klub a podrobně mě seznámíš, jak to tam
funguje. Co ty na to?“
„Cože?“ málem vyletěl, ale potom se zarazil. „Vlastně proč ne“, spokojeně se
usmíval.
„Krucinál, myslela jsem si, že to spolehlivě zafunguje a vyděsí tě to“, ozvala se
zklamaně.
„Vyděsilo by mě to, kdybys to myslela vážně, kotě. A jelikož oba víme, že tě to
zrovna napadlo, jsem v klidu. No tak, zkusíš to a určitě si to užiješ, Lucie“.
Chtěla něco podotknout, nakonec mávla rukou a zavrtěla hlavou.
„Co kdybychom si spolu trochu zašpásovali?“, popichoval ji.
„Jdi do háje, Richarde“, zabručela.
Richard se vyhýbal pohlavnímu styku, protože chtěl, aby se nejdříve uvnitř uzdravila,
zahojila. Celé dny ho přemlouvala, chtěla se milovat tak, jak tomu bylo dříve. Vyčítala
mu, že to není fér. Ale oponoval jí a říkal, že férovost je jeho heslem.
„Co jsi myslel tím špásovat?“
„Že tě ojedu, kotě“, odpověděl protáhle.
Zpozorněla, na to slyšela. „Propána, asi jsem špatně rozuměla. To jako teď?“
„Pokud mi slíbíš, že se budeš učit lyžovat. Jinak ne“.
„Tak dobře“, prohlásila bez rozmyslu, přitom si uvědomila, že ji celkem slušně vydírá,
ale zrovna teď jí to bylo někde u větru.
Měl co dělat, aby se nezačal smát. „No vidíš, ochotná manželka, to je něco
nádherného“.
„Mně by zase přišlo nádherné, kdybys konečně podal nějaký výkon, což téměř po
tobě hezkých sedm dní po tobě chci“.
Zasmál se. „Já taky čekám, lásko“.
„Takže to byl od tebe záměrně vypočítaný tah?“
„Neřekl bych, že zrovna záměrně“.
„A jak bys to teda nazval?“
„Jenom jsem čekal. Ne, že by mě to bavilo. Vážně, nechci ti ublížit“.
„Neublížíš mi“, řekla tiše s nadějí.
Richard chvíli nehnutě seděl. Hlavou mu proběhlo tisíce důvodů, proč jí nemůže
vyhovět. Doktorovy instrukce sice byly takové, že by neměl nastat žádný problém.
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Ale skutečnost byla jiná. Lucie ještě nedostala první periodu, proto ho neopouštěl
strach. Ale možná ….
„Běž do ložnice a svlékni se“, přikázal. Nevěřícně vykulila oči. „Tak honem, než si to
rozmyslím. Přijdu za tebou“, řekl úsečně.
Lucie ho samozřejmě ráda poslechla, ale stále si nebyla jistá. Když vešel do ložnice,
zastavil se ve dveřích a díval se na ni.
„Tváříš se, jako bys to měl dělat poprvé“, posmívala se mu.
Se zamyšleným výrazem se pomalu svlékl, s očima stále upřenýma na její nahé tělo.
„Taky si tak připadám“, zabručel.
Miloval se s ní jemně, opatrně s přehnanou shovívavostí. Později to naštvaně
nazvala klidem, což jí dohánělo k šílenství.
„To ani náhodou“, řekl upjatě.
Přesto byl hodně rezervovaně napjatý a při každém přirazení ho naplňovaly obavy.
S velkou opatrností do ní pronikal a vyjížděl ven. Tohle nebylo to, co chtěla. Sice
dvakrát vyvrcholila, ale chtěla víc.
„Potřebuješ větší vzrušení?“
„Ne, jenom větší kus tvého penisu. Pokud ti to nevadí“, odsekla.
„Ty potvoro“, napomenul ji škádlivým hlasem.
„Jak to tedy vyřešíme?“, popíchla ho.
„Myslím, že ti dám pořádnou lekci“, odsekl a jeho oči potemněly tak, až zčernaly
chtíčem. Zapomněl na všechny obavy, nebo je alespoň dočasně přemohl. Zarazil tak
její stížnosti a dal jí, co chtěla. Zajížděl do ní hlouběji a razantněji. Ukájel její zuřivou
touhu, dokud se celá nechvěla v nadcházejícím orgasmu. Potom přestal.
Lucie rázem otevřela oči.
„Popros, lásko“, řekl jemně.
Nosní dírky se jí rozšířily a svírala rty. Ten její odpor na něho silně zapůsobil a penis
mu ztvrdl ještě víc.
„Jdi do háje“, proč mi to děláš?“, zasyčela naštvaně.
Jenom se usmál. „Stačí, když poprosíš“, zajel hodně hluboko a znovu vyjel ven.
Uslyšel její tiché přidušené sténání.
„Připadá mi, že jsi skoro hotová“.
Kousla se do spodního rtu, zavřela oči a zhluboka se nadechla. „Prosím“, zašeptala
téměř neslyšně.
„Říkala jsi něco?“
„Jo, jdi se bodnout“, znovu zasyčela.
„Tak tohle jsem slyšel dobře, to mi neuniklo“.
„Prosím, Richarde“, ze zelených očí jí přímo šlehaly blesky. „Tohle jsi už slyšel?“
„Ano, děkuji, bylo to přesvědčivé. Ještě chvilku a můžeš se udělat“.
Záhy svůj slib obratně splnil. Přivedl ji na samý vrchol, jednou, podruhé a potřetí,
dokud prudce nevydechla.
„Ne, ne, přestaň“, zvolala vyčerpaně. Neposlechl ji, byl totiž šíleně nadržený, jako
byla ona předtím. Zatímco s křikem vrcholila, on svůj orgasmus oddaloval.
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Chvíli mu to trvalo, než se dokázal uvolnit. Potom rychle vyjel ven a vystříkal jí na
břicho svoje semeno. Do reality ho vrátil úder jejich slov. „Sakra, cos to udělal?“,
vykřikla.
Vtáhl do sebe vzduch a odsekl. ˇČekám, až začneš normálně menstruovat“. Potom
se odvalil a odešel do koupelny pro ručník. Hodil jí ho na břicho.
„Víš, co říkal doktor. Tak se sakra uklidni, ano“.
„To nebylo fér“, odpověděla zhnuseně.
„Pro koho? Měla jsi pět orgasmů a přestaň konečně říkat „fér“. To slovo odteď
neznám, už ho nikdy nevyslovuj“.
Zamračila se. „Jsi tvrdohlavý, umanutý, a rozhodl ses dělat potíže“.
„Proboha, lásko, konečně se vzpamatuj a řiď se pravidly, zatraceně. Nechci to
podělat. Musíš počkat, rozuměla si?“
„Už zase to samé, nic jiného od tebe neposlouchám. Chceš snad říct, že jsem to
podělala já?“
„Chci říct, že jsme oba slyšeli doktora“, prohrábl si vlasy. „Povídal, že máme počkat
na první periodu a to taky přesně děláme“.
„Vždyť beru prášky“, ozvala se.
„Ty jsi brala i předtím. A jak to dopadlo“. Opřel se o čelo postele, pečlivě ji otřel a
ručník hodil na zem. „Jsi jako malé dítě“.
„Myslela jsem, že ti poslušnost vyhovuje“, mračila se.
Richardovi zacukaly koutky úst. „Možná by mi teď vyhovovalo, abys byla poslušnosti
schopná“.
„Jdi do háje“, sykla.
Zasmál se. Po pěti minutách to je celkem rekord“.
Vyplázla na něho jazyk, jak už byla vyčerpaná. Přemohla ji lítost a nevýslovná ztráta,
kvůli které se hádali. Objala Richarda kolem krku a truchlivě si povzdechla.
„Myslíš, že se někdy uzdravím?“
Překvapeně se podíval.
„Myslím, abych se nemusela bát, aby sis nemusel dávat pozor. Aby ani jeden z nás
nemusel mít strach“.
„Určitě ano, lásko“, vzal ji za bradu a zvedl její obličej. „Jenom musíš být trpělivá“,
uklidňoval ji. „Moc ti to nejde, takže je to na mně. Ponechej moji posedlost, ovládat
druhé. Skvěle se v tom vyznám“, hřejivě se na ni usmíval.
21.
Richard se zastavil v půli chodby, když mu zazvonil telefon. Vzpomněl si, že měl
domluvený hovor. Věděl, že mu bude volat Štefan a jeho mysl se mu už úplně
soustředila na úkol, který měl před sebou. Musel vytěsnit z hlavy všechno, alespoň
dokud tohle nevyřeší. Dosud byl na všechno sám. Jelikož se jeho aktivity natolik
rozšířily i do zahraničí, potřeboval schopného člověka, který ho dokáže zastoupit.
Nemohl už svoje zájmy odkládat na vedlejší kolej, jak to dělal dosud. Pokud by
Štefan přijal jeho nabídku, sám by se posunul do popředí.
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Vešel k sobě do kanceláře, zavřel za sebou dveře, došel ke stolu, otevřel laptop,
zatímco poslouchal, jak ho Štefan zdraví.
„Jsem rád, že jsi zavolal“, ozval se Richard do telefonu. „Měl jsi čas projít dokumenty,
které jsem ti poslal? Pokud ano, musíme toho spolu hodně probrat“.
Richard Štefana znal poměrně dlouho několik let. Navzájem si důvěřovali a
respektovali. Štefan, jak se ukázalo, byl velice schopný obchodník, což nedávno
dokázal. Byl přesvědčen, že tento mladý muž by byl stejně úspěšný jako on sám.
Jedním z důvodů proč si to myslel, byla jeho intuice, která mu pomáhala posoudit
klady a zápory každého, s kým přicházel do styku. Jeho proslulá pověst byla známá
ve světě obchodu. Dokonce pomyslel na to, že by mohl být dokonalým společníkem.
Richardova společnost běžela jako na drátkách, ale potřebovala se i nadále rozvíjet.
Oba muži si předběžně dohodli na tom, že se spolu sejdou, aby všechny podrobnosti
osobně probrali.
Jak se později ukázala, jejich schůzka byla hodně plodná a uspokojivá. Štefan by byl
pro jeho firmu v realitách velkým přínosem. Probírali své nápady a Štefan přidal
několik vlastních typů, které se Richardovi líbily. Zbývalo jen, aby Štefan jeho
nabídku přijal a stal se jeho společníkem. Ten však souhlasil pouze s tím, že bude
Richarda pouze zastupovat a stane se tak druhým ředitelem. Štefan nebyl žádný
arogantní panák, který by se hrnul okamžitě do toho, aby se stal společníkem.
Nepokládal za důležité, aby jeho jméno figurovalo ve společnosti.
Richard se nechystal k tomu proto, aby mohl trávit více času s Lucií a nebyl jen
zavalený prací. Koneckonců si nikdy nepředstavoval, že by udělal náležité kroky tak
rychle. Ale načasování bylo dokonalé, protože pokud mu to vyjde, jeho práce by mu
dala dostatek prostoru, aby mohl budovat další svoje aktivity. Jedna taková ho čekala
v Itálii a zabere mu všechen veškerý čas.
Potom ještě spolu rozmlouvali několik minut a potvrdili si to, co Richard věděl, že
nabídku Štefan přijal. Zbývalo už jen to, aby dotáhli nějaké formality a on nastoupil
na palubu a Richard to veřejně oznámil ve společnosti.
„Poslední věc, Štefane“, prohlásil Richard v závěru jejich rozmluvy.
„Poslouchám“, zpozorněl Štefan.
„Chtěl jsem vědět, jak se daří té ženě, Emě Králové. Předpokládám, že jste spolu ve
spojení“. Sám se zamyslel nad tím, že ještě neměl možnost se s ní setkat osobně,
protože měl spoustu starostí s Lucií. Jediné, co udělal pro tu ženu, bylo to, že jí
nabídl příjemné bydlení v jednom ze svých domů.
Na druhém konci nastala pauza.
„Moje přítomnost se jí doufám zamlouvá. Je na tom psychicky dost špatně. Potřebuje
nějaký čas, aby se z toho všeho dostala, a já se snažím jí v tom pomáhat. Ještě
něco?“, zeptal se Štefan. Richard zaslechl v jeho hlase ostražitost a podráždění
z toho, co všechno bylo příčinou, že se psychicky zhroutila.
„Chápu, rád bych nabídl pomoc. Vlastě bychom s Lucií ji rádi poznali“.
„Už jsi pomohl víc než dost, Richarde. Sehnal jsi jí slušné bydlení a ona je maximálně
spokojená. Nic víc nepotřebuje. O ostatní se postarám sám. Více ti povím osobně“
„Dobře, Štefane. Uvidíme se v pondělí v mé kanceláři“.
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Štefan souhlasil a potom oba muži zavěsili. Richard ještě dlouho seděl za svým
stolem v zádumčivém tichu. Připadal si přece bezcitný, že zatím pro tu ženu toho
moc nestačil udělat. Teď to bude muset napravit, zvažoval, že byt, který jí poskytl,
nechá napsat na její jméno. Ano, to by mohl udělat. Vždyť to byla právě ona, která
zachránila život jeho ženy.
Později doma si Lucie všimla, že se její manžel mračí a je zahloubaný sám do sebe.
„Stalo se něco, Richarde? Připadáš mi, že tě něco trápí“, zeptala se opatrně.
Richard zavrtěl hlavou. „Ne, jenom přemýšlím. Vlastně potřebuju s tebou něco
důležitého probrat“.
Okamžitě se zatvářila ustaraně a on ji rychle předešel, aby ji ujistil. „Jedná se o firmu,
doteď to šlo všechno … dobře“.
Lucie zpozorněla. „Jde o peníze? Můžu si ihned hledat práci. To přece víš“.
Přitiskl jí prst na rty, aby ji utišil. V tuhle chvíli ji miloval snad ještě víc. Byla tak
nesobecká a velkorysá. Většina žen by se přinejmenším děsila při pomyšlení na to,
že přicházejí o finanční jistotu. Ona ale ne. Byla připravená vrátit se do práce.
„S firmou je všechno v pořádku, kotě. A pravdou je, že jsem rád, že pracuješ doma.
Tím si můžeš být jistá. Chci jenom, abys byla v bezpečí, zdravá a zabezpečená.
Nemusíš se čeho bát. Ale víš, že svou firmu rozšiřuju, zisky tím jenom budou
stoupat. Jak je ti známo, svoje aktivity jsem pomalu přesunul do zahraničí. Něco
mám v Londýně, tam to docela šlape bez problémů.
Ale v Itálii to je jiné, tam se to bude rozjíždět a já budu muset mnohem častěji tomu
všemu věnovat svůj čas. Na nějakou dobu se tam přesunu a počítám s tvou
přítomností“.
Odmlčel se, aby se na ni podíval. Přikývla na souhlas, že ho bude doprovázet. Místo
odpovědi se na ni usmál a dále pokračoval.
„Nabídl jsem Štefanovi, aby se stal mým společníkem. Právě teď je ta správná doba.
Nemůžu to všechno řídit sám. Ani nechci. Je pár věcí, na které se musím soustředit.
A nedokážu to, pokud budu připoután ke svému stolu ve firmě tady ve městě“.
Lucie překvapením zamrkala. „Ty se chystáš, aby se jím stal Štefan?“ Potom jako by
mu četla myšlenky, naklonila se k němu s vážnou tváří, ale plnou pochopení.
„Myslela jsem, že Pavel by mohl …“, slabě namítla.
Hned ji přerušil. „Pavel má spoustu svých starostí, navíc plánuje společně s Brunem
otevření nového hotelu. O mé práci toho tolik neví“.
„Neznám Štefana jako ty a vůbec mi nevadí. Jenom mi nejspíš nedošlo, jak náročnou
práci máš. Ale na druhou stranu vím, kolik času jsi věnoval mně, když jsem tě
potřebovala. Vím, že si se hodně obětoval, a budu ti za to navěky vděčná. A pokud
příchod nového společníka znamená, že budeš moci zvolnit, máš mou plnou
podporu, Richarde“.
Luciina slova opět Richarda víc než dojala. Přinášela mu pouze radost a štěstí.
Vlastně od ní nic jiného ani nečekal. Byl na ni zatraceně hrdý. Ani na vteřinu ji
nenapadlo, že by se mohla zachovat jinak. Byla milující ženou, pro niž by většina
mužů i zabíjela. A on udělá cokoli, aby ji učinil šťastnou.
„Štefan se už rozhodl?“, zeptala se tiše a tak ho vytrhla z jeho myšlenek.
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„Ano, sice zatím souhlasil, že mě bude zastupovat v nepřítomnosti. Stane se tak
druhým ředitelem realitních kanceláří“.
Přikývla, že rozumí. „To znamená, že se nechce stát tvým společníkem? Proč?“,
podivovala se.
„Nevím, nechal si čas na rozmyšlenou, ale firmu povede. Poznal jsem, že Štefan
mimo jiné je brilantní obchodník a já jsem rád, že aspoň částečně mou nabídku přijal.
Později se sám rozhodne“.
„To ti věřím, i když jsem ho měla možnost poznat úplně z jiné stránky, ale ve své
práci byl naprosto profesionální“, poznamenala.
„Přesně tak, má i jiné přednosti a patřičné vzdělání. Není, tedy nikdy nebyl mužem,
který by se přetrhl a toužil po pozornosti. Je v podstatě velmi tichý, drží se zpátky a
bedlivě pozoruje, co se děje. Právě proto je na tento post dobrou volbou. Má čich na
lidi, má ty správné instinkty“.
Lucie ho vzala za ruku a stiskla mu ji ve své dlani. „Richarde, jsem ráda, že jsi mi to
řekl, i když nemusel. Já jsem ta poslední, co by měla jakkoli ovlivňovat tvoje
rozhodnutí“, slabě se na něho usmála.
„To se pleteš, lásko. Jsi moje žena a všechno co vlastním je i tvoje“, políbil ji a chvíli
tiskl rty k jejímu spánku. Vdechoval její svěží vůni. Lucie ho objala kolem krku,
zabořila tvář do jeho hrdla.
„Jsem spokojená, pokud tě můžu udělat šťastným. Potřebuju tě, Richarde. I když to
v poslední době vypadalo, že šlo jenom o moji rozkoš, abys mi ji dával.
Ale jedním si můžeš být jistý, udělám všechno, co si budeš přát. Jsi můj dokonalý
manžel. Tak dokonalý, až mám pocit, jestli jsi skutečný“.
„Myslím, že to chápeme stejně“, pronesl Richard s úsměvem. Oba říkáme totéž, jen
trochu jiným způsobem. Ale oba chceme stejné věci“.
Dlouze a prudce vydechla. Jsem podle doktora zdravá a připravená. Budu upřímná.
Souhlasím s tebou, že s dítětem zatím počkáme. Ale nevím, zda jsem ochotná čekat,
pokud kolem mě budeš stále tak opatrně našlapovat“.
„To rád slyším, Lucie. Opět pocítíš mou dominanci v posteli každou noc. Občas tě
k ní přivážu, abys byla bezmocná a zcela závislá na tom, co ti dám. Budu tě šukat,
zatímco budeš pode mnou roztažená a přivázaná. Budeš mi tak vydána na pospas a
já si tě vezmu kdykoli budu chtít. A budu si tě brát často, Lucie. Než půjdeme spát,
v noci a ráno, než se probudíš. Opět se do toho oba ponoříme, to ti slibuju“.
Zvážněl, když řekl. „Možná si uvědomíš, že se ti to někdy nebude líbit. Rozhodně tě
nechci vyděsit, ale dlouho jsme měli pauzu, a já budu vyžadovat naprosté tvoje
podvolení. Nechci, abys mi opětovala svoji rozkoš a potěšení jen proto, abys mě
nezklamala. Možná, že to zní, že jde jenom o mě, někteří dominanti to tak chápou,
ale já mezi ně nepatřím. Zatraceně si o sobě myslím, že nejsem sobecký a
sebestředný. Nic jiného v tom není“.
„Ale vždyť já tě znám, Richarde. Nikdy jsem nepociťovala žádné negativa“, ujistila ho.
„Dobře, lásko. Jenom jsem ti to chtěl připomenout, to je všechno. Chci, aby ses cítila
příjemně a pohodlně“.
„Půjdu si dát sprchu. Možná si dám na čas“, zasmála se.
„Udělej, co potřebuješ. Já mezitím otevřu víno a připravím něco k zakousnutí“.

103

„To vypadá na pěkný večer“, zamrkala.
„Přesně tak, kotě. Chci, abys celý večer byla nahá a já si mohl užívat tvého
překrásného těla. Potom přijde čas na postel. Je načase, aby se naše potřeby staly
opět realitou. Jak moje, tak i ty tvoje, lásko“.
22.
Lucie se na sebe podívala do zrcadla. Nahá. Chtěl, aby byla nahá. Na malý okamžik
ji to zaskočilo a cítila se zranitelná. Zhluboka se nadechla. Prohrábla si vlasy a
přemítala co s nimi. Nakonec se rozhodla, že si je nechá volně rozpuštěné. Richard
se se svou touhou po ní netajil a jeho myšlení bylo velmi pragmatické. Uměl jí říct
naprosto přesně, co od ní vyžaduje. Viděla vzrušení v jeho očích i ve způsobu, jak
k ní mluvil. Požadoval ji mít bez šatů a chtěl mít po celý večer neomezený přístup
k jejímu tělu. Uvědomovala si, že kladně reagovala na jeho požadavky a drsná slova.
Nikdy z toho neměla špatný pocit, naopak ji to vzrušovalo. Sex zjednodušený na
pouhé šukání. Ona ho tak brala, chtěla ho. Ráda se podřizovala jeho dominanci.
Toužila po tom. Přesto byl mužem, který se k ní choval s respektem,
nepředstavovala pro něj jenom sexuální výzvu.
Když vyšla z koupelny na chodbu, Richard byl zrovna otočený k ní zády. Ale přesto
vycítil její přítomnost.
Obrátil se k ní a v očích mu zazářil obdiv a uznání, když si ji prohlížel. Žhavým
pohledem putoval po jejím těle. A právě to bylo jeho uznání, co ji naprosto
zklidňovalo. Dávno se naučila vyhovět jeho požadavkům.
„Jsi nádherná, Lucie“, zašeptal chraplavě.
Usmála se. Hlavou ji prolétla myšlenka a okamžitě ji jeho slova chvály povzbudila.
„Pojď ke mně“, přikázal šeptem. Poslechla ho a přistoupila k němu. Uchopil ji za
zátylek, přitáhl k sobě k horoucímu polibku. Rozevřenými ústy se přisál na její rty a
líbal ji naléhavě a opakovaně, až mu začala vzdychat do úst. Pak jí uvolni ústa, aby
se mohla nadechnout.
„To byl jenom začátek, kotě. Nemáš tušení, jak jsem se na tuhle chvíli těšil. Snad to
víš, usmál se na ni.
„Vím“, řekla tiše. Odtáhl se a v očích mu planula touha. „Teď jdi do pokoje a udělej si
pohodlí. Za chvíli jsem u tebe“, spočinul na ni pohledem, než se obrátil a šel do
kuchyně.
Jak jí nařídil, odešla do pokoje a posadila se na pohovku. V místnosti sice nebylo
chladno, ale pocítila nutkání zakrýt se přehozem. To však on nechtěl. Hlavou jí
prolétla myšlenka a okamžitě se jí rozbušilo srdce. Vzpomněla si na svoje housle.
Věděla, s jakým potěšením ji Richard rád pozoroval, a jak ho vzrušovaly její osobní
soukromé koncerty, při nichž mu hrávala nahá na housle. Teď byla ta správná
příležitost a ona ji využije. Připraví mu malé překvapení. Postavila se ve své nahotě
k oknu a naladila housle. Právě ve chvíli, kdy se objevil ve dveřích, se ponořila do
první části skladby od Vivaldiho a rozehrála první tóny. Richard položil tác na
skleněnou desku stolku a posadil se na pohovku. Dostala ho, tohle nečekal, jakým
způsobem dokázala naladit, nejen svou nahotou, atmosféru jejich večera.
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Upřeně svýma očima sledoval, jak se zavřeným očima se plně ponořila do hudby.
Její tělo se vlnilo v rytmech tónů, hrála procítěně a překrásně. Dokázala v něm
rozvibrovat každičký nerv v těle. Bylo to něžné, možná trochu nostalgické. Její hudba
v něm pomalu probouzela novou žádostivost a touhu.
Když dohrála, odložila housle a posadila se k němu na pohovku. Vzal ji za ruce a
pohlédl na ni. „Nevím, co říct“, odmlčel se, aby se mohl nadechnout. „Teď jsem si
připadal, jako v jiném světe. Asi to zní dost sentimentálně, ale díky tobě na mě
dýchla neuvěřitelná magie“.
„Děkuji za uznání“, usmála se. Říkala jsem si, že by neuškodilo trochu plnokrevné
romance. Chtěla jsem tě potěšit“.
„A to se ti dokonale povedlo, lásko“, zašeptal a jeho hlas byla stále zastřený dojetím.
„Po tak nádherném uměleckém zážitku si připadám jako buran“, když ukázal na tác
s kousky sýra, oliv a ořechy. „Tak, teď tě nakrmím těmi dobrotami“.
Zmatená jeho jednáním se na něho zvědavě podívala. Evidentně to myslel vážně.
„Taková pozornost, to bude všechno pro mě?“, zeptala se.
„Neboj, já ti s tím pomůžu“, smál se. Otevřel víno a rozlil do dvou skleniček. Posadil
se k ní na pohovku. „Opři se pohodlně o polštář a dej nohy od sebe, kotě. Chci se na
tebe dívat, až tě budu krmit“, řekl tichým, zastřeným hlasem.
Zadržela otázku, která ji pálila na rtech. Namísto toho jen přikývla a udělala, co po ní
chtěl. Vyžadoval její naprostou poslušnost.
„Velmi dobře“, pochválil ji. „Máš přirozený talent“.
Sice to bylo pro ni děsivé sedět nahá s roztaženýma nohama, když Richard byl
oblečený a bez problémů si mohl prohlížet její intimní partie. Klitoris jí začal tepat a
naléval se vzrušením. Bradavky jí ztvrdly, dech měla mělký. A on ji s naprostým
klidem a samozřejmostí krmil těmi dobrotami. Nakonec se natolik uvolnila, napětí ve
svalech povolilo, zatímco společně ochutnávali a popíjeli víno. Víno bylo lahodné,
když se jí jeho chuť rozplývala na jazyku.
„Je dobré?“, zeptal se.
„Ano, velmi“, zachraptěla tichým hlasem. „Ale to jsi věděl, že?“
Usmál se. „Samozřejmě. Pokud jde o to, přinášet ti radost, není mnoho způsobů,
které by mi ještě unikaly“.
Z koutku úst jí sklouzla kapka vína. Než stihla zvednout ruku, aby ji setřela, zadržel ji.
„Dovolíš?“, zašeptal. Očistil koutek jejího rtu jazykem. Lucie měla pokožku jako
v plamenech. Nejen ji olízl kapku, ale smyslně prozkoumával její rty. Potom ji jemně
kousl a naposled polaskal jazykem.
„Lahodné“, vyslovil jediné slovo. A ona věděla, že nemluvil o víně. Cítila, jak je oba
zaplavuje intimní atmosféra. Vše ostatní, jako by ani neexistovalo.
„Máš tušení, jak krásný pohled na tebe je?“, zeptal se hlasem staženým touhou a
vzrušením. „Mít tě vedle sebe nahou, je to tak božské, až mě to fyzicky bolí“.
Zvědavě naklonila hlavu. Viděla v jeho očích pronikavé uspokojení. Zůstala dál ve
své pozici, protože to tak chtěl a jí se líbilo, když se na ni díval.
„Můžu se tě na něco zeptat, Richarde?“
„Samozřejmě, ptej se, na co chceš“, ujistil ji a zvědavě ji pohlédl do očí.
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„Co tě uspokojuje na tom, abych byla submisivní?“ Chtěla bych vědět, co tě na tom
tolik přitahuje“ a poukázala na sebe, na svou pozici, v níž se nacházela. „Máš rád
tohle, mě v podřízené pozici?“
Dotkl se jejich vlasů, pohladil ji po dlouhých pramenech a pomalým pohybem jí je
shrnul na stranu. Zadíval se na její prsa a v jeho očích se zračilo ryze mužské
uspokojení.
Po chvíli, kdy už si myslela, že neodpoví, promluvil. „Jak bych mohl vysvětlit, co
cítím“, přemítal. „Nevím, jestli lze to vyjádřit pár slovy. Proč mi to dělá takovou radost.
Nejde o to mít moc. Tedy v několika případech ano, jde o moc. Ale přináší mi to
především rozkoš a silné uspokojení. Je to opojný pocit, když mi žena zcela
důvěřuje, že se o ni postarám. Když se vzdá kontroly a zcela se mi oddá a já jí dám
to, co chce“.
„Takže máš rád, když tě potřebuju?“
Zaváhal a zamyslel se nad jejími slovy. „Asi se to dá tak taky říct. Ale jde to mnohem
hlouběji. Dříve jsem to vnímal pouze jako moc a nikdy jsem necítil to, co k tobě. Dříve
jsem rád pokořoval ženy a pouze jsem si to užíval a uplatňoval svou moc. Ale
s tebou je to jiné, Lucie. Jistě, že chci tvou důvěru a bezpodmínečné podvolení.
Potřebuju tě tak mít. Nechci, aby sis někdy pomyslela, že bych tě mohl vyměnit za
jinou. Že by to bylo stejné i s jinou ženou. Protože to jednoduše není pravda. Mým
instinktem je tě uspokojit podle svých představ, starat se o tebe, rozmazlovat.
Vědomí, že ti to všechno můžu dát, mi přináší neuvěřitelnou rozkoš a vzrušení.
To, co je mezi námi dvěma, je silné, jedinečné a velmi osobní. Tak to je a tak to i
bude, napořád“. „To byla hodně dlouhá odpověď na tak jednoduchou otázku“, řekla
pobaveně.
Vzal ji za bradu a něžně jí palcem polaskal její ústa. „Chci, abys během našich
intimních chvil přestala myslet. Chci, abys jenom cítila, co cítím já. Oddávala se mi ve
všem a planula tou samou touhou, která zaplavuje mě. A já to pak utiším, Lucie. Dám
ti všechno, co bys kdy mohla potřebovat“.
„Potřebuju …, tebe, Richarde“, zašeptala a hlas se jí zachvěl potlačovanou touhou.
Zvedl ji a v mžiku si ji přitáhl na klín. Rukou ji majetnicky sevřel stehna a roztáhl.
Nohy měla položené na pohovce, svým trupem zapadla do jeho hrudníku. Palcem
polaskal její klín. Prudce se nadechla. Bylo to tak silné, jako by ji zasáhl elektrický
proud. Jejich vzájemná chemie fungovala bezchybně. Pomalu krouživými pohyby ji
laskal mezi nohama.
„Chceš mě, Lucie? Právě teď? Jsi na mě připravená?“
„Ano, jsem“, zašeptala.
Usmál se, políbil ji na nos, na její zavřená víčka a na rty. Vtahoval její spodní ret mezi
zuby. Přitom tiše zavrčel a jí z toho naskočila husí kůže. Potom jednoduše vstal a
zvedl ji sebou. V očích měl divoký výraz, planul v nich oheň. Tvrdě ji políbil, až se jí
nedostávalo dechu. Pomalu ji položil na postel, ustoupil a díval se na její nahé tělo.
Oči měla omámené a ztěžklé touhou.
„Čekají tě dlouhé chvíle slasti. Nejprve si s tebou pěkně pohraju, potrápím tě, dokud
nebudeš žadonit po uvolnění“, seznamoval ji podrobně s tím, co ji čeká.
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Potřebovala jeho dominanci, chtěla, aby ji ovládal, uplatnil nad ní svou nadřazenost.
Usmála se a natáhla ruku k němu v pozvání, aby se k ní připojil. Tiše zasténal.
Sklonil se a přitiskl ústa na její, ochutnával její rty a vdechoval její vůni. Pronikal jí do
úst jazykem, olizoval a prozkoumával hloubku jejich úst.
„Jen mi dej chvilku, abych se zbavil šatů“, zašeptal jí do úst. „Ani se nehni“.
Usmála se, zvedla ruce za hlavu. Bylo to gesto podvolení. Během několika vteřin byl
nahý a tyčil se nad ní. V tichém pozvání se pohnula a vyklenula. Další pobízení
nepotřeboval. Přesunul se k posteli, vytáhl pouta a obě její ruce zajistil a připevnil
k rámu postele.
„Roztáhni nohy“, přikázal chraplavě. „Chci se podívat, jak jsi připravená. Umírám
touhou tě ochutnat. Budu tě laskat jazykem tak dlouho, až se mi uděláš do úst“.
Rozechvěla se a celé její tělo hořelo touhou. Váhavě roztáhla nohy a nechala ho
pohlédnout na svoje intimní partie. Když viděl, jak se její záhyby zaleskly vlhkostí,
zaplavila ho nesmírná potřeba a silné uspokojení. Položil se mezi její rozevřená
stehna. Pronikl prstem mezi záhyby, zlehka pohladil klitoris a pomalými krouživými
pohyby ji začal dráždit. Okamžitě se prohnula jako luk. Zalapala po dechu, zatímco
on pokračoval ve svém průzkumu. Pronikal pomalu prstem dovnitř, byla tak vlhká, že
by si ji mohl okamžitě vzít. Ale tak to nefungovalo a Lucie to věděla. Musela se
podvolit a přijímat to, co jí dával. Chtěl, aby šílela, než si ji vezme a převede je oba
přes propast. Vychutnával si to uspokojení, dále se jí dotýkal, pomalu ji přiváděl blíž a
blíž vrcholu. Když se začala chvět, celé její tělo se napjalo, stáhl se a dal jí chvilku,
aby se zklidnila.
„Richarde“, zašeptala zoufale.
Jenom se usmál. Políbil ji na stehno a lehounce zuby poškrábal pokožku. Znovu se
rozechvěla, znovu byla na cestě k vrcholu. On si ale chtěl dávat na čas, vychutnat si
ji ústy. Varlata ho bolela nutkáním si ji podmanit. Políbil ji na břicho, pokračoval až na
scestí jejich stehen. Povzdechla si, prohnula boky, když rozhrnul záhyby jejího těla a
něžně foukl na klitoris. Potom jej olízl a opájel se její okamžitou otevřeností. Líbilo se
mu, že se nějak nedržela zpátky, ani částečně. Vydávala se mu a byla taková, jak ji
chtěl mít. Znovu ji olízl, zabořil prsty do jejich boků a držel ji rozevřenou pro svoje
ústa. Opanovala ho vášeň, vrhl se na ni, povzbuzen její reakcí. Sál ji, lízal, pronikal
do ní jazykem.
Lucie sténala a opakovaně vrcholila. Měla pocit, že to již neustojí. Zoufale ho chtěla
mít v sobě. Když se znovu zachvěla a blížila se znovu na hranu, už to nevydržela a
začala sebou zmítat. Ale on si ji opakovaně bral a chtěl, aby se mu udělala do úst.
Potom uslyšel její zmučenou prosbu. „Richarde, prosím, už to nezvládnu. Potřebuju
tě mít v sobě. Chci se tak udělat“, zaprosila zoufale.
Vyhověl jí. Teď už nemusela o to prosit. Slíbil, že jí dá všechno. Jeho tělo na její
prosbu odpovědělo. Chtěl, aby ho v sobě pohltila. Chtěl cítit její teplo, naplnit ji a
šukat tak dlouho, až sám vyvrcholí.
Odtáhl se a ztěžka dýchal. Jeho penis už sám málem prosil. Zvedl se nad ni a na
čele se mu perlil pot. Zvedl ruku k jejímu čelu, odhrnul z něj pramen vlasů, aby na ni
viděl. Druhou rukou si pomohl a hlavičkou se tiskl do vstupu jejího těla. Ve vteřině,
když ucítil to hedvábné teplo, které ho pohltilo, zatnul zuby, aby nevybuchl.
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Zastavil se. Potom pomalu a váhavě do ní pronikl. Zakroutila se, jak se ho snažila
pojmout hlouběji a zasténala.
„Ne, Lucie“, ucedil mezi zuby. Ovládám se z posledních sil. Nechci se udělat hned,
jak do tebe proniknu. Nehýbej se a nechej to na mně“.
Poslechla ho. Znehybněla a přenechala mu veškerou kontrolu. Rozevřela oči a
zorničky se jí rozšířily, když ucítila tu rozkoš, která jí postupovala v těle, když pomalu
hluboko do ní pronikal. Znehybněl a díval se na ni. Po chvíli to natolik ustál a
samolibě se usmál, když mu penis ještě více ztvrdl. Naprostá rozkoš, na tenhle
okamžik čekal. Začal ji pomalu šukat tak dlouho, jak chtěl a ona vrcholila několikrát
za sebou. Sledoval ji upřeným pohledem, a to co viděl, ho ještě více podněcovalo.
„Bože, jsi tak zatraceně sladká, kotě. Nemůžu přestat“.
Zmítala se pod ním a přijímala jeho přírazy, které nabíraly na síle. Vnímal její hlasité
sténání, což ho vybičovalo ještě více.
„Lucie, doufám, že už budeš, protože já taky“, ucedil.
Vystoupil z ní a potom pořádně přirazil ještě několikrát. Pevně sevřel čelist a
vyvrcholil spolu s ní. Jejich pohledy se střetly, beze slov si dávali najevo, jaký dopad
to na oba mělo. Zažívali dokonalou extázi oba současně, bez obav a zábran. Richard
zavřel oči. Vybuchl v ní po dlouhé době tím nejdivočejším orgasmem. Jen nerad
vyklouzl z jejího teplého těla. Soudě podle jejího tichého protestu se jí to nelíbilo o nic
míň než jemu. Ale potřeboval se o ni postarat a připravit ji ke spánku. Nejprve uvolnil
pouta z jejich rukou a jemně třel zápěstí. Potom ji políbil na rty.
„Hned jsem zpátky, jen co přinesu žínku“.
„Obávám se, že už to nezachráníš, bylo toho dost“, opáčila.
Zakřenil se. „Na to jsem dlouho čekal, bez zábran a strachu. Říkej tomu jako
potlačovaná frustrace“.
Za okamžik se vrátil z koupelny s vlhkou žínkou. Bylo to hloupé, po tom co dělali, ale
když ji omýval mezi stehny, do tváří jí stouplo horko a zavřela oči.
Shovívavě se na ni usmál. „Myslel jsem, že sis na to už zvykla. Je to moje povinnost,
naplnit všechny tvoje potřeby, i ty intimní“.
Když byl hotový, odnesl žínku a vlezl za ní do postele. Svinula se mu do náruče a
spokojeně si povzdechla. „To bylo nádherné“, zašeptala. Cítila jeho úsměv, jak si ho
představovala. Přesto zvedla hlavu, aby se přesvědčila, že její tušení bylo správné.
Vypadal spokojeně. Na rtech mu pohrával lehce drzý úsměv. Domýšlivost mu
slušela.
„Bůh ví, že jsem o tom snil, až budeme zase ve formě“, promluvil tiše.
„Jo, bylo to dlouho“, hlesla posmutněle.
Pohladil ji po tváři, vzal ji za bradu a palcem jí přejel po pokožce.
„Ty jsi mi za to čekání stála, lásko“.
Usmála se. „Jsem ráda, že si to myslíš. Doufám, že tomu tak bude i nadále. Líbilo se
mi to, moc“.
Vzal ji za zátylek a přitáhl si ji ke rtům. Hladově ji políbil, jazykem pronikl hluboko do
jejich úst. „To se nikdy nestane, že by tomu tak nebylo“, pronesl. Já svůj názor
nezměním a bude to stále takové, Lucie.
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A pokud do toho budu mít co mluvit, tak ani ty to nezměníš. Zůstaneš se mnou a dalo
by ti hodně práce se mě někdy zbavit. Jsem totiž odhodlaný parchant a toho, co chci,
dostanu a nevzdám se. Nikdy“.
„Jsem ráda, že to tak bude, že mě chceš. Díky tomu se cítím výjimečná“.
Volnou rukou se líně probíral prameny jejich vlasů a díval se jí do očí. Nezhasl
lampičku a ona tak viděla každou nuanci jeho pohledu. Olízla si rty. V myšlenkách
zabloudila k jejich předcházejícímu rozhovoru o Štefanovi. Věděla, že nemá právo
žádat to, co ji napadlo a co si přála. Co se firmy týkalo, Richard jí nic nedlužil.
„Mohla bych tě o něco požádat?“, otázala se tichým hlasem.
Povytáhl obočí, její nejistota ho překvapila. „Cokoli si přeješ, kotě“.
„Ráda bych poznala Štefana trochu blíže. Nevysvětluj si to špatně, ale on toho moc
nenamluvil, když na mě dohlížel. Nemám sice zvláštní důvod, ale ráda bych ho viděla
i jinak. Pochopím, pokud řekneš ne“.
„Ale jistě, je to dobrý nápad“, odpověděl Richard. „A nemusíš se přede mnou
obhajovat. Pozvu ho k nám domů na skleničku“, navrhoval s nemalým nadšením.
„To by bylo skvělé a já něco dobrého připravím k jídlu“, souhlasila.
„Zavolám mu hned zítra ráno a domluvím to“, políbil ji. „A teď už spi“, přikázal a zhasl
lampičku.
23.
Lucie sténala a prožívala neuvěřitelnou slast. Její tělo reagovalo na laskání i
navzdory hlubokému spánku, do něhož upadla. Probudila se vzrušená a Richard
ležel na ní. Obě ruce bořil do jejich boků, zatímco do ní opakovaně pronikal.
Zalapala po dechu, prudce otevřela oči a spatřila, jak na ni upíral zastřený pohled.
Tvář měl staženou, čelist napjatou, jak do ní znovu a znovu pronikal.
„Dobré ráno, krásko“, zašeptal a sklonil se, aby ji políbil.
„Myslela jsem si, že se mi to zdálo“, pronesla ospalým hlasem.
Zasmál se. „Zvykej si na to, že nehodlám čekat, až se každé ráno probudíš“ a znovu
ji šukal, až vyvrcholila. Na chvíli počkal, vystoupil z ní a ona tiše zasténala na protest.
Rychle ji obrátil, takže ležela tváří dolů. Byl hodně náruživý a silný. Podebral ji rukou
a zvedl natolik, aby do ní mohl přirazit zezadu. Zabořila prsty do přikrývek, sevřela je
v pěsti, zatímco si ji tvrdě bral a tiskl ji do matrace hlouběji. V téhle pozici měla pocit,
že už hlouběji ani nemůže. Naplňoval ji a rozpínal. Ovládala ji směsice rozkoše a
bolesti. Zavřela oči a poddávala se tomu pocitu. Poddala se jemu. Zcela se mu
podvolila, uvolnila se a nechala ho, ať si vezme svou rozkoš, jakkoli bude chtít.
Chytil ji za zadek, masíroval její hýždě a hladil je. S každým přírazem ji rozpínal více.
Palcem zabloudil mezi její půlky a ona se zachvěla temnými představami. Tohle už
s Richardem zažila a věděla, že to bude po ní chtít zase. Ta myšlenka ji už neděsila,
naopak ještě více vzrušila. Už teď byla celá bez sebe rozkoší, až jí to bude dělat.
Jako by slyšel tu nevyslovenou otázku. Sklonil se, zakryl ji svým tělem a znehybněl
zabořený hluboko v jejím těle. Políbil ji na rameno a lehounce kousl do krku, až se
rozechvěla.
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„Vezmu si tvůj zadeček, Lucie. A to velice brzy. O tom nepochybuj. Vezmu si každou
část tvého těla a ty mi to neodepřeš. Jsi moje“, ta jeho slova ji vrhla ze srázu. Touha
sílila v její mysli. Ale ona už teď nemyslela. Její tělo pouze poslouchalo příkazy a
jeho slova ji nepředstavitelně vzrušila. Bylo to příliš. Vyvrcholila v jasném, horoucím
záblesku orgasmu. Vyklenula se. Chtěla to tvrdě a rychle.
„Vím, co potřebuješ, dám ti všechno“, zamumlal. Začal zuřivě přirážet tak, jak to
potřebovala, jak po tom zoufale prahla. Svíjela se, její síla ji opustila, mysl měla
prázdnou, zastřenou. Richard ale ještě neskončil, dával si na čas. Mezitím ji dráždil a
doslova mučil už tak její citlivé tělo. Opakovaně přirážel znovu a znovu, dokud sám
nedosáhl orgasmu.
Potom se zhroutil na ni. Padl na ni plnou vahou a přitiskl ji do postele. Cítila, jak se
mu zvedala hruď, prudce oddechoval. Stále byl hluboko v ní.
„Neublížil jsem ti, Lucie? Nebylo to moc?“, zamumlal jí do krku.
„Ne, i když jsi byl hodně vytrvalý a intenzivní, ale bylo to nádherné“.
Ještě chvíli tak zůstal, pak se zvedl, odtáhl se a vystoupil z jejího těla. Políbil ji na
prohlubeň zad a postavil se. Nestačila se ani otočit, zvedl ji a odnesl do koupelny.
Pustil sprchu, nastavil teplotu a vstoupil s ní pod proud vody. Bylo to čiré mučení,
když ji omýval a zvláštní pozornost věnoval hodně zcitlivělému místu mezi nohama.
Byla ještě celá malátná, když stála pod teplou tekoucí vodou, zatímco on se
v rychlosti namydlil a stoupl se vedle ní pod sprchu.
„Klekni si, Lucie“, přikázal.
Okamžitě ho poslechla a poklekla na mokré dno sprchy. Oba je zaléval teplý proud
vody. Jeho penis byl znovu tvrdý a vzrušený.
„Teď se postaráš ty o mě“, nařídil.
Lucie se rozechvěla autoritou jeho hlasu. Skoro byla v pokušení odmítnout, co by asi
tak následovalo. Ale nebyla hloupá, aby to udělala. I když pomyšlení, pokud by ji
naplácal, ji rozechvělo. Obratně navedl svůj penis mezi její rty. Vzhlédla k němu, než
ji uchopil oběma rukama a nasměroval jí hlavu.
„Otevři ústa a vezmi si mě do pusy“, nařídil tiše.
Sála ho stále silněji, vtahovala a užívala si pocitu, jak na ni reagoval. Ačkoli to byl on,
kdo rozkazoval a ona se mu podřizovala, přesto si uvědomovala, kolik moci nad ním
teď měla. Líbilo se jí, že ho svírá ve své dlani a ovládá tak jeho rozkoš. Vrhla se do
úkolu, který jí uložil, což nevyžadoval tak často. Poznala, že ho brzy udělá a pospíšila
si. Držel její hlavu už jednou rukou a druhou uchopil kořen svého penisu.
„Vezmi si ho ještě jednou, hodně hluboko. Potom ho vytáhnu a udělám se ti do úst“.
Vsála ho hluboko, brala si ho až do hrdla. Polkla a sevřela jeho hlavičku, což mu
přineslo další vlnu rozkoše. Poznala, že udělala správně. Zapumpoval ji v ústech,
zavrčel a udělal se. Něžně ji zvedl na nohy a otočil ji proti proudu vody. Políbil ji na
čelo a lehce stiskl zadeček a poplácal.
„Byla jsi úžasná, Lucie, ostatně jako vždy. Teď ti nechám soukromí, připravím snídani
a najíme se v pokoji. Budeš nahá a já se o tebe postarám tak, jako ty o mě ve sprše“.
Lucie se začervenala a sklonila hlavu. Zaváhala a přemýšlela, jak mu položit otázku.

110

„Copak, kotě? Vidím na tobě, že se chceš na něco zeptat. Vypadá to, že jsi poněkud
zaskočená. Co se děje?“, zvědavě na ni pohlédl. „Chci, abys mi důvěřovala, tak ven
s tím“, povzbudil ji.
Smutně se pousmála. „Jsem jen trochu nervózní. Chceš, abych přišla do pokoje a nic
si na sebe nevzala. Ale měla by přijít paní Mixová …“
Richard okamžitě zvážněl a vzal její hlavu do dlaní. Přinutil ji, aby se mu podívala do
tváře. „Paní Mixová dnes nepřijde, je sobota, zapomněla jsi?“
Její tvář se rázem uvolnila a vydechla úlevou.
„Lucie, teď mě poslouchej. Nikdy bych neudělal nic, čím bych tě uvedl do rozpaků.
Nikdy. Ano, když budeme sami, očekávám, že budeš taková, třeba i bez šatů, jak
budu chtít. Ale nikdy bych po tobě nechtěl nic, co by ti nebylo příjemné. Rozhodně
chci, aby si zcela poslouchala mé příkazy, hlavně v posteli. Tady jsme doma sami. Je
to náš bezpečný přístav. Jsme tady jenom ty a já“.
Sklonil se, aby ji políbil. Pronikl jazykem do jejich úst a ochutnával ji.
„Jsi v pohodě?“, zeptal se.
„Chci, aby nám to fungovalo, Richarde“.
„Bude to fungovat a my se posuneme dál“, přikývl. „Překonáme tu největší překážku.
Teď mi budeš předávat dar své podřízenosti. Necháš všechno na mně. Důvěřuj mi a
já ti dám všechno, co chceš a potřebuješ“, vřele se na ni usmál. „Tak, teď si udělej,
co potřebuješ a potom za mnou přijdeš do pokoje, ano?“
Líbila se jí ta jeho stránka, o níž dřív, než ho poznala, neměla tušení. Vlastně nikdy
před ním žádný sex neměla. Richard byl silným, mocným, dominantním mužem.
Napříč všemu se s ním cítila tak svobodná, což znělo dost absurdně. Vzhledem
k tomu, že mu předala veškerou kontrolu a moc nad sebou, měla by se cítit
uvězněná, zahnaná do kouta. Ale místo toho měla pocit naprosté svobody,
naprostého uvolnění.
Po všech těch událostech, které už byly naštěstí za nimi, si bude opět naplno užívat
Richardovu dominanci. Neměla chuť se vrátit zpět do té nudné, ubíjející existence,
v níž přežívala v posledních dnech, kdy se stáhl záměrně zpátky, aby se uzdravila.
24.
Lucie se posadila na pohovku a vzala si sklenku vína, kterou jí Richard podal. Upila a
žaludek se jí stáhl nervozitou. Připadalo jí to hloupé, ale setkání se Štefanem
dnešního večera bude jiné, než ho znala. Možná ji nejvíce zasáhne jeho příchod
s dívkou, kterou dosud nepoznala, a přesto to byla ona, která ji zachránila. Byla na ni
hodně zvědavá a moc si přála ji poznat blíže. Neustále se jí hlavou honily představy,
jaká je, jak vypadá, jak se bude tvářit. Byla pro Lucii velkou záhadou. Ema Králová
byla ženou, která žila s jejím úhlavním nepřítelem. Co ji vlastně vedlo k tomu, aby
varovala Richarda.
„Vypadáš ustrašeně, proč?“
Richard se posadil na pohovku vedle Lucie a natáhl se po ní. Okamžitě se uvolnila a
odložila sklenku na stolek.
„Nevím“, přiznala.
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Stiskl ji a políbil na temeno hlavy. „Ale víš, tak mi to prozraď. Štefana přece už znáš a
dnes budeš mít možnost ho poznat i z té druhé stránky. „To, co dělá a umí, v tom je
opravdu dobrý. Ale má i jiné přednosti, ve kterých vyniká. To jsem si ověřil mnohokrát
a jsem přesvědčen, že bude ten pravý. Nikdy bych do vedení své firmy nevzal
nepravého. Bude to fungovat“.
„O tom vůbec nepochybuju, Richarde. O Štefana vůbec nejde, kdo mi dělá starosti.
Myslela jsem na tu ženu, Emu Královou. Nevím, jak přijme naše pozvání“, podívala
se na něho a její oči vypovídaly o úzkosti a trémě.
„Tvoje obavy jsou zatím předčasné, protože ona dnes nepřijde“.
„Jak to, že ne? Vždyť tak to bylo domluvené“, překvapeně se podívala.
„To ano, tak jsme to původně zamýšleli. Ale když jsem mluvil ráno se Štefanem,
zamítl to. Říkal, že ještě zdaleka není připravená na setkání. No a jak je vidno, tak ty
sama taky ne“, usmál se pobaveně.
„Ona to zřejmě nevzala dobře, že?“
„To si nemyslím. Ale ještě není připravená na to, aby se s námi dvěma mohla sejít.
Přece je dost v divné pozici vzhledem k tomu, jaké okolnosti předcházely. Jak víš,
Štefan teď nad ní drží ochrannou ruku, a jak se zdá, svoje poslání vzal hodně
vážně“.
„Tak je to tedy“, zamyslela se Lucie.
„Připadá mi to, že to není pouhá jeho povinnost, je v tom něco víc, něco mnohem
osobního“, dodával Richard a jeho výraz naznačoval určitou předtuchu, která ho
napadla pokaždé, když se Štefanem hovořili.
„Ty si myslíš, že oni dva“, nedořekla a vykulila Lucie oči.
„Zatím si nic nemyslím, ale způsob, jakým dokazuje svůj slib, že se o ni postará, je
něco nového, nějaké zvláštní pouto“, snažil se vysvětlit svoje smíšené pocity.
V tom se ozval zvonek a přerušil jejich rozjímání, které je ovíjelo jako mlha
všemožných pocitů. Naposledy ji políbil a uhladil vlasy. Když vstal, zmateně si
poposedla.
„Vypadáš kouzelně“, usmál se povzbudivě a mrkl na ni. „Všechno je v pořádku.
Zůstaň tady, půjdu otevřít“.
Richard kvapně odešel z pokoje a Lucie si mezitím přesedla na okraj pohovky.
Zhluboka se nadechla. V duchu se proklínala, že je stále nervózní z toho setkání,
měla nervy na pochodu. Teď to bylo jiné, byl někdo jiný než muž, který jí poskytoval
ochranu. Dnes ho vlastně pozná z jiného pohledu. Byla hodně zvědavá, že bude mít
možnost Štefana posoudit jako někoho jiného.
O pár minut později se vrátil Richard v doprovodu Štefana Jánského. Na první pohled
jí připadal zamračený, zachmuřený a tvářil se odhodlaně jako samé peklo. Nic
nového. Přesně takového si ho pamatovala. Pokud by se s ním měla setkat poprvé,
zřejmě by se klidila před jeho uhrančivým pohledem. Měl kolem sebe nějakou drsnou
auru. Nakonec to bylo pochopitelné, nějakou dobu sloužil v armádě. Ale o jeho
minulosti nic podrobnějšího nevěděla.
Richard se před Lucii postavil, nabídl jí ruku, aby se mohla elegantně zvednout
z pohovky. Ačkoli jí srdce bilo až v krku, pohlédla přímo do Štefanových očí.

112

On se na ni usmál a celá tvář se mu proměnila a jeho zachmuřený výraz se vytratil.
Nyní před ní stál mnohem sympatičtější muž. Polkla knedlík v krku a napřáhla
k němu ruku a mile se usmála.
„Vítám vás, Štefane. Jsem ráda, že jste přijal pozvání“, snažila se, aby to vyznělo
upřímně, protože to tak i cítila.
Štefan přijal její ruku, stiskl pevně tak, jak sám působil. K jejímu velkému překvapení
ji políbil na hřbet ruky.
„Přeju dobrý večer a děkuji za milé pozvání. Vypadáte kouzelně, paní Gregorová,
ostatně jako vždy“.
Richard se trochu zamračil, přitáhl si Lucii k sobě, jako by chtěl ukázat a otevřeně dát
najevo, že k němu patří. Štefan se nenápadně pousmál tomu, jak uměl Richard dávat
na srozuměnou, že je jeho. Sám tomu moc dobře rozuměl.
Lucie ocenila, že Štefan neprojevoval žádné známky lítosti nebo soustrasti. Vůbec
nevytáhl nic z toho, co by připomnělo, v jaké situaci byla, protože by to celý večer
pokazilo. Oba věděli, co se jí přihodilo, ale ani jeden, se o tom nechtěl ani slůvkem
zmiňovat. Vzpomněla si na své povinnosti hostitelky a obrátila se na oba muže
s dotazem.
„Prosím, posaďte se a udělejte si pohodlí. Co byste si dali k pití?“
„Tuhle starost si přebírám sám“, namítl Richard. V jeho očích se zračila radost,
kterou mu svou pozorností udělala. „Co kdybys přinesla jídlo, a já zatím připravím
něco k pití. Chtěla bys ještě víno?“
Usmála se. „Ano, děkuji. Hned jsem zpátky a odběhla do kuchyně. Richard se
zalíbením sledoval, jak odcházela a obdivoval její pěkně vytvarovanou postavu. Ani
Štefanovi to neuniklo.
„Už chápu, co pro tebe znamená“, poznamenal. „Každý chlap by udělal cokoli, aby ji
získal. Měl jsem nejednou možnost, zachytit, jak se chlapi za ní otáčeli“.
„Ano“, přikývl krátce Richard. A ona je už zadaná, patří mně. Na to nezapomínej“.
Štefan se uchechtl. „To mi nemusíš připomínat. Ale já mám na ženy svoje specifické
požadavky. Málokterá by to přijala“.
Jeho slova v Richardovi vzbudila zvědavost. Povytáhl obočí a chvíli ho zamyšleně
pozoroval. Právě oba dva zabrousili na soukromé území. Byla to oblast, o níž zatím
spolu nikdy nehovořili.
„Mohl bys to nějak přiblížit?“, vybídl ho Richard.
Štefanova tvář byla náhle zcela nečitelná. „Preferuji podvolení. Požaduji od ženy
naprostou poslušnost“, pokrčil rameny. „Ne každá to dokáže“.
Jeho slova Richarda dost překvapila. Tohle o něm nevěděl, i když to byl tvrdý chlap.
Právě poznal, že oni dva mají mnohem více společných zájmů, než ty zájmy
obchodní.
„Myslím, že Lucie by tě překvapila“, pronesl suše Richard. „Ne, že bych tě vybízel,
abys to na ni zkusil. Je moje“, zdůraznil.
„Očividně toho máme hodně společného, Gregore. Víc, než jsem si myslel“,
poznamenal Štefan. „Ale já si myslím, že jsem možná takovou ženu už pro sebe
našel, je to Ema Králová. Osud mi dal druhou šanci“, přiznal Štefan. „Ema je nejen
hezká, je inteligentní a jsem přesvědčen, že bude i submisivní.
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Jenom mě mrzí, že jsem ji nepotkal dříve, než se dostala do spárů toho netvora. Ale
ona se z toho dostane, to mi věř, Richarde“.
„Teď to znělo jako zrození příběhu tvého života“, řekl Richard tiše.
Štefan se úkosem na něho podíval, co tím myslel. Richardův pohled mu ale
napověděl, že mu porozuměl a naprosto chápal, co se mu snažil naznačit, což
Štefana uspokojilo. Oba muži se na chvíli ponořili do svých myšlenek.
„Jak se Emě daří?“, zeptal se náhle Richard.
„Prožila si peklo, jinak to nelze ani nazvat. Janota ji záměrně připravil o práci, střechu
nad hlavou a udělal si z ní otrokyni“, rozpovídal se Štefan.
„To muselo být hodně zlé. Vůbec jsem to nevěděl“, ozval se Richard s projevenou
lítostí. „Tedy něco jsem tušil, ale nečekal jsem, že to bylo takové“.
„Ten sadistický hajzl ji ovládal železnou pěstí. Zneužíval ji tím nejodpornějším
způsobem. Systematicky ji zbavoval lidské důstojnosti. Pravidelně ji mlátil a
znásilňoval. Často ji svazoval a se svými kumpány se na ní střídali celé noci“.
„Ježíšikriste, to je strašné, co říkáš“, pronesl Richard zděšeně. Najednou mu všechno
přišlo tak neskutečné.
„Proboha, žijeme v jednadvacátém století, jak je možné, aby se něco takového
dělo?“, kroutil hlavou.
„Bohužel ano, přesně takové to bylo. Zkurvený hajzl“, ulevil si Štefan. „Udělám
všechno pro to, abych jí pomohl, aby se z toho dostala“ a jeho výraz ve tváři byl
pevný a odhodlaný.
„O tom vůbec nepochybuju“, odpovídal Richard. „Ale určitě si uvědomuješ, že se
bude nějakou dobu bát silných mužů, s tím musíš počítat, Štefane“.
„V tom se shodujeme, to je mi naprosto jasné“, přitakával Štefan. Po tom všem se ani
nemohu divit.
Budu s ní velmi opatrný. Nechci, aby se mě bála. Je mi špatně při pomyšlení, kdyby
se musela děsit něčeho takového, co jí udělal ten zmrd. Já ale umím být hodně
trpělivý a dám jí všechen čas světa“, ukončil svou zpověď Štefan.
„V tom případě ti přeju hodně štěstí“, popřál mu Richard upřímně.
Dále se nedostali, protože se vrátila Lucie s tácem plným různých pokrmů. Richard
se pýchou nadmul, jeho žena byla jako hostitelka nepřekonatelná.
Lucie nejdříve nabídla Štefanovi tykání, čímž ho velice mile překvapila a zároveň
trochu i zaskočila, samozřejmě v dobrém slova smyslu.
„Přijmu hrozně rád, pokud mi Richard neutrhne hlavu, nebo něco takového“, zasmál
se Štefan a nenápadně hodil okem po svém příteli.
Richard se trochu mračil, ale nakonec svolil. „No, že jsi to ty, přežiju to“, zabručel
naschvál Richard.
„Děkuji, Lucie, bylo to výborné“, prohlásil Štefan, když spořádal několik kousků z těch
dobrot, které připravila.
„Jsem ráda, že ti chutná“, odvětila s velkým potěšením a sledovala, jak to pomalu
mizelo z talíře.
„Ještě přinesu další“, nabídla se, oslnivě se usmála a zmizela v kuchyni. Richard ji
sledoval samou spokojeností, která se mu rozlévala do duše.
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„Chlape, ty jsi jasný“, poznamenal Štefan. „Ale vůbec se ti nedivím. Máš doma
poklad, skoro aby ti člověk záviděl“.
„Ano, to rozhodně je“, odpověděl Richard a připravoval další nápoje. „Mimochodem
to byl její nápad, abych tě pozval sem. Přála si tě blíže poznat“, prozradil mu Richard.
Štefan se zakřenil a pohodlně se opřel v křesle. „Páni, to je ale překvapení. Jsem
přímo uchvácen její pozorností“.
„No, to by snad stačilo s tou chválou. Taky bys mohl přijít o koule“, ucedil Richard.
Štefan se srdečně rozesmál. „To bych opravdu nerad, budu je potřebovat“. To už se
rozesmáli oba dva.
Zrovna vcházela Lucie a ve tváři měla zmatený výraz. „Co vás dva tak pobavilo,
podělte se“.
Richard se na ni usmál. „Jenom takové chlapské řeči“, mávl rukou.
„Chápu. Jinými slovy, neměla bych se znepokojovat, že?“ a dloubla pořádně
Richarda loktem do žeber.
„Au, to docela bolelo“, postěžoval si Richard a schválně zkřivil tvář.
„Vidíš, Štefane, tak to vypadá, když se člověk ožení. Hotové domácí násilí“.
„Copak, nějaké stížnosti?“, podívala se Lucie káravě.
„Kdepak, lásko. To bylo pouhé varování, tady pro Štefana, kdyby ho jednou napadlo
se ženit“, smál se Richard.
„Jako kdybych to potřeboval“, ohradil se Štefan se smíchem.
Následující hodinu se oba muži bavili už jenom pouze o obchodu a Richard
zodpovídal některé Štefanovy otázky. Lucie je poslouchala, i když občas
neporozuměla některým termínům. Ale co bylo důležité, zaujalo ji jejich oboustranné
nadšení. Richard a Štefan byli svým způsobem rozdílní, ale každý z nich
představoval jedinečnou osobnost. Potom je přestala vnímat a hluboce se zamyslela
a byla mimo dění jejich rozmluvy, což po chvíli neuniklo Štefanovi.
„Myslím, že bych tě měl už přestat bombardovat dalšími otázkami, a měli bychom
věnovat pozornost dámě“, ukončil jejich debatu Štefan a omluvně se na Lucii usmál.
Richard provinile vyklenul obočí. „To je pravda, promiň, lásko, nějak jsme se do toho
více ponořili“, omlouval se. Lucie se jeho provinilému projevu zasmála. Potom se
znovu zamyslela a zvažovala, jak by mohla navázat na Emu. Najednou vypadala
znepokojeně a v očích se jí zračila obava. Natáhla se po Richardově ruce, jako by
hledala podporu. Ten se na ni tázavě podíval, když nakonec promluvila.
„Jak se má Ema?“, zeptala se tichým hlasem a tváře jí zrůžověly rozpaky. „Jde
prostě o to, že jsem si myslela, že ji k nám přivedeš. Ráda bych ji osobně poděkovala
a poznala, pokud by to bylo možné“, svěřila se.
Její upřímná slova a starost, Štefana mile překvapila. Zároveň svým projevem
potvrdila to, co si o ní myslel.
„Děkuju, Lucie, za tvůj zájem. Nemůžu tvrdit, že by nechtěla přijít, ale ještě se na to
necítí, není ještě dost silná. Abych se vyjádřil přesně, v současné době je na tom
dost psychicky špatně, jestli mi rozumíš. Taky se s vámi oběma ráda seznámí, ale
ještě není na to připravená“, snažil se ji obhájit Štefan.

115

„Chápu“, přikývla Lucie. „Neznám sice podrobnosti, ale dokážu si to představit a něco
taky naznačoval detektiv“, řekla smutně. „Přála bych jí z celého srdce, aby se z toho
co nejdříve dostala. Myslím, že jí hodně dlužím“, nervózně se podívala na Štefana.
„Až na tom bude lépe, chtěla bych, abyste k nám společně přišli. Můžeš mi to slíbit?“,
pronesla prosebným hlasem.
„To není špatný nápad“, uznal Štefan. „Zatím je to všechno pro Emu velmi citlivé
téma, ale věřím, že ji sem jednou určitě přivedu“, ujistil ji.
„To bych hrozně ráda“, v očích se jí zračila radost. „Uvařím báječnou večeři“,
prohlásila nadšeně.
„Je to od tebe milé, Lucie“, odpověděl Štefan a věnoval jí rozzářený úsměv.
Lucie se lehce začervenala, poznala, že jí Štefan svým způsobem sobě vlastním,
složil kompliment a očividně ji uvedl do rozpaků. Jeho projev uznání se nedal
přehlédnout a sám Richard to zaznamenal. Najednou měl potřebu ji silně obejmout.
Sakra, chtěl, aby Štefan vypadl, aby ji odnesl do postele a miloval se s ní celou noc.
Luciina laskavost, nadšení a velkorysost udělaly, jak na Richarda, tak i na Štefana
hluboký dojem.
Štefan při odchodu významně pohlédl na Richarda a nemusel vůbec nic říkat. Z jeho
pohledu bylo zřejmé, že je Šťastlivec.
25.
„Myslím si, že moje žena si zaslouží odměnu“, promluvil Richard zastřeným hlasem.
Lucie k němu vzhlédla, když po odchodu Štefana Richard zavíral dveře.
„Co jsem udělala?“
Usmíval se a sklonil se, aby ji políbil. „Byla jsi, jako vždy, dokonalou hostitelkou.
Štefan se díky tobě cítil vítaný. A díky tvému návrhu, abychom ho pozvali k nám
domů ještě předtím, než oficiálně nastoupí do firmy, se snížilo riziko a on se cítil
mnohem příjemněji. Děkuji ti, lásko“.
Usmála se. „Jsem ráda, že jsi souhlasil. Tak co je to za odměnu?“
Oči mu potemněly tak, až ji z toho zamrazilo. Napadlo ji, že odměna tentokráte
nebude jen tak ledajaká.
„Jdi do ložnice, svlékni se a lehni si napříč postele. Hned za tebou přijdu, jenom
vezmu pár nezbytností. Pamatuj na svou pozici. Ruce za hlavu, nohy od sebe“.
„Nemusíš mi to připomínat“.
„Já vím, že ne“, něžně se usmál. „A teď se jdi připravit“.
Lucie odešla do ložnice, pulz jí bouřil v žilách. Byla vzrušená a nedočkavá, až se jí
z toho točila hlava. Jeho slova jí stále zněla v uších tak živě a eroticky. Rychle se
svlékla a lehla na postel. Přemítala o tom, jaký scénář zvolí. Čekání bylo
nesnesitelné. Přinutila se zůstat ve své pozici a být trpělivá. Nechtěla udělat nic, čím
by ho zklamala. O vteřinu vešel dovnitř, v rukách provaz a kolík.
Viděl její reakci a usmál se. „Neboj se, připravím tě“.
Znovu se rozechvěla, oči přivřené, jak si připomněla ten opojný pocit, když jí to dělal.
Očekávala první příkaz. Položil kolík a lubrikant na postel. Pomalu si rozepl kalhoty.
Poklekl si přímo před ni, chytil se za kořen a přitiskl hlavičku k jejím rtům.
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„Zůstaň ležet a nehýbej se. Otevři ústa“.
Opatrně, aby se nehnula, rozevřela rty a on do nich přirazil. Nijak tvrdě. Pohyboval se
pomalu a rozvážně klouzal jí po jazyku, nechal ji ochutnávat. Cítila jeho ryze
mužskou chuť. Jeho ruka jí vklouzla do vlasů, pevně ji chytila a držela na místě,
zatímco jí pronikal do úst. Na jazyku se jí rozlila drobná kapka, rychle ji polkla.
Zasmál se, odtáhl a káravě jí lehce poklepal po tváři. Potom po několik dlouhých
minut nemilosrdně přirážel do jejich úst. Pomalu a vytrvale. Potom se odtáhl, pevný a
tvrdý a pochvalně ji pohladil po tváři.
„Skvěle, lásko. Velmi si mě potěšila“. Posunul ji tak, aby ležela na kraji postele.
„Dej ruce nahoru“. Začal ji svazovat zápěstí hedvábným provazem. Když měla ruce
spoutané, obrátil pozornost k jejím nohám. Posunul ji tak, aby zadkem se dotýkala
kraje postele. Roztáhl jí nohy a přiměl, aby je měla pokrčené v kolenou a patami se
zapřela. Nadzvedl ji a oběma rukama pohladil její zadek. Rozevřel jí půlky a pak
ucítila chladivý dotek lubrikantu. Naplnil jím mezeru, u otvoru se zastavil a roztíral
gel. Pronikl do ní jedním prstem. Celá se napjala tím vpádem. Vytrvale pronikal dále
prstem. „Uvolni se“, přikázal.
Pronikl do ní dalším prstem. Začal jimi pohybovat dovnitř a ven a vyplňoval ji gelem.
Volnou rukou začal dráždit klitoris. Jazykem ji laskal a svými prsty přitom šukal její
zadek. Byla skoro bez sebe, vybuzená a napjatá. Bojovala se sílicím orgasmem.
Právě, když si myslela, že už nevydrží ani minutu, její tělo se poddalo a ona
vyvrcholila. Nechal ji chvíli vydechnout. Potom do ní zasouval pomalu kolík.
„Už to bude, uvolni se“, zašeptal, zatímco tlačil kolík stále hlouběji. Roztahoval ji na
tu správnou míru. Nakonec její tělo se podvolilo a přijalo kolík do sebe. Hluboce se
nadechla a dlouze vydechla.
„Uvolni se, Lucie. Nejdříve tě budu šukat tak dlouho, až budeš bez sebe rozkoší. Jsi
krásně vlhká a připravená“.
Přiložil hlavičku penisu ke vstupu do jejího těla. Pomalu do ní pronikal.
„Jsi tak zatraceně skvělá, naplněná“. Začal přirážet a oběma rukama ji přidržoval za
boky. Svíjela se rozkoší, ovládala ji neuvěřitelná slast. Se zavřenýma očima se
poddávala tomu pocitu, jak byla vyplněná jeho penisem a zároveň kolíkem.
„Ještě se nesmíš udělat, Lucie. Ještě ne“, přikazoval.
Zmocňovala se jí touha tak silná, ale poslouchala jeho příkazy. Uvolnila se natolik,
zatímco do ní přirážel. Dával si na čas a šukal ji vytrvale dlouho. Bylo to příliš a ona
už to nedokázala zadržet.
„Ano, Lucie, to je ono, udělej se“. Jeho slova byla poslední kapkou a zasáhla ji
mohutná vlna. Chvíli ji nechal odpočinout, ale ne na dlouho. Vystoupil z jejího těla.
Jemně začal vytahovat kolík z jejího zadečku. Svírala ho v sobě, nechtěla ho pustit.
On ale rovnoměrně tahal, dokud ho nevysvobodil. Ochabla. Jakmile ten pocit zmizel,
cítila se najednou prázdná.
„Teď to bude mnohem lepší, když tě naplním“.
Bude ho mít hluboko v sobě a on si ji podmaní tak, jak bude chtít. Postel se prohnula,
jak si klekl mezi její rozevřené nohy. Pohladil ji po zadní straně lýtek a vzhůru až
k jejímu zadečku. Vzal ho do dlaní a laskal ty hebké půlky. Potom ji rozevřel a
připravoval se na průnik.
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„Uvolni se, kotě. Jsi na mě připravená. Přijmeš mě“.
Přinutila se udělat, co říkal. Nehybně čekal a hladil její tělo. Nakonec napětí povolilo
a svaly se uvolnily. Právě v tom okamžiku přitlačil, rozevřel více její půlky a přirazil.
Prudce se nadechla. Tělo se roztáhlo, aby se mu přizpůsobila. Věděla, že neměla na
vybranou, pronikne do ní tak jako tak. To pomyšlení ji silně vzrušilo. On do ní dále
tlačil, až se rozevřela více, aby ho přijala celého.
„Už to bude, kotě“, uklidňoval ji a hladil její půlky. Odtáhl se a jedním mocným
přírazem pronikl hluboko do ní. Vykřikla, snažila se vrhnout vzad a přitáhnout se
rukama, aby unikla jeho invazi. Ale pouta jí v tom bránila. Sevřel jí rukama boky. Tiše
zavrčel a prudce přirazil, zabořil se do ní až po varlata.
Ztěžka dýchala, byla silně omámená těmito pocity. Natáhl se a lehce polaskal klitoris.
Znovu tiše vykřikla, blížila se na hranu.
„Ještě ne, Lucie“, ucedil mezi zuby. „Chci, aby to trvalo dlouho“, trhl sebou a zachvěl
se v ní. Zavřela oči a zhluboka dýchala nosem. Oběma rukama vzal obě její ňadra,
pohrával si s jejími bradavkami, zatímco byl hluboko ponořený v jejím zadečku. Pak
se zvedl, chytil ji za pas a znovu přirazil., pronikal hluboko a tvrdě. Neměl s ní
slitování. Řekl jí, že ji ošuká tvrdě.
„Nebudu tě šetřit, kotě“, ucedil přes téměř sevřené rty.
Brzy poznala, že se nemínil držet zpátky. Neovladatelně se chvěla. Ještě více jí
rozevřel půlky a držel ji otevřenou svým vpádům. Bral si ji s divokostí, která jí brala
dech. Znovu a znovu do ní přirážel, zaplavoval ji silou, s jakou si ji bral. Přestala
vnímat jeho moc a sílu. Ponořila se do nejintenzivnější rozkoše, která ji zaplavovala.
Vzápětí se do ní zabořil až po kořen a tvrdě narazil do jejího zadku. Cítila, jak se
roztřásl. Jeho ruka sklouzla ke klitorisu. Trhla sebou. Byla tak neuvěřitelně vzrušená,
že ten dotek ji až zabolel. Potřebovala ho. Potřebovala vyvrcholit.
„Zůstanu v tobě, dokud se neuděláš“, zašeptal zastřeně. „Vyvrcholíš zároveň se
mnou ve tvém zadečku“.
Jeho prsty zesilovaly tlak a mučily její klitoris. Ten dvojitý tlak ji přenesl přes hranu.
Jako mohutná vlna se přes ni převalil orgasmus. Několikrát silně přirazil, zasténal a
vyvrcholil. Ucítila horké proudy jeho semene, když ho v sobě svírala. Oběma se
zvedala hruď.
„Jsi v pohodě?“, zeptal se něžně.
„Ano, jsem“, zašeptala roztřeseným hlasem.
„Počkej tady, hned jsem zpátky. Potom tě rozvážu a očistím“.
„Nikam nejdu“, zamumlala.
Zasmál se. „To je mi celkem jasné, když jsi přivázaná k posteli. Líbí se mi to, moc.
Na to bych si mohl rychle zvyknout“.
Nezmohla se ani na protest proti jeho vtipu. Byla zničená a unavená. O několik vteřin
ji rozvázal a mokrou žínkou očistil.
„Pověz mi, jak se cítíš, Lucie?“
„Myslím, že jsem úplně zapomněla na to, jaké to bylo poprvé“, pokusila se usmát.
„Chtěl jsem tě tak moc, byl jsem zaslepený chtíčem. Moc se mi to líbilo“.
Usmála se. „Chybělo ti to?“, zeptala se.
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„Moc. Můžeš vsadit tu svou sladkou prdelku, že si ji budu brát mnohem častěji“,
přislíbil sametovým hlasem.
Zvedl se, uložil na postel a přikryl ji. Potom ji políbil, obešel postel a lehl si na svou
stranu. Vklouzla mu do náruče a opájela se teplem jeho těla. Byla mu tak blízko, jak
jen to šlo. To stačilo, aby se propadala do hlubokého spánku.
26.
Den před Štědrým dnem se Lucie s Richardem vydali na procházku, aby si užili
vánoční atmosféru. První zastávkou bylo Staroměstské náměstí, kde se jim nabízelo
vzhlédnutí vánočního stromu, který tradičně zářil každým rokem. Lucie uchváceně
pozorovala nádherně osvětlený strom a oči jí zářily obdivem a dojetím. Stála nehnutě
a od úst jí stoupaly obláčky páry. Vzala Richarda za ruku a táhla ho vpřed. Celý
obličej se jí rozzářil stejně jako ten vánoční strom. Klestili si cestu davem a zastavili
se, až když byli namačkáni ve skupinkách dalších přihlížejících. Nasávali společně tu
překrásnou vánoční atmosféru. Vůně pečených kaštanů, na každém rohu cinkání
zvonků a vánočních koled. Všude bylo moře lidí, tak husté, že se člověk mohl dát
nést proudem. Míjeli dřevěné stánky, které nabízely keramiku, vánoční ozdoby,
svíčky, adventní věnce, betlémy a vánoční hvězdy. Nechyběly také stánky
s občerstvením, jako byly staročeské trdelníky, perníčky, cukroví, klobásy, punč, grog
nebo svařené víno. U jednoho stánku na chvíli postáli, kde byly vystavovány ukázky
z výroby lidových řemesel. Na místě předváděli svou tvorbu kováři, skláři, rytci a další
výrobci vánočních ozdob. Neopomněli se zastavit a ochutnat tradiční punč.
Po ochutnávce Richard Lucii pozval na malou romantickou procházku, byla to
tradiční trasa, kterou rok co rok absolvoval se svými rodiči a sourozenci. Zamířili
směrem na Pohořelec, Loretánskou uličkou na Loretánské náměstí, kolem
Radnických schodů až na Hradčanské náměstí, přímo k vyhlídce na setmělou Prahu.
Šli, co noha nohu mine, a do paměti si zaznamenávali obrazy, které jim nabízela
podvečerní nálada Vánoc města. Lucie byla přímo unešená.
„Nikdy jsem tady nebyla“, vydechla dojetím. „Je to nádhera, všechna ta krásná
malebná zákoutí Prahy v čase vánočním. Jsem moc ráda, že jsi mě sem vzal,
Richarde“, zašeptala. Usmívala se a ve světle pouličních lamp byla tak překrásná, až
se mu svíral žaludek. Náhle zvedla obličej a pootevřela ústa.
„Ono sněží“, zvedla ruce a chytila jemné vločky do dlaní. Okamžitě se jí rozpouštěly,
ale chytala stále další. Otočila se na Richarda a rozesmála se, když jí přistály na
nose, tváři a ve vlasech. Pohled na ni ho uchvátil. Přitáhl si ji do náruče a políbil.
„Děkuju ti“, zašeptala. „Nikdy na dnešek nezapomenu“.
Dojalo ho, jak se radovala z té procházky, a vzpomínal, že od dětství nikdy na těchto
místech nebyl, protože se obával samoty a smutku. Ale tento večer to bylo jinak. Byl
tady se ženou, do které se zamiloval. Teď to bude znova tradice jeho rodiny.
Jeho myšlenkami pronikl její ustaraný hlas. „Děje se něco?“
Vzal její obličej do dlaní, sklonil se, aby ji políbil. „Nic se neděje, lásko. Nemohlo to
být lepší“, usmál se.
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Opětovala mu úsměv a v očích se jí odrážela zářící světla. Žil pro chvíle, jaké byly
tyto. Objal ji, zvedl, aby měla ústa ve stejné výšce. Smála se, když jí nohy visely ve
vzduchu. Opírala se mu pažemi o ramena, rukama ho objímala kolem krku a políbila
ho svými horkými rty v kontrastu s okolní zimou.
„Tohle jsou ty nejlepší Vánoce“, pošeptala mu do úst.
Usmál se. „To jsem rád. No a teď se půjdeme ohřát někam do tepla a dáme si
dobrou večeři“, navrhoval.
„To zní skvěle, kam mě zavedeš?“
„Nechej se překvapit, není to daleko“. Stiskl ji v pase a pomalu spouštěl na zem.
V duchu přemítala, jestli to bude podobná večeře, jako byla ta, v den jejího svátku.
Vzal ji za ruku a táhl za sebou. Smála se, když zvedala tvář a chytala do úst sněhové
vločky. Náhle netoužil po ničem jiném, než mít svůj penis v jejich ústech. Navzdory
zimě a poletujícímu sněhu měl tělo v jednom ohni.
„Jdeme, kotě“, zavrčel.
„Vždyť už jdu“, poskakovala vedle něho. Vešli do restaurace Hradčany, která se
nacházela v prostorách hotelu Savoy. Po výtečné večeři se přesunuli do anglosaské
knihovny, usadili se poblíž rozpáleného krbu a popíjeli lahodnou kávu s domácím
moučníkem. Lucie pohodlně usazená v křesle jenom odfukovala.
„Copak, vypadáš, že máš dost“, poškleboval se jí Richard.
„To bych řekla, nejen tak vypadám, ale nemůžu se vůbec hýbat“, postěžovala si.
„Neboj, nikam nespěcháme. Objednám nám víno a ono ti po tom určitě slehne“,
ujišťoval ji se smíchem.
„Tohle je speciálně vyrobené víno pro tento hotel. Je to z odrůdy Pinot Noir, kterou
z Francie přivezl sám Karel IV“, okomentoval Richard. Napil se a chvíli si ho nechal
převalovat na jazyku. „Je vynikající. Ochutnej a poznáš sama. Přímo ti pohladí
chuťové pohárky“, vyzýval ji a přiťukl si.
„Tak na naše první vánoce a ještě jednou na tvůj svátek“, napil se a zadíval se na ni.
Několik vteřin si ji prohlížel, když znenadání pronesl. „Lucie, svatá Lucie. Znáš to
pořekadlo?“
„Máš na mysli, Lucie noci upije, ale dne nepřidá?“
„Hm, přesně tohle. Víš vůbec, jak to vzniklo?“, zkoušel ji, ale sám to nevěděl.
„Naprosto přesně, Richarde“, zasmála se.
„Vážně? Tak co kdybys mi to povyprávěla?“, naklonil se dopředu.
„Ty to opravdu chceš slyšet?“, podivila se.
„Jistěže, musím přece znát původ jména své manželky, ne?“, pozvedl obočí.
„No tak dobře“, napila se vína a spustila.
„Svatá Lucie se narodila v rodině zámožných křesťanů v Sicilských Strakusích. Po
otcově smrti jí matka sjednala sňatek s bohatým pohanským mladíkem. Lucie sňatek
odmítla a svoje věno rozdala chudým lidem. Mladík se na ni rozhněval a obžaloval ji
u soudu jako křesťanku. Chtěl ji odvést do nevěstince, ale ona stála jako přikovaná a
nikdo s ní nemohl pohnout. Nakonec zemřela rukou kata, který jí vrazil dýku do hrdla
na místě“.
„Pane jo, překvapila si mě. Jenom jestli je to pravda“, popichoval ji.
„Je to legenda, Richarde“, zamračila se. „Ještě jsem neskončila“, napomenula ho.
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„Jenom povídej a přeháněj“, smál se Richard.
„Svatá Lucie je uctívána jako patronka švadlen a kočích. Český lid ji považoval za
ochránkyni proti čarodějnicím. Den mého svátku býval v době platnosti starého
juliánského kalendáře dnem zimního slunovratu, nejdůležitější okamžik v roce. No a
právě z této doby pochází ono známé pořekadlo. Ale podle jiného, nového kalendáře
se zimní slunovrat přesunul o osm dní dozadu. A tak se dnes toto pořekadlo stalo
zdánlivě neopodstatněné. Ovšem nadále se cituje s velkou oblibou a pravidelně. To
je vše“, usmála se Lucie.
Richard žasl nad jejím vyprávěním a oči mu plály obdivem. „To jsem vůbec nečekal.
Jak tohle všechno víš?“, zeptal se tiše.
„Jsem knihomol a vyčetla jsem to. Zajímal mě původ svého jména, které je spojeno
s tak známým pořekadlem“, odvětila.
„Zajímavé, nikdy mě nenapadlo pátrat po původu svého jména“, přiznal se.
„To je chyba, protože tvoje jméno je hodně trefné a sedí ti jako šité na míru“,
rozesmála se Lucie.
„Počkej, to mi chceš říct, že to víš taky?“, podivoval se.
„Musím přece znát původ jména svého manžela“, pobaveně sledovala jeho reakci.
„Tak mi to prozraď, to mě opravdu zajímá“, vyzval ji a netrpělivě si poposedl.
„Tvoje jméno je germánského původu. Staroněmecké Richard představuje a vykládá
se jako „mocný, tvrdý, silný vládce“. První složka „rik“ je keltského původu a souvisí
s latinským „rex“, což znamená „král“. Druhá část je možno srovnat s německým
„hart“, což znamená „tvrdý“.
„Ježíši, Lucie, ty mě udivuješ“, poznamenal a těžko věřil vlastním uším. „To bylo
velkolepé“, přiznával a chvíli mu trvalo, než našel svůj hlas.
Lucie se rozzářila. Zavládla mezi nimi chvíle napětí a ticha. Ve vzduchu se vznášela
touha. Když si olízla horní ret, jenom tiše zasténal.
Zatraceně, musí se ovládnout a přestat se dívat na její rty. Jako by slyšela jeho
nemravné myšlenky, pozvedla k němu oči, které se jí rozzářily a zároveň potemněly
jako dva smaragdy.
„Kriste pane, Lucie, kéž bys věděla, co jsem si myslel. Představoval jsem si, co mi
s těmi rty děláš. A pak sis je olízla. Bože, mám své hranice“.
„Takže je nejvyšší čas, abychom se vrátili domů“, špitla.
Svraštil obočí. „O tom nepochybuj, krásko“.
Lucie Richarda dotáhla do pokoje. Vklouzla mu rukou mezi nohy a pokračovala do
kalhot, pod boxerky. Zasykl, když ho sevřela v dlani. Naklonila se k němu a nejistě
vzhlédla. „Doufám, že mám tvoje svolení“.
Málem se udělal. Stálo ho to poslední unci sebekontroly, aby ji nepřevalil na sedačku
a neošukal ji tak, až by oba odpadli.
„Sakra jo“, vydechl.
„Tak mi pomoz“, zašeptala a zatahala za zip kalhot.
„Velice rád“. Stáhl si kalhoty přes stehna a jeho už naběhlý úd se dostal na svobodu.
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„Pověz mi, jak to chceš“, zašeptala. Střetli se pohledem a v jejich očích spatřil
nejistotu. Chtěla, aby ji ovládal, potřebovala to. Zabořil ruku do jejich vlasů, přitáhl
k sobě na špičku svého penisu.
„Vezmi ho hluboko“, zavrčel.
Jazykem mu olízla špičku. Pak začala sledovat cestičku po celé jeho délce a Richard
zasténal. Vzal ji za zátylek, hladil ji a tiše ji tak povzbuzoval. Sklouzla mu rty až ke
kořenu, centimetr po centimetru ho pojímala do svých teplých, vlhkých úst. Rozkoš
byla až nesnesitelná a zatraceně nádherná.
„Bože, to je tak kurevsky úžasné, kotě. Ještě chvíli a potom přestaneš. Je to jasné?“,
řekl. Vzhlédla, jeho penis jí přitom vyklouzl z úst. Přikývla.
„Nechci se teď udělat, ale ještě chvíli pokračuj“, uchopil její hlavu a přidržoval si ji a
ona ho sála.
„Dost, Lucie“, zasténal. Vzal ji za zápěstí a odtáhl se. „Vezmu si tě do postele, svážu
tě a budu tě šukat tak, až budeš křičet moje jméno“.
Zachvěla se. Zorničky se jí rozšířily, tiše zalapala po dechu. Pod rukou, kterou ji
svíral zápěstí, cítil, jak se jí zrychloval tep. Usmál se, její reakce ho potěšila.
Lucie již nahá ležela na posteli a celá se chvěla očekáváním. Richard se pomalu
zbavoval šatů a prohlížel si ji jako dravec. Ať už šlo o výstřednosti, nebo ne, byla
otevřená všemu. Věděla, že je pro něho prioritou. Věděla, že opět převezme velení.
Líbilo se jí, jak dominantní byl, jeho síla a autorita, kterou nad ní měl. Vypadal, jako
by se chystal do práce. Na ni. Olízla si rty, nedočkavá a neuvěřitelně vzrušená.
„Ruce nahoru“, přikázal a spoutal je. Široce jí roztáhl nohy a položil se mezi ně.
Rukama obkroužil její obě ňadra a stlačil. Bradavky jí rázem ztvrdly. Dlouho věnoval
jejím ňadrům svou pozornost. Tiše sténala a oddávala se této slasti. Potom rukou
pomalu sjížděl přes břicho, dále níž až se zastavil na pahorku mezi nohama.
Rozhrnul záhyby jejího těla a nahmatal klitoris. Pomalu se nořil do její vlhkosti. A ona
byla vlhká, velmi.
Lehce jí třel, prstem pronikal dále a pak se stáhl, aby znovu polaskal klitoris. Dýchala
prudce, zavřela oči a bezmocně se prohnula. Bez varování se přisál ústy na její
pohlaví a nemilosrdně je sál. Oheň a překvapení ji zastihly nepřipravenou. Pevně ji
uchopil za boky a zvedl hlavu.
„Ještě chvíli a potom se uděláš“, zamručel a znovu se ústy ponořil do jejího pohlaví.
Zavřela oči a opájela se žárem, který se šířil její krví. Začala sebou zmítat a nahlas
sténala. Blížila se k vrcholu a modlila se, aby nepřestával. Poznal její okamžik a
zesiloval tlak. „Ano, udělej se, kotě“.
Úlevou vykřikla a její tělo dosáhlo uvolnění. Nadzvedl se a přisál se na její ústa, a
ona ochutnávala svou vlastní šťávu. Nechal ji vydechnout, ale ne na dlouho.
„Klekni si na všechny čtyři, zadkem k okraji“, přikázal. Pomohl jí, se otočit a na nohy.
„A v této pozici zůstaneš, ani se nepohneš“.
Poklekla přesně tak, jak chtěl. „Opři se tváří do matrace, zadek do vzduchu. Natáhni
ruce před sebe“.
Pomalu sklonila hlavu. Na oblinách zadku ucítila pevné ruce, které ji masírovaly.
Rozevřel ji a otřel se penisem o bránu jejího ženství. Pronikl dovnitř a zastavil se.
Dával jí čas, aby se mu přizpůsobila. Prudce se nadechla a opájela se tím pocitem.
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Přirazil, sklouzl rukama k jejímu pasu a držel ji. Prsty se zabořil, pak sklouzly na její
boky a sevřely ji v okamžiku, když pronikl hluboko do jejího těla. Ale stále v ní ještě
nebyl celý. Zastavil se a roztřeseně dýchal.
„Jsi v pořádku, kotě?“, zeptal se šeptem.
Neodpověděla, pouze přikývla. Pronikl do ní zcela a propojil jejich těla tak, až
koulemi narazil. Nejprve přirážel pomalu, ustupoval jen natolik, aby do ní opět mohl
proniknout. Potom nabíral tempo, přirážel stále silněji. Otřásala se mohutností jeho
vpádů. Svými boky narážel do jejího zadku. Při každém přírazu se dotýkal místečka,
jež jí vysílalo do těla vlny rozkoše, které ji unášely stále blíž k vrcholu. Nedokázala
ovládat vlastní tělo, to on je ovládal. Zabořil se do ní, hluboce přirážel, až se jí nohy
zmítaly.
„Už budeš, Lucie? Chci se udělat s tebou, kotě“.
Hluboko v ní už dlouho rostlo napětí. „Už budu“, zasténala.
„Pověz mi, co mám udělat, kotě. Jak ti mohu pomoci?“
„Jenom se mě dotýkej“, vybízela ho tiše. „Vezmi si mě tvrdě“.
Ozvalo se jeho zavrčení a její slova ho zbavila poslední kontroly. Bušil do ní hodně
divoce. Vidění se jí rozmazávalo. Orgasmus v ní rostl a ona toužila po uvolnění.
Každým přírazem ji obíral o dech, zatínala zuby, napjala se a pak to přišlo, naprosté
uvolnění. Orgasmus se přehnal jako drtivá vlna, mocná a spalující. Zhroutila se na
postel, zavřela oči, celá ochablá jen tak ležela, zatímco on stále do ní pronikal. Každý
příraz jí tělem vyslal třas. Zavzlykala a on hluboko v ní najednou znehybněl. Cítila,
jak pulzuje. Byla vlhká od jeho spermatu a jeho penis sebou trhal. Potom se sklonil a
přitiskl se na ni. Políbil ji mezi lopatky.
„Jsi tak překrásná“, zašeptal jí do vlasů. Zachvěla se, když se zvedl a vystoupil
z jejího těla. Rozvázal jí ruce a jemně promnul její zápěstí.
„Na chvíli si teď odpočineš“, poslouchala jeho vzdalující se kroky, které brzy
odezněly. Ležela tam uspokojená, vyčerpaná a tělo se jí chvělo dozvuky rozkoše.
Nacházela se na hranici mezi bděním a dřímáním. Netušila, kolik času uběhlo, ale
když na svém zadečku ucítila Richardovy ruce, opět se v ní probouzelo vzrušení.
Překvapilo ji, že když se o ni otřel, penis měl opět ztvrdlý vzrušením. Muselo
uběhnout více času, než si myslela. Opět ji chtěl a věděla, že si ji taky vezme.
„Teď tě ošukám do tvé sladké prdelky“, pošeptal jí do ucha. „Mám tě v dokonalé
pozici. Nohy máš roztažené a ležíš na břiše. Vezmu si tě hluboko, Lucie“.
Celá se rozechvěla při jeho slovech. Zvedl se, na chvíli se vzdálil, ale brzy se vrátil.
Ucítila, jak se jí v zadku rozlévá něco teplého. Rozevřel jí půlky a roztíral lubrikant.
Nejdřív pronikl jedním prstem a pořádně nanesl gel na vstup, tak i uvnitř. Druhým
prstem ji více rozevřel. Tiše zasténala, jak se v ní rozléval palčivý žár.
„Měl bych tě na to lépe připravit“, řekl napjatým hlasem. „Ale nemůžu, tak moc tě
chci. Musíš se uvolnit a spolupracovat, kotě. Půjdu na to pomalu“.
Vytáhl prsty a přidal gel. Pak přitiskl penis k zadnímu otvoru. Cítila tlak, který vzrůstal.
Její tělo se vzpouzelo, odmítalo se podvolit jeho průniku.
Tiše a hrdelně zavrčel. „Pusť mě dovnitř, kotě. Uvolni se a nebojuj s tím“.
Nadechla se a pomalu vydechla, jak se snažila vyhovět jeho příkazu. Tiše vzlykala,
když neustupoval a rozevíral ji stále víc.
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Pevně tiskla rty. Nepřestal a dál se do ní tlačil. Její tělo to nakonec vzdalo a napůl se
do ní ponořil. Cítila, jak jí v pase sevřely jeho ruce.
„Bože, lásko“, zasténal. Stáhl se a jí se zmocnila úleva. Pak ale znovu přirazil a její
tělo se zvedlo na odpor proti jeho invazi. Bylo to bolestivé.
„Do háje, uvolni se“, ucedil skrz zuby. „Pojmi mě celého. Zatraceně, Lucie, co mi to
děláš?“, zasyčel.
Stáhl se, pomalu z ní vystupoval, její zadní otvor ho pevně svíral. Téměř z ní
vystoupil, zůstal v ní jen hlavičkou. Čekal, až se průchod těsně kolem něho uzavře, a
pak ji znovu nemilosrdně rozevřel a přirazil silou, a tak zlomil její odpor. Rozevřela
ústa v němém výkřiku. Prudce dýchala nosem, než byla schopna se nadechnout.
Bojovala s přílivem bolesti, strachu, rozkoše, vzrušení, naprosté bezmoci.
„O tebe se postarám později“, přislíbil tiše.
Naklonil se a svým penisem ji začal rozevírat.
„Tohle bude jen pro mě, kotě“.
Lucie se uvolňovala postupně. Chtěla se mu podvolit, jeho majetnictví. Její tělo se
natolik přizpůsobovalo a začínala se jí zmocňovat větší a větší slast. Mezitím on
tvrdě přirážel do jejího zadku, stehny narážel do hýždí. Každým průnikem vysílal do
jejího těla otřes, který se rozpouštěl do neuvěřitelných pocitů slasti. Uchopil ji pevně
za hýždě, roztáhl ji ještě víc, aby si průnik usnadnil. Tím její vstup zesílil, sevřela se
kolem jeho penisu. Richard zasténal samou úlevou z rozkoše. Posunul se na ni a
přenesl na ni svou váhu. Zalehl ji záda a dál přirážel hluboko do jejího zadečku.
Natáhl paže k jejím a rukou svíral obě její zápěstí, zatímco do ní dál pronikal. Lucie
přes tu sílicí slast, která se jí postupně zmocňovala, už neměla sílu na to, aby
dosáhla uvolnění, ani po tom netoužila. Byla naprosto vyčerpaná a uspokojená. Dala
mu úplně všechno. Potom už jen cítila, jak ji každým přírazem naplňoval semenem.
Teplý proud nekončil, pumpoval do ní divoce.
Potom se na ni zhroutil a oddechoval z nadměrného úsilí. Dlouho tak na ní ležel, byl
stále uvnitř, než se jeho dech zcela uklidnil. Políbil ji na rameno a pažemi ji hladil.
„Bylo to překrásné, Lucie. Omlouvám se, že jsem byl tak tvrdý, ale potřeboval jsem
to“, líbal ji mezi lopatkami. „Jsi jenom moje, Lucie. Patříš mi, nikomu jinému“, šeptal.
Nesouhlasila ani neprotestovala. Byla naprosto spokojená s tím, že je jeho a že mu
patří.
27.
Následující ráno byl Štědrý den. Richard potichu vstal z postele. Nechtěl Lucii
probudit. Spala tak tvrdě, jako by ji do vody hodil. Od okamžiku, co ji odnesl do
koupelny, vykoupal ji, a poté co ji uložil zpátky do postele, se ani nehnula. Usnula ve
chvíli, co jí hlava spočinula na polštáři. To se mu náramně hodilo, protože mohl
zapracovat na vánočním překvapení a potřeboval, aby byla mimo. Věděl, že ji hodně
zklamalo, že rodiče nemohou do Prahy, jak bylo původně myšleno. Všichni společně
se měli sejít doma u jeho sestry Jany. Snažila se mu navrhnout, aby zůstali doma
sami. Pokud by nenastala změna, určitě by souhlasil, ale všechno bylo jinak a Lucie
nic netušila. Přichystal jí opravdové překvapení.
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Ještě zavolal Janě, aby se ujistil, že všechno klapne, jak má. Oblékl se, odnesl
připravené dárky do auta a odvezl na domluvené místo. Nemohl se dočkat, až Lucie
uvidí to překvapení. Pro všechny případy, pokud by se probudila, nechal vzkaz. „Šel
jsem si zaběhat, přijdu brzy“.
Po půl hodině se vrátil domů, otevřel šatník a vytáhl malou krabičku. Tento dárek si
ponechal, protože byl velmi osobní a chtěl jí ho předat už teď ráno. Měkké světlo
pronikající přes žaluzie jí dodávalo na kráse. Vlasy rozhozené na polštáři, v rukou
držela jeho deku a spala. Vklouzl zpátky za ní do postele, dárek položil mezi ně a
podepřel se na lokti. Chtěl si vychutnat ten okamžik, jak spí a rozhodně chvíli počkal.
Rád ji pozoroval, jak se probouzí, v očích zasněný pohled zamlžený spánkem a na
tváři slabý úsměv. Po několika minutách už nedokázal čekat a přejel špičkou prstů po
její hebké tváři. Pohnula řasami a otevřela oči. Měla je zamlžené spánkem. Vypadala
spokojeně, když se na něj usmála. Který muž by nemiloval, když se jeho žena
probouzí s takovým výrazem ve tváři.
„Veselé Vánoce“, zašeptal, sklonil se, aby ji políbil.
„Veselé Vánoce i tobě“, popřála mu.
Přistrčil k ní krabičku, aby ji měla na očích.
„Mám pro tebe jeden dárek z mnoha jiných, které budeš mít pod stromečkem“.
Rozevřela oči překvapením. „Už teď, Richarde?“, tváře jí zčervenaly.
„Ano, tenhle jsem ti chtěl dát předem. Tak už ho otevři“, usmál se na ni povzbudivě.
Uvelebila se do tureckého sedu a dívala se na krabičku. Potom váhavě rozvázala
mašli a roztrhla papír. Na druhý pokus se jí podařilo krabičku otevřít a vytáhla na
světlo jemný, zlatý řetízek se zajímavým přívěskem zdobený diamantem ve tvaru
kapky. Prohlížela si ho ze všech stran.
„To je dárek pro tebe, Lucie, nebo taky pro nás oba“, usmíval se.
Pozvedla udiveně obočí. „Co to je? Ten přívěsek vypadá jako miniaturní péro“.
„Ne tak docela“, řekl a na straně zmáčkl tlačítko. Vykulila oči, když začal přívěsek
vibrovat. „Ach můj bože“, vydechla. Nevěděla, jestli má být zděšená nebo nadšená,
nebo prostě ohromená.
„Snad to není …“
„Ale ano, je“, řekl. „Je to luxusní a velice stylová sexy hračka“.
„To je velmi nápaditý dárek“, pronesla rozpačitě. „Nevím, co na to říct, ale děkuju“.
Zasmál se. „Znělo to dost nejistě. Sama uvidíš, jak se ti bude líbit. A myslím si, že ho
velice brzy otestujeme. Ale do té doby“, vzal jí ho z ruky, ho teď schováme. Později
ho budeš nosit na krku neustále, když budeme sami“.
„Cože, to jako já?“
„Ano ty. Slyšela jsi dobře“.
„Ale přece“, nedopověděla.
„Žádné ale“, zvedl ruku. Naklonil se nad ni, aby ji políbil. Plenil její ústa tak dlouho, až
se jí nedostávalo dechu.
„Tak se oblékni a zahájíme náš Štědrý den“.
Zamračila se. „Kolik je hodin? Myslela jsem, že se ještě chvíli budeme jen tak
povalovat“, zaškemrala.
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Překvapilo ho, jak se na něj vrhla a povalila ho na záda. Objímala ho a zasypávala
polibky. „Děkuji za dárek“, zašeptala mu do krku.
Něžně se na ni usmál a shrnul jí vlasy z tváře. Poplácal ji po zadečku a řekl tiše. „A
teď vstávat, honem“.
Povzdechla si a protáhla se. „Richarde“, jeho jméno skoro zakvílela. Ale on se jen
zakřenil a převalil ji ze sebe.
„No tak, jsou vánoce. Je načase vytáhnout zadek z postele a začít slavit“.
Usmála se a oči jí zářily nadšením. Když již ustrojená přišla do pokoje, zastavila se,
jakmile spatřila bohatě prostřený stůl, ve váze ozdobené čerstvé větvičky a
plápolající oheň v krbu. Otočila se na Richarda, ve tváři radost a překvapení.
„Jak jsi to udělal, to je nádhera“ a oči se jí zamlžily dojetím.
Přitáhl si ji do náruče a líbnul na čelo. „Veselé Vánoce, lásko. Teď se posaď a
nasnídáme se. Potom se půjdeme projít po Kampě“, povzbudivě se usmál.
Při jídle jí Richard vyprávěl, že vždy o Štědrém dnu chodívali pravidelně na Kampu,
kde se potkávali známí a přáli si pěkné svátky
„My děti jsme si to vždy náramně užívali, tu vánoční atmosféru. Každý jsme měli
v ruce pytlík s rozdrobenými starými rohlíky a na kousky nakrájenou zeleninu a hurá
na náplavku. Krmení labutí během adventu to byla významná tradice“.
Lucie poslouchala s velkým zájmem a usoudila, jak Gregorovy děti měli nádherné
vzpomínky, které ona neměla. Později se oblékli a vydali se na vánoční procházku po
Kampě, kde bylo spousty lidí, dětí a rodiny si vzájemně přáli hezké svátky. U
Bruncvíka ve stánku pod Karlovým mostem si vystáli nekonečnou frontu, kde se
grilovaly klobásy a podával se horký punč nebo svařené víno. Richard si dal klobásu
a Lucie se mu posmívala, že neuvidí zlaté prasátko.
„To je pouhý mýtus. Kdysi jsem to dodržoval a víš, co se stalo? Žádné prase jsem
nikdy neviděl, natož zlaté“, zakoulel očima a pořádně se zakousl do klobásy.
„Musím se přidat, protože ani já jsem ho nikdy neviděla“, rozesmála se a ochutnala tu
dobrotu s ním.
Pozorovali na hladině Vltavy kromě obrovských hejn labutí, jak se proháněly, taky
kachny či potápky.
„To byla příjemná procházka“, pochvalovala si Lucie, když se vraceli domů.
„Musíme připravit dárky, Richarde“, zavolala na něho a běžela do ložnice k šatní
skříni. Poté, co ji otevřela, zamrazilo ji. „Proboha, kam si je všechny schoval? Vždyť
ještě včera tady byly“, polekaně zvedla hlavu ze skříně.
Zasmál se. „Asi už budou nejspíš pod vánočním stromečkem“.
Vrhla se na něj a oba skončili na posteli, on na zádech, a smáli se, když mu začala
zasypávat tvář polibky.
„Všechno jsi zařídil a co budeme dělat teď?“, polechtala ho.
„Třeba se jen tak chvíli povalovat, jak jsi ráno navrhovala“.
„To by snad šlo“, zamumlala. Vzhlédl k ní a opájel se pohledem na její tvář
naznačující touhu, která ji zářila v očích.
„Musím říct, že to jsou moje nejlepší Vánoce“, řekl tiše.
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„Počkat, to mám říct já“, ohradila se. „Jak to můžeš říct, vždyť jsem to byla já, kdo byl
obdarován. Nic jsem ti nedala“.
Pevně zavrtěl hlavou. „Všechno co chci, mám právě teď ve svém náručí. Líbí se mi,
jak se raduješ, jak se usmíváš a jak se na mě díváš. Jako bych ti dal právě celý svět“.
„Přece bych ti něco mohla dát, dám ti sebe, co ty na to?“
„Lepší dárek jsi mi ani dát nemohla, lásko“, pronesl vážným hlasem.
Později byla Lucie nervózní až na půdu. Oblečení vybírala extrémně pečlivě. Ve
skříni měla hromady šatů, nakonec zvolila jednoduché černé koktejlky, protože
vypadaly svátečně a náramně se hodily na oslavu vánoc. Když si v koupelně
upravovala vlasy do stříbrné spony, která se hodila k šatům, vešel Richard dovnitř a
v ruce držel jemné pecičkové náušnice s malým diamantem. Nasadil jí je do uší a
ona zírala do zrcadla s pusou otevřenou v němém úžasu.
„Richarde“, zaprotestovala. „To je příliš“.
Ten se jenom smál a políbil ji na krk. „Myslet si to můžeš, ale nic s tím neuděláš,
kotě. Jestli máš trávit vánoce s mojí rodinou, všichni musí vidět, že tě rozmazluju na
samé hranici zdravého rozumu. Jinak bych před nimi ztratil úctu“.
„Mami, tati“, vypískla. Naprosto vyvedená z míry překročila práh a oba silně
objímala. „Co tady děláte?“, svírala je za ramena. „Proč jsem to nevěděla?“ Musela
hodně mrkat, aby zahnala slzy, které se jí tlačily do očí, jak s ní cloumaly emoce.
„Ahoj, holčičko“, vítala ji matka a dávala jí pusu na čelo.
„Co se to tady děje?“, nevěřícně kroutila hlavou. Pohledem zkoumala bohatě
zdobený pokoj. V rohu stál velký vánoční stromek, ozdobený blikajícími světly,
zlatými a červenými koulemi a naplňoval místnost úžasnou vůní čerstvého jehličí. Na
skleněném servírovacím stolku byly připraveny skleničky s karafou, na dalším mísy
s chlebíčky a cukrovím.
„Přijeli jsme za tebou do Prahy oslavit vánoce“, odpovídala paní Franková a odhrnula
Lucii vlasy z obličeje. „Na poslední chvíli se tvému otci podařilo zařídit volno a tak
jsme tady“, usmívala se.
„Já tomu pořád nemůžu uvěřit“, pátravě se zadívala na mámin němý pohled.
Richard postával mezi jídelním koutem a pokojem a spokojeně se usmíval. Otočila se
směrem k němu.
„To byla tvoje práce, Richarde?
Srdce se jí bolestně sevřelo dojetím a po tváři jí mlčky stékaly slzy. Richard přešel
místnost třemi rychlými kroky a přitáhl si ji do náruče. Zvedl ji ze země a přitiskl
k hrudi takovou silou, jako by ji nikdy nechtěl pustit. Visela tam s nohama ve vzduchu
a brečela. Nedokázala vířící emoce zastavit, ani se o to nesnažila.
Neměla ponětí, co mělo tohle jeho gesto znamenat, ale věděla, že ji nikdo v životě
nemiloval a nerozmazloval tak, jako právě on. A to ještě nepromluvil ani slovo. Po
několika vteřinách, kdy ji v tichosti držel a nechal plakat, konečně ji pustil na zem.
„Musíme si promluvit, omluvíte nás?“, oznámil tiše.
Byla si vědoma, že tam nejsou sami. „Tudy“, vzal ji za ruku a zavedl ji do dalších
dveří. Zavřeli se v prostorné koupelně. Uvěznil ji u stěny.
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Jednou rukou ji popadl za bok a druhou zvedl bradu. Potom se svými rty přitiskl na ty
její. Jeho polibky byly majetnické, náruživé. Pohladil ji hřbetem ruky po tváři.
„Richarde“, povzdechla. „Proč jsme tady?“, znejistěla.
Jeho pohled potemněl. „Myslela sis, že chci mít s tebou tady sex?“, pousmál se tiše.
„Ono se to vlastně přímo nabízí. Lucie, podívej se na mě“.
Nebyla to prosba, byl to jasný rozkaz. Takový, který musela uposlechnout.
„Teď na to není vhodná doba. Sex s tebou si vyžaduje spoustu času a ten s tebou
budu mít až doma, kdy budeme spolu sami. Potom uplatním svou vůli a ty budeš
jenom moje. Budu tě milovat celou noc až do rána, souhlasíš? Odpověz mi, Lucie“,
naléhavě se dožadoval její odpovědi.
„Ano, budu celá tvoje“, zašeptala a její oči se znovu naplnily slzami.
„Víš sama, že poslední týdny jsme oba prožívali jeden karambol za druhým. Ale oba
víme, že jsme to překonali. Byly to výšiny a pády, ale jsme to stále my dva. Jsi moje
a já tvůj. Chtěl jsem tě překvapit a připravoval jsem to dlouho i za cenu toho, že jsi
byla zklamaná, že rodiče nebudou moci být tady. Ale nechtěl jsem tě v žádném
případě rozrušit“, rozpačitě ji sledoval.
Srdce se jí sevřelo a musela se zhluboka nadechnout. Usmála se, nebo se o to
alespoň pokusila.
„Děkuju ti, že jsi to všechno připravil. Bylo to od tebe neuvěřitelně odvážné, ale milé a
pozorné“.
Konečky prstů jí otřel slzy, přesunul ruce z její tváře na krk, přes ramena, po zádech
až dolů k zadečku. Pevně ji sevřel a ještě jednou políbil.
„No tak, usměj se na mě, jsou vánoce, jdeme slavit“. Vzal ji za ruku a vykročili zpátky
mezi ostatní.
Pan Franek s Jiřím a Pavlem postávali v rohu místnosti, o něčem diskutovali a
popíjeli svoje drinky.
„A tady jste“, zvolala paní Franková, která Janě pomáhala prostřít štědrovečerní stůl.
„Jsme tady“, odpovídal Richard s rukou majetnicky položenou kolem jejího pasu.
Podíval se na ni a čekal, co odpoví.
„Ano mami, jen jsme si museli spolu něco objasnit“, věnovala mu zářivý pohled a
dávala najevo, jak je šťastná. Pustil ji, ale jen na dobu, než jí podal skleničku
vaječného koňaku. Vzal si také, posadil se vedle Lucie a přitáhl si ji k sobě.
„Mňam“, zavrněla, když se napila. Potom si v klidu znovu pořádně prohlédla pokoj,
zatímco její matka s Janou pobíhaly mezi kuchyní a pokojem. Skoro tři metry vysoký
vánoční stromek dodával tomu všemu svou pronikavou vůní jehličí útulnou a vřelou
atmosféru. Vůbec neměla ponětí, jak ho zvládli dopravit do bytu.
Zanedlouho se všichni posadili k prostřenému stolu, kde uprostřed vévodil adventní
věnec, a svíčky hořely hřejivým žlutým plamenem. Stůl byl krásně prostřený a celá
rodina si nabírala porci smaženého kapra a bramborového salátu. Lucie sledovala
chlapce, Petra s Vojtou, jak jejich oči byly netrpělivé. Bylo jí jasné, že oba kluci by
nejraději naházeli jídlo do sebe, aby se mohli rozběhnout ke stromečku a rozbalit
dárky. Ten po celou dobu stál majetnicky v pokoji a svítil všemi barvami.
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Po večeři se všichni přemístili ke stromečku a chlapcům se rozzářily oči jako na nebi.
Navzájem si rozbalovali dárky, kterých tam bylo požehnaně. Dospělí se smíchem
sledovali Petra s Vojtou, jak nadšeně výskali a nedočkavě trhali papír.
Vánoce byly kouzelné hlavně pro děti, pomyslela si Lucie. Pro ni bylo nejkrásnější to,
že se tady tak všichni šťastně sešli. Vděčným pohledem vyhledala Richarda a ten se
na ni usmíval. Jeho pronikavé oči vysílaly neuvěřitelné signály opatrování a
výjimečnosti. Jeho temný pohled napovídal, že zanedlouho přijme jeho autoritu ve
všech aspektech jejich vztahu. V posteli stále častěji dokázal popustit uzdu
dominantní stránce své osobnosti. Líbilo se jí to. Bylo to pro ni tak osvobozující
přenechat zodpovědnost někomu, kdo se o ni postará, někomu komu na ní záleží.
28.
Sotva se vrátili domů, Richard odložil jejich kabáty a zadíval se na ni.
„Teď se nebudeme schovávat před skutečností, ani ty, ani já“. Jeho ústa zvlnil
pomalý úsměv a Lucie viděla, jak se mu v očích rozhořel nebezpečný žár. Drsným
pohybem ji přirazil za boky k sobě. Rukama ji přidržoval za zadek. Neměla možnost
nikam uhnout ani se posunout.
„Teď si vezmu, co chci a jak to chci“. Jednou rukou ji popadl za ňadro a tvrdě se
přisál na její ústa. Byl to totální útok, děsivý svou rychlostí a silou.
„Pověz mi, Lucie, že to chceš, že se poddáš moji vůli“. S každým jeho slovem byla
vlhčí a prsa ji bolela, jak se jí nalévala.
„Pověz mi to, Lucie“, opakoval. „Že se tě můžu zmocnit tak, jak chci“.
Zvrátila hlavu dozadu a podívala se mu do očí. Váhala s odpovědí. Rukama jí
vyhrnoval šaty, pomalu si poklekl a zvedl hlavu. Stále čekal na její odpověď. I když
byl na kolenou, nebylo pochyb o tom, kdo tomu velí.
„Ano, co mám udělat?“, zašeptala roztřeseným hlasem a olízla si rty.
„Svlékni se, Lucie“, přikázal.
Zavrtěla hlavou.
„Svlékni si to oblečení“, zdůraznil každé slovo.
„Ne, tady ne“.
„Ne?“, koutek úst mu zacukal a zvedl se.
Vzdorně se na něho podívala. „Myslím, že jsi na něco zapomněl. Ten řetízek“,
zašeptala.
„To jo“, pousmál se. V jeho pohledu zachytila vítězný záblesk. „Chci, aby ses mi
podřídila ve všem. Běž do ložnice a svlékni se“, zopakoval s větším důrazem.
Když za ní přišel, stála tam nahá. „To je pěkný začátek“, spokojeně se usmíval.
„Budeš mít na sobě tohle“, vytáhl zlaté náramky. Mlčky natáhla ruce, aby jí je mohl
nasadit. „Teď už chybí poslední věc, Lucie“
Vzpomněla si na jeho dárek, zlatý řetízek s přívěskem, který sloužil jako vibrátor,
jenom ho zatím neměla možnost vyzkoušet. Vzala si od něj tu věcičku a pověsila na
krk. Zvedla oči a s trumfem se na něho usmála.
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„Tak teď je to naprosto dokonalé“, opětoval jí úsměv. „Jsi tak krásná, Lucie“, pošeptal
jí do ucha. Položil ji na postel. Ruce měla spoutané k rámu postele. A teď tam ležela
sama nahá a roztoužená.
„Očekávání, krásko“, řekl. „A představivost, a ano, k tomu taky trocha dráždění“.
Tím drážděním myslel vibrátor, který zapnul, než ji políbil a odešel. Když ji opustil,
zamručela na protest, ale on se jenom otočil, přejel po ní pohledem tak žhavým, až
se zachvěla. Přiložil si prst na rty na znamení, aby byla potichu. Lucie jelikož
souhlasila, že se podřídí jeho přáním, zavřela pusu.
„Přijdu brzo, kotě“, slíbil a byl pryč.
Podle hodin na budíku uběhlo deset minut, co odešel. Deset minut byla sama a
vnímala pocity vzrušení, jež v ní vzbuzoval vibrátor, bzučící mezi ňadry. Zpočátku
jeho pulzování cítila jen tam. Zavřela oči a přemítala, kam celá ta zkouška povede.
Potom ji naplňovaly hluboké, rytmické vibrace a po pokožce jí přebíhalo jemné
brnění. Přívěsek se vůbec nepohnul, a přesto cítila, jak v ní prostupuje touha, rostla a
sílila. Než odešel, varoval ji, že se nesmí udělat. V duchu se tomu zasmála. A jak asi,
když se nemohla hýbat, ruce spoutané. A tu erotickou hračku měla mezi ňadry, a ne
mezi nohama. Ale pak poznala, jak byla její domněnka mylná. Tělo se jí napínalo,
vzrušení zesilovalo a pohlaví měla ztěžklé žádostivostí. Začínala se obávat, že
poruší jeho pravidla a exploduje. Frustrovaně se na posteli zavrtěla, zavřela oči a
snažila se myslet na něco jiného. Vůbec se nedokázala soustředit. Jejím tělem projel
třes a musela se kousnout do rtu. A pak, jako by vesmír rozhodl, že už vytrpěla dost,
byl tam. Stál mezi dveřmi, ruce nedbale v kapsách džínsů. I na tu vzdálenost viděla
jeho plnou erekci.
„To je ale vážně nádherná podívaná“, pronesl tiše.
„Richarde, prosím“, zaúpěla.
Obočí mu vylétlo vzhůru a bylo vidět, že se dobře baví.
„Prosíš o co, Lucie?“
„Ty to dobře víš“, zasyčela na něho.
„Jen to řekni, kotě“.
„Panebože, už to déle nevydržím. Chci tě mít v sobě“.
„Ještě jsme ani nezačali, krásko“, přistupoval blíž. „Ještě jsem tě nedostal tam, kam
tě chci mít“, usmíval se.
„Chci vidět, jak se ti pod mým dotekem bude cukat kůže. Chci slyšet, jak zatajíš
dech, až se budeš snažit ovládnout. Chci vidět, jak se ti budou napínat prsa“,
vyjmenovával klidným hlasem svůj scénář.
Tváře jí hořely, což vlastně bylo k smíchu, když před ním ležela zcela odhalená.
„Že byste byl tak krutý, pane Gregore?“, probodla ho pohledem.
„Mohl bych být. Nebo bych taky mohl být hodně milý“. Zatímco mluvil, přejel špičkou
prstu podél jejího těla. I když se jí téměř nedotýkal, cítila, že za sebou zanechával
žhavou stopu. Zarazila se, protože se usmíval a na tváři výraz vzrušení a vítězství.
„Tohle celé je nejenom kvůli mně, ale taky kvůli tobě, že?“
Povytáhl obočí. „To tedy doufám“.
Přikývla, protože očekávala, že to řekne. „Víš, se mnou jsi měl pravdu. Líbí se mi,
když se ti poddám, pokud se vzdám dobrovolně“.
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„Já vím“, pronesl. „Hned jsem si to myslel“.
„Ale co teď? Já jsem ti k dispozici, kdykoli se potřebuješ cítit pánem situace. Je pro
tebe stále uspokojivé, když jsem ti veškerou kontrolu předala?“
Dlouze se na ni podíval. Pohledem putoval po jejím těle nahoru a dolů.
„Zlatíčko, nic nemůže být pro mě více uspokojivé, než když se mi odevzdáš“.
Byla to dokonalá odpověď, o to lepší, že mu viděla na očích, že mluvil pravdu. Po
chvilce se však jeho něžný úsměv proměnil v záludný výraz.
„Zdá se, že jsi nějak změnila téma. Myslím, že jsem ti řekl, jak se tě chci dotýkat“.
„To je pravda, proto ti doporučuju, abys pokračoval“.
„Nebo?“, zeptal se hravě.
Pouze si povzdechla a rezignovala. Zkřížil ruce na prsou a zatvářil se přísně.
„Snad mi nechceš vzdorovat, kotě“.
„A co když ano. Co uděláš, naplácáš mi?“, škádlivě se zadívala do jeho očí.
Zůstal naprosto nehybný. Pouze napjatý sval na jeho čelisti prozrazoval, jak hluboce
ho zasáhla její slova.
„To bylo hodně odvážné. Něco takového říkat, když jsi úplně svázaná“.
„Třeba mám ráda nebezpečí“, a sledovala, jak se mu v očích zvedá bouře.
„Vážně?“, jemně jí položil špičku prstu na rty, pak jím zlehounka přejel po bradě, a
pomalu sjížděl po krku.
„Ach Lucie, co to se mnou děláš. Chci ti dát rozkoš“, jeho prst sklouzl níž, vzal jednu
bradavku a silně s ní zakroutil. Kousla se do rtu, tlak zesiloval, slastná bolest se
přenesla z prsu až ke klitorisu.
„Chci tě dostat až na hranu, uklidnit tě a potom tě tam dostat znovu“.
Pustil její bradavku a Lucie zalapala po dechu, protože nebyla připravená na úžasný
pocit, když se tam znovu vrátila krev.
„To byl slib?“ Musela se soustředit na otázku, aby jí byla schopná vyslovit šeptem.
„Zlatičko, to je pouto mezi námi“, zakýval prstem, aby zvedla hlavu. Když to udělala,
sundal jí vibrátor z krku.
„Richarde“, vyslovila jeho jméno jako varování, aby nezacházel příliš daleko, nebo
jako prosbu, sama nevěděla.
Na tom však nezáleželo, protože vždycky dělal, co chtěl. Stiskl malé tlačítko, aby
vibrátor střídal všechna nastavení. I, když byl hodně maličký a velice tichý, přesto
slyšela šepotavé bzučení jeho pulzů, jak se frekvence zrychlila, neboť ho nastavil na
maximum. Hodil po Lucii pohledem a pak velice pomalu přejel špičkou přívěsku po
oblinách jejich ňader. Byl to nádherný pocit. Zavřela oči a povolila si nechat se
unášet. Vzrušovalo ji to. Poddala se a vnímala jen svoje pocity. A pak to přišlo.
Pohyboval přívěskem ve spirále a opisoval sled zmenšujících se kruhů na jejím prsu.
Víc a víc se blížil k bradavce, až se konečně dotkl naběhlého dvorce. To už se Lucie
nejenom vznášela, ale byla na pokraji. Její smyslné vjemy stále rostly a ona si nebyla
jistá, zda to dokáže vydržet. Zmítala sebou, jakoby jí mohly její spoutané ruce a nohy
dovolit, aby získala nadvládu nad záplavou pocitů, které v ní rostly. Samozřejmě to
nepomohlo. Koneckonců se mu vzdala. Byla v jeho rukou a on neustával. Najednou
přívěsek zvedl a jeho špičkou se jemně dotýkal její bradavky.
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Takový dotek úplně stačil, aby se jí propálil až mezi nohama. Hlasitě sténala,
poznala, že se neubrání blížícímu se orgasmu.
„Ano“, řekl a něžně pohladil její pohlaví. „Tady se to někomu líbí“.
Neřekla nic, pouze tiše zakňourala. Zaslechla, jak se tiše zasmál a pokračoval dále.
Stejným způsobem dráždil i druhé ňadro. Potom sjel vibrátorem na břicho. Vyklenula
se, chtěla tomu uniknout. Když došel k ohanbí, zastavil se a podíval se na ni.
Pomyslela si, že to byla jasná výzva, proto zůstávala potichu. Neprotestovala a ani
nežadonila, ačkoliv chtěla udělat obojí.
Jeho lehce namyšlený úsměšek naznačoval, že přesně ví, co si myslela. Chvíli ji
dráždil pouze na okraji pohlaví, pak namířil špičkou na klitoris. Vlastně jenom
k němu, ne na to citlivé místo. Vrtěla se, tahala za pouta a toužila tomu uniknout,
jenže byla přivázaná. Zbývala jí pouze podřízenost. Pouze vzrušení a rozkoš tak
intenzivní, že se blížila k bolesti.
„Prosím“, bylo to jediné slovo, které znamenalo všechno. Ale neposlouchal ji a trýznil
ji další minuty. Až konečně se dotkl onoho místa. Lucie vybuchla. Jako ostří jí projela
rozkoš tak mohutná, že ji tříštila na kusy.
„Ach bože, Richarde“, křičela.
Stále byla svázaná a cloumala pouty. Ale on toho vůbec nedbal. Rychle si sundal
džínsy.
„Teď tě budu šukat, lásko, a to pořádně“, zamručel.
„Ano“, vzepjala se.
Richard nezklamal. Nastavil penis a jediným přírazem vnikl do jejího těla. Byla hodně
vzrušená a mokrá. Bušil do ní znovu a znovu a tření na jejím stále citlivém klitorisu jí
vystřelovalo vzhůru, zas a zas. Neměla ponětí kolikrát, ale vrcholila za sebou. Už
nebyla sama sebou, byla pouze čirou rozkoší. Když se potom konečně snesla zpátky
na zem, rozvázal ji a přitiskl si ji k sobě. Uvědomovala si, že s ní Richard udělal
přesně to, co jí sliboval. Poskytl jí nový nejsilnější erotický zážitek.
„Bylo to, bože, přímo mystické“, promluvila tiše. „Hodně hluboké“.
Zasmál se. „To moc rád slyším“.
Vibrátorový přívěsek nyní ležel na posteli vedle. Richard ho zvedl a znovu jí ho
navlékl na krk. „Budeš ho doma nosit, Lucie“.
Povytáhla obočí a přejela prstem po jemném řetízku až dolů k přívěsku.
„Abych to upřesnila. To už jsou dvě věci, náramky a teď tohle. Není toho moc?“,
zeptala se. „Ten řetízek je něco jako obojek“.
Vykulil na ni oči. „Co ty o tom můžeš vědět?“
„Čtu, dívám se na filmy, surfuju po internetu“.
„No ne?“
„A co o tom víš ty? Myslím, že kožená pouta, co jsem měla na nohou, mluvila za
všechno“.
„To je jedna z věcí, o které si zatím nevěděla“, prstem ji pohladil po klíční kosti. „No,
myslím, že teď už znáš celý můj repertoár“, usmál se, polaskal jí jedno prso.
Po chvilce se na ni znovu podíval. „Pokud se zmiňuješ o obojku, je to známka
vlastnictví. Potřebuju si tě snad označovat?“
Natáhla se a políbila ho. „To už jsi vlastně udělal“.

132

„Správně, oba víme, že si patříme navzájem“, vzal ji za ruku a přitiskl ji ke své hrudi.
„Lucie, ty sis mě označila tady, poznamenala jsi moje srdce“.
29.
Svatý Mořic byl okouzlující. Kilometry sjezdovek, turistických stezek a řada dalších
zimních radovánek. Lucie vzdychala radostí z pohledu na vesničku kroutící se kolem
třpytícího jezera v Engadinském údolí v nadmořské výšce jeden tisíc osm set metrů
na jižním svahu Alp.
Richard s Lucií se ubytovali v proslulém hotelu Palace. Ve vestibulu bylo plno turistů.
Richard oslovil recepčního. Ten se mile usmál. „Ano, máme rezervovaný pokoj pro
manžele Gregorovi“.
Lucie odvrátila zrak, když na ni recepční vědomě pohlédl a zadíval se na její prsten
na ruce.
„Ano pane Gregore, apartmán je připraven“. Recepční podal klíč sluhovi a ten je
vybídl. „Tudy, prosím, račte mě následovat“. Doprovodil je do krásného apartmá
s nádhernou vyhlídkou na hory, a to z každého okna. Když sluha odešel, Richard
vzal Lucii do náruče.
„Richarde, ani nevíš, jak jsem s tebou šťastná“, zavrněla.
„Doufám, že budeš ještě šťastnější, až tě teď hned pomiluju“.
„Raději bych měla vybalit“, řekla pomalu.
„Na to budeme mít spoustu času. Teď je na řadě postel, kotě“, přikázal.
Lucie polkla a ozvala se tichým hlasem. „Ano“.
Richard si ji zkoumavě prohlížel. „Jsi v pořádku?“, zeptal se zaraženě.
„Je mi fajn“, ujišťovala ho.
„Vypadáš ustaraně“, nespokojil se s její odpovědí.
„Ne, jenom jsem přemýšlela … o lyžování. Děsí mě to“, přiznala.
Richard se usmál. „Nic se neboj. Zítra začneš na tom mírném svahu. Ale teď pojď ke
mně“. Začal ji pomalu svlékat. Lucie na všechno zapomněla a oddávala se jeho
dotekům. Miloval se s ní pomalu a dlouho.
Ona opakovaně vrcholila a potom se přidal k ní i on sám. Pak se svalil vedle a držel ji
v náručí. Po chvíli navrhoval, že by mohli jít ven a trochu se poohlédnout po okolí.
„To je výborný nápad“, odpovídala s neskrývaným nadšením. Pořád tomu nemůžu
uvěřit, že jsem na jednom z nejromantičtějších míst s přitažlivým mužem“, usmívala
se a prstem mu přejížděla po tváři.
„Zapomněla jsi říct, s mužem, který tě zrovna pomiloval“, připomenul škádlivě.
Oblékli si svetry, prošívané zimní bundy s vložkou a vyšli na mrazivý, čistý vzduch.
Svatý Mořic byl překrásný, měl středověké kouzlo a na pozadí Alp byly roztroušeny
malebné obchůdky, restaurace a chaty. Chodili od krámu ke krámku. Potom se
zastavili v jedné kavárně a dali si fondue. Odpoledne Richard najal saně tažené
hnědákem. Jeli po zasněžené cestě do kopců a sníh pod skluznicemi saní pěkně
křupal. Večeřeli v restauraci s atmosférou starého venkovského hostince.
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„Tahle místnost existuje již dávno od čtrnáctého století, věřila bys tomu“, poučoval ji
Richard.
„Tak to bychom si raději neměli nic objednávat“, pronesla Lucie.
„Cože?“, rozesmál se naplno. Jejím vtipům vždycky rozuměl. Po vynikající večeři
Richard navrhl. „Půjdeme do pokoje, musíš si odpočinout. Na ráno jsem ti zařídil kurz
lyžování“.
„To jako půjdeme spát?“, podivovala se Lucie.
„To bychom měli, krásko“, smál se. „Nejdříve si dáme příjemnou koupel“, svůdně
protočil oči a pobaveně sledoval její odezvu.
„A potom?“, zeptala se.
„Potom se uvidí, kotě“ a vedl ji na pokoj.
Vzduch byla jasný, ostrý a krásné okolí rozptýlilo Luciiny obavy z toho, co ji čekalo,
lyžování. Vůbec se jí nechtělo z postele a přemlouvala Richarda, aby zůstali ještě
v posteli. Ne, že by se ráno o ni nepostaral. Ten se jenom smál, ale trval na tom, že
je čas vstávat.
„Neboj se, večer si tě vychutnám a budu tě šukat tak dlouho, až o sobě nebudeš
vědět“, poplácal ji po zadku a nahnal do sprchy. Posnídali ve vesnici a potom Richard
navrhl. „Nyní přejdeme na kopec a uděláme z tebe sněhuláka“, popichoval ji. Zavedl
ji na svah pro začátečníky, kde na ni čekal instruktor, kterého zajistil. Richard jí
připnul lyže, postavila se a zadívala se dolů na nohy.
„To je směšné, kdyby bůh chtěl, abychom vypadali takto, tak by naši otcové museli
být stromy“.
„Cože?“
„Ale nic, Richarde“.
Instruktor se rozesmál. „Nic si z toho nedělejte, mladá paní. Než se nadějete, naučíte
se lyžovat jako profík. Začneme na Gorviglia Sass Ronsol“.
„Co prosím?“, zděsila se.
„To je svah pro začátečníky“, poučil ji Richard.
„Možná, ale určitě ne pro takové nemehlo, jako jsem já“, zamyslela se.
„Budeš překvapená, jak tomu rychle přijdeš na chuť“, ujistil ji Richard. Potom se
zálibně zahleděl na sjezdovku v dálce a obrátil se na instruktora.
„Já si dám dneska Fuorchu Grischu“, prohlásil.
„To zní báječně. Taky bych si dala něco na chuť“, zavtipkovala Lucie.
Richard se ani neusmál. „To je sjezdovka, drahoušku“, podotkl.
„Ach tak“, prohodila a váhala, zda ho má upozornit, že to byl žert.
Instruktor jejich debatu rozvedl. „Grischa je pěkně příkrý svah. Na rozcvičení bych
vám doporučil něco méně náročného“.
„To je velmi moudré, udělám to. Lucie, hodně štěstí, sejdeme se v hotelu“.
„Fajn“, odpověděla.
Potom jí Richard zamával a vzdálil se.
„Měj se pěkně a nezapomeň psát domů“, zavolala za ním a opět povolila uzdu svého
humoru. Instruktor se zasmál jejímu vtipu. „Tak a teď se dáme do práce“, vážně se
ujal svého úkolu.
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K jejímu překvapení se ukázalo, že kurz byl docela zábavný. Sice zpočátku byla
nervózní a připadala si dost neohrabaně. Ještě že ji Richard neviděl, určitě by se
potrhal smíchy.
„Trochu se předkloňte. A lyže, ať vám směřují stále dopředu“.
„Jo, to se lehce řekne. Tak jim to přikažte. Mají svou hlavu“, neodpustila si poznámku
Lucie.
„Jde vám to dobře. Teď pojedeme dolů. Pokrčte kolena, udržujte rovnováhu a
jedem“, zvolal instruktor.
Nejela nikam, protože se rázem ocitla na zemi. „Sakra“, zaklela.
„Ještě jednou, jde vám to dobře“.
„Děláte si srandu?“, vypěnila. „Co mi jde dobře, to padání?“, zvedala se a znovu byla
na zemi. Když už upadla potřetí, svalila se na zem, rozhodila ruce a začala se
hystericky smát. „Kdy konečně pochopíte, že se mnou marníte čas“, zavrčela na
instruktora.
Ten se na ni díval, protože jí nerozuměl ani slovo. Pomohl jí, se zvednout a znovu ji
trpělivě vybídl, aby to zkusila znovu.
Peníze dělají divy, pomyslela si pro sebe hořce.
„Vy se jen tak nevzdáte, že?“, zpražila ho pohledem.
Usmíval se na ni a vyčkával.
„No, jak chcete. Koneckonců se tady můžu válet až do oběda“, řekla zlostně.
Znovu upadla. A zase. Potom nějakým zázrakem přišla na to, jak udržovat
rovnováhu. Jako by jí narostla křídla a spustila se ze svahu dolů. Byla to taková
radost, která se jí zmocnila, skoro jako by létala. Líbilo se jí, jak sníh pod jejími lyžemi
křupal a jak jí vítr šlehal do obličeje.
„To je paráda“, rozplývala se. „Není divu, že tomu člověk propadne. Za jak dlouho
budeme moc přejít na velký svah?“
Instruktor se zasmál. „Pro dnešek raději zůstaneme tady. Zítra přejdeme na
olympijský“, povzbudil ji.
Celkem vzato to bylo úžasné dopoledne, řekla si Lucie sama k sobě.
Když se Richard vrátil z lyžování, Lucie již na něj čekala v restauraci. Měl červené
tváře a byl plný života. Přišel k jejímu stolu a posadil se.
„Tak co?“, zeptal se. „Jak to šlo?“
„Skvěle. Nic důležitého jsem si nezlomila. Sice jsem snad desetkrát upadla, ale
potom to nějak šlo. A chceš něco vědět?“, dodala hrdě. „Ke konci mi to šlo docela
dobře. Myslím, že zítra mě vezme pan instruktor na olympijský svah“.
Richard se usmíval. „Bezva, to je ohromné. Říkal jsem ti, že se ti to zalíbí, kotě“.
„Jo, měl jsi pravdu“ a oči jí vzrušením plály.
„Tu já mívám převážně vždycky, kotě“, zvedl jí bradu a prstem přejel přes její spodní
ret a smyslně na ni zamrkal.
Po obědě šli na malou procházku sněhem. Zastavovali se u několika obchůdků a
okukovali vystavené suvenýry. Na Lucii přicházela únava.
„Mám chuť se vrátit do hotelu. Trochu bych si zdřímla“.
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„To je dobrý nápad. Vzduch je tady pěkně řídký. A když na to nejsi zvyklá, snadno se
unavíš“, objal ji v pase.
„A co zatím budeš dělat ty?“, zeptala se, ale byla si celkem jistá, co jí odpoví. Ale
k jejímu překvapení nijak nereagoval. Místo toho se zadíval na vzdálený svah.
„Asi si půjdu zalyžovat na Grischu. Ještě jsem tam nebyl. Je to takové pokušení“.
„Vypadá tak nebezpečně“, řekla zadumaně.
Přikývl. „Proto je to takové pokušení“, usmál se. „Musím to vyzkoušet, je to pro mě
velká výzva“.
Vzala ho za ruku. „Richarde, slib mi, že nebudeš riskovat. Mám o tebe strach“.
„S tím si nedělej starosti. Běž zpátky do hotelu a trochu se vyspi. V noci tě chci mít
odpočatou“, mrkl na ni, přitáhl k sobě a políbil.
„Půjdu“, souhlasila. Dívala se za ním, jak odcházel.
Zbytek odpoledne Lucie prospala. Probudila se před šestou hodinou. Richard by se
měl každou chvíli vrátit. Vykoupala se, oblékla a přemítala o nadcházejícím večeru.
Přistoupila k oknu a vykoukla ven. Stmívalo se. To ještě lyžuje, pomyslela si.
Zahleděla se na obrovský svah v dálce. To je asi ta Grischa. To jsem zvědavá, jestli
někdy takový svah dokážu sjet, pomyslela si. Čekala další půlhodinu a byla značně
vynervovaná. Přece nemůže lyžovat, napadlo ji. Rozhodla se sejít dolů k recepci.
Zahlédla ho postávat u baru a samou úlevou málem poskočila. Avšak její pocity
radosti a štěstí se během vteřiny změnily v bezbřehou žárlivost. Už chtěla na něj
zavolat, ale slova jí uvízla v hrdle, když zaznamenala, že nebyl sám. Napravo po jeho
straně postávala rusovláska, vymóděná a zřejmě na lovu. To vůbec nebylo dobré.
Rychle odvrátila zrak a v hlavě jí očividně šrotovaly kolečka. Snažila se být v pohodě,
ale nevkládala do toho příliš velké naděje. Bylo to úchylné, ale představovala si, že
právě narazila na jednu jeho dřívější známost. Přemítala, jaké je pravidlo pro řešení
takových trapných situací. Fuj.
Tak jo, půjdeš tam a budeš milá, napovídal jí vnitřní hlas. Pomalu se odlepila z místa,
odkud je pozorovala. Rusovláska stála vedle Richarda a položila mu ruku na paži.
Nad něčím se rozplývala, oči jí zářily. Z její strany přímo čišel zájem.
Fajn, je načase dát o sobě vědět, popřála si hodně štěstí.
Richard byl nervózní z toho, že na ni narazil. Ale nebylo úniku, nechtěl vypadat jako
kretén. „Ahoj Richarde, těší mě, že tě tady potkávám“, zvolala nadšeně.
„Opravdu?“, pokynul jí a zoufale se snažil vzpomenout na její jméno.
„Můžu tě pozvat na něco k pití?, navrhla mu. Důkladně ho přejela pohledem. Nebylo
mu to příjemné, její žhavý pohled vypovídal své, to znal velmi dobře. Něco takového
dříve praktikoval, ba dokonce mu to lichotilo, kvůli sexu samozřejmě. Ale ve
skutečnosti to byla jenom hra. Než poznal Lucii, často si takto pohrával se ženami,
které ho obdivovaly, které si s ním velmi ochotně zasouložily. Byl pěkný parchant.
„Děkuji za pozvání, ale spěchám za svou manželkou“, přemýšlel, jak z té situace ven,
aniž by zachoval patřičnou zdvořilost. Zaznamenal z její strany překvapení.
„Aha, to jsem nevěděla, že si se oženil“, její hlas už nebyl tak vstřícný.
Modlil se k Bohu, aby mu z téhle zatraceně nepříjemné šlamastyky pomohl. V tom
okamžiku si všiml, že vchází Lucie a mířila si to rovnou k němu.
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Kurva, zaklel pro sebe. Tak tohle má být tvá pomoc, Bože?, promlouval naštvaně
jeho vnitřní hlas.
„Lucie“, odtáhl se a vyrazil směrem k ní. Vzal ji za ruku a přitiskl na ni své rty. Lucie
odvrátila zrak od svého manžela a soustředila veškerou pozornost na rusovlásku. I
ona na ní spočinula očima trochu déle, než bylo zdrávo.
„Dobrý večer“, zavrkala. „Zrovna o vás tady Richard hovořil“.
„Opravdu? A co vám o mně řekl“, zeptala se Lucie se zájmem.
Richard sklopil zrak a přál si, aby se země rozestoupila a pohltila. P, P, alespoň první
písmeno uhádl správně. Sevřel rty a zvedl oči vzhůru. Ano, Petra, tak se jmenuje,
konečně si vzpomněl.
„No, říkal, že se oženil a je tady se svou ženou. Hádám, že to jste vy, jeho
manželka“, blýskla po Lucii zvídavým pohledem.
„Hádáte správně“, potvrdila její domněnku Lucie a usmála se mile.
„A, zrovna vidím svou přítelkyni“, zvolala rusovláska. „Moc mě těšilo“ a vytratila se.
„Jsi v pořádku? Dáš si něco k pití?“, zeptal se starostlivě Richard. „Zrovna jsem se
vracel, když jsem ji potkal“, snažil se ospravedlňovat.
„Kdo to byl, Richarde“, zeptala se rovnou.
„Jedna známá“, hbitě odpověděl. Očividně mu nevěřila.
„Jedna tvoje známá?“, proklála ho pohledem.
„Ne tak docela“, zkusil to.
„Co to znamená?“
Umlkl a nevěděl, jak z toho ven. Zrovna byli na místě, kde nedokázal jasně
formulovat své myšlenky.
„Jednou jsme si spolu vyšli, ale nejsme přátelé v žádném významu toho slova“.
„Fajn, tak jo“, prohodila. „Co kdyby ses převlékl a pozval svou manželku na večeři.
Tím čekáním na tebe mi docela vyhládlo“.
„To je skvělý nápad, mluvíš mi z duše“, zamumlal a na tváři se mu rozléval úsměv.
V zásadě se mu ulevilo. Zdálo se, že ji jeho odpověď uspokojila. Díkybohu.
Vešli do svého pokoje a Lucie se protáhla kolem něho. „Měla bych se taky
převléknout“, usoudila nahlas.
Chytil ji za ramena a přitáhl k sobě. Přišpendlil ji na zeď a obkročmo se postavil.
„Ne tak rychle, má krásko. Nejdřív chci být s tebou o samotě. Čeká nás dlouhý večer
a já budu muset tiše trpět a přehlížet nevyčíslitelný počet idiotů“, zašklebil se na ni.
Lucie přimhouřila oči, ale nakonec se musela zasmát. Celá ta situace jí přišla
legrační. Natáhla ruce a vzala jeho obličej do dlaní.
„A co bychom tak spolu o samotě měli dělat?“
Políbil ji, pomalu, důkladně, jazykem zkoumal každou část jejich úst. Pak teprve
odpověděl. „Mno, byla bys u toho nahá a křičela moje jméno“, vklouzl jí mezi nohy. „A
dělali bychom tohle“.
„Jste velmi přesvědčivý, pane Gregore“, pořád nepouštěla jeho obličej. „Ale musíme
se připravit. Mimochodem, jak jsi dobrý v multitaskingu?“
„Jsem dobrý v mnoha věcech“, odpověděl a znovu ji políbil. „Upřesni mi, co máš na
mysli, krásko“.
„Třeba využijeme tuhle koupelnu“, sjela mu rukou do jeho klína.
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Rozesmál se a zároveň zasténal. Vyrazil do koupelny. „Začínám napouštět vanu a
počkám na tebe“.
Nemusel čekat dlouho. Připojila se k němu za pár okamžiků. Nahá a neskutečně
sexy, jako obvykle. Naprosto mu vyrazila dech, hladověl po ní, toužil po sexu tak, že
se stěží ovládal. Vtipkoval, že ji bude muset dnes večer sdílet, ale ve skutečnosti to
myslel vážně. Nenáviděl, když se v její blízkosti pohybovali muži a obdivovali ji.
„Víš o tom, že už jsem se dnes koupala jednou?“
„Opravdu, a kdy to bylo?“, podivil se.
„To ti řeknu naprosto přesně. Bylo to tehdy, co si se ty zastavil na slovíčko s tou
rusovlasou ženou“, významně se zahleděla na něj.
Zpozorněl, zastrčil jí pramen vlasů za ucho. „Jsem to ale idiot, nechat si uniknout
takovou příležitost“, namířil prst na svou hruď. „Ach, odpustíte mi, paní Gregorová?
Jsem si jistý, že dokážu vymyslet něco, čím bych odčinil své neuctivé chování“,
položil jí hlavu na prsa.
„Jsi blázen“, zachichotala se. „Ale moc se mi to nelíbilo, když jsem vás spolu viděla“,
přiznala. „Víš, co jsem si myslela?“
„Ne, prozraď mi to“. Ale v duchu se děsil, co mu řekne. Možná ji napadlo, že s ní
kdysi souložil.
„Že byla velká škoda, že nemám znalosti z černé magie, mohla bych ji třeba proměnit
v ropuchu. Moment“, opravila se. „Jako ropucha na prameni už vypadala. Tak v něco
jiného, třeba ve švába“, vtipkovala.
„Proč zrovna šváb?“, pozvedl obočí.
„Protože pohrdám určitým druhem hmyzu“, řekla.
„Vážně?“, převrátil očima a dobře se bavil.
„Hm, nedělám si legraci. Švábi jsou hnusná zvířátka plížící se do míst, kam rozhodně
nepatří“, pronesla významně.
Richard se rozesmál. „Jsi roztomilá, když žárlíš“.
Lucie přimhouřila oči a podívala se na něho. „Tak už žádná dostaveníčka, jinak
budeš trpět, Gregore“, sklopila zrak k jeho rozkroku.
„Ano madam, žádní švábi. Vůbec nepochybuji o pravdivosti tvých slov“, tvářil se
ublíženě. Lucie obracela oči v sloup. „Správně, a já budu milá po celou dobu, dokud
budou držet klepeta v patřičné vzdálenosti“.
Potom už se věnovali příjemnějším věcem. Koupel v horké vodě s pěnou si
neskutečně užili. Ano, multitasking byla jedna z jeho silných stránek, a on vždy využil
všech příležitostí, které se mu naskýtaly.
30.
Štefanovo auto zastavilo před domem, kde měl vyzvednout Emu Královou. Vstoupil
do přízemního bytu, snad nějakého brlohu, kde ji násilně držel Janota. Policisté už
tohle místo zajistili. Přelétl místnost ostražitýma očima a hledal tu ženu. Pak ji spatřil.
Seděla v nějakém rozdrbaném křesle, ztracená. Chvíli ji pozoroval. Všiml si, že měla
roztržené kalhoty a skvrny od zaschlé krve. Ruce měla rozedrané od škrábanců. Co
se jí proboha stalo, přemítal.
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Přistoupil k němu jeden z policistů s vepsanou starostí ve tváři. „Odvezete si ji
s sebou, pane?“
„Jánský, Štefan Jánský“, představil se policistovi a podával mu ruku. „Ano, půjde se
mnou. Postarám se o ni“, řekl tiše. „Jsem domluvený s kapitánem Černým, proto
jsem tady“.
Pomalými kroky zamířil k Emě. Neviděla ho, oči měla zavřené. Zdálo se mu, jako by
spala. Využil toho a pozorně si ji prohlédl. Přitom tiše zaklel. Vypadala hubeně, pod
očima měla temné kruhy, byla bledá. A zraněná. Poklekl před křeslem, na kterém
seděla. Jakmile vycítila jeho přítomnost, otevřela oči a odtáhla se. V očích měla
vepsaný poplašný výraz.
„To nic, slečno“, zašeptal a představil se. Přišel jsem pro vás, pan Gregor vám zajistil
nové bydlení“.
Vykulila oči. S obrovským vděkem pozoroval, jak strach z jejich očí pomalu mizel, ale
rychle ho nahradil zmatek.
„Proč?“, opatrně se zeptala, skoro jako by nevěřila. Pak se narovnala a obrátila ruce,
aby zakryla škrábance a krev. Rysy ve tváři mu ztuhly a postavil se. Sledovala ho, a
než stihla cokoli říct, sehnul se a vytáhl ji z křesla. Přitiskl ji ke své hrudi a objal ji.
„Nedovolím, aby vám kdokoli ublížil, slečno“.
Ztuhla, překvapením otevřela ústa. „Co to děláte?“, sykla.
Štefan to nevnímal, kráčel s ní ke dveřím, a když se začala vzpírat, jen zesílil tlak.
„Odvádím vás odtud“, vyštěkl.
Znovu začala protestovat a Štefan spatřil ustaraný pohled policisty.
„Slečna bude v bezpečí“, pokývl a znovu stisk zesílil. Nahlásil adresu, na které se
bude Ema nacházet pro případ dalšího výslechu.
„Nevzpírejte se mi, to stačí“, zavrčel na Emu. „Neublížím vám. Slíbil jsem, že se o
vás postarám“.
Kousla se do rtu a ochabla. Vyšel s ní ven, roztřásla se.
„Děsíte mě“, pronesla tiše.
„Neublížím ti, a ty to moc dobře víš“, přešel rovnou na tykání. Podívala se
vyděšenýma očima. „Jak to mám asi vědět?“
Stiskl rty. „Jestli to nevíš teď, brzy to pochopíš“. Otevřel dvířka auta a posadil ji na
sedadlo. Všiml si, že blaženě vzdechla, jakmile se zabořila do sedačky. O vteřinu
později vyjeli z místa a auto se zařadilo do kolony.
„Kam jedeme?“, zeptala se stále roztřeseným hlasem.
Vzal ji za ruku a natočil tak, aby si prohlédl škrábance. „Co se stalo, Emo?“
Ztuhla tak, že se na ni musel podívat a ujistit se, že dýchá. V očích se jí zračilo
zoufalství, temnota a beznaděj, až se mu zatajil dech. Věděl, že udělal správně bez
ohledu na to, s jakými démony bojovala, a co se skrývalo v její minulosti. Udělal
správně, že ji našel a odvezl. Ema se malinko odtáhla a obrátila se k okénku auta.
„Emo, podívej se na mě“. Mluvil klidně, přesto si nemohla nevšimnout rozkazu v jeho
hlase. Otočila k němu hlavu a zadívala se na něj zpod řas. Vycítil, že není schopna
mu něco bližšího povědět. Nevadí, na to budou mít spoustu času.
Ema si ho mlčky prohlížela. Byl to nádherný chlap, temný, zachmuřený. Sálala
z něho čirá moc. Jen blázen by necítil jeho sílu.

139

Byl obklopen mocnou aurou autority, jako by se do ní narodil. Poznala, že byl
chlapem, s nímž se ženská může cítit v bezpečí. Přesto v tuhle chvíli byla malý
uzlíček nervů. Pohled jeho očí naznačoval, že v bezpečí není, otázka zněla, před čím
v bezpečí je. On by jí určitě neublížil, tím si byla jistá. Ale existovalo mnoho způsobů,
jak někomu přivodit bolest jinak, než fyzicky.
„Neboj se mě, Emo“, řekl tiše.
Stiskla rty. „To nemůžeš člověku nařizovat. Říct někomu, aby se nebál, neznamená,
že se najednou bát přestane“.
Přimhouřil oči. „Naznačil jsem snad nějak, že ti hodlám ublížit?“
„Právě jsi mě proti mé vůli odvezl. Proč tu vůbec jsi. Nechápu to“, spustila hlasem
mnohem vyšším. Prozrazovala tak, jak je vyděšená.
„Protože mě budeš potřebovat“, řekl prostě.
Otevřela pusu, zírala na něho s naprostým údivem. Netušila, co na to říct. Ten muž
bude pro ni znamenat hodně velký problém. Jistota v jeho hlase ji udivovala. Nic
nezpochybňoval. Ani se jí na nic neptal. Mluvil, jako by už dávno rozhodl. Jako by
neměla do svého osudu co mluvit.
„Tohle je dost šílené“, zašeptala.
Povytáhl obočí a změřil si ji pronikavým pohledem, pod kterým si připadala jako
největší hlupák. „Máš snad kam jít?“
„Víš, že nemám, proč se ptáš?“, zrudla.
„Tak v tom případě nechápu, v čem je problém. Budeš mít nové bydlení, alespoň
prozatím. Je to jasné?“
Při tom jeho dodatku povytáhla obočí. Usmál se, jak ji jeho slova zmátla.
„Nakonec se přestěhuješ ke mně. Ale je mi jasné, že budeš potřebovat nějaký čas,
než přijmeš …. Naši situaci“.
„Cože, co prosím?. Takže jsi přece jenom blázen“.
Štefan zastavil před domem, otevřel dveře auta a pomohl jí vystoupit. Táhl ji za
sebou. Váhavě vešla do bytu.
„Musím tě dostat z toho oblečení a potřebuješ ošetřit ty rány“, řekl vážným hlasem.
Při jeho slovech se schoulila, jako by tím své oblečení bránila. Ano, už ji mnohokrát
viděli nahou, Janota a jeho kumpáni. Tehdy už jí to nepřišlo, za tu dobu, co ji
zneužívali, si musela zvyknout. Ale teď to bylo jiné. Při představě, že bude před tímto
mužem nahá, se cítila hodně zranitelná. Řekla mu, že je blázen, ale ona by byla ještě
větší, když mu to dovolí.
„Musíme si promluvit“, řekla roztřeseným hlasem.
Přitiskl jí prst na rty. Z výrazu jeho tváře bylo zřejmé, že odmítne jakýkoli argument.
„Nejdřív se osprchuješ a já ti ošetřím ty škrábance. Pak budeme mít spoustu času si
popovídat. Máš pravdu. Máme toho hodně co probírat a věř mi, že se k tomu
dostaneme. Ale nejdřív se chci o tebe postarat“, pronesl nesmlouvavě.
Shlédla na sebe, na své rozdrbané šaty a uznala, že bude dobře, když se jich zbaví.
Ať už měl v úmyslu cokoli, lépe se s tím vypořádá, když bude čistá a v suchu.
Přikývla na souhlas.
„Tak vidíš. Jak těžké to bylo, hm?“, zvlnil rty do úsměvu.
„Cože?“, zamračila se.
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„Předat mi kontrolu“.
Otevřela ústa, ale on se sklonil a jemně ji políbil, aby odehnal veškeré její myšlenky.
Ema seděla v koupelně na židli, zatímco jí Štefan ošetřoval škrábance a rány na těle.
Byl hodně pečlivý. Seděla před ním nahá. Pevně tiskl rty a za celou dobu
nepromluvil. Měl šílený vztek na ty, co jí to provedli.
„Pustím sprchu, musíš se zahřát. Až vyjdeš, ovážu ti ty rány. Osprchuj se a já zatím
připravím něco k jídlu“.
Naklonil se, pustil vodu a pomohl jí, aby se postavila. Pohladil ji po celé délce paže a
jemně stiskl, aby ji uklidnil. Potom odešel a nechal ji samotnou.
Ema se podívala na sebe do zrcadla. Vypadala jako smrtka. Unavená, vyčerpaná a
vyděšená. Zavřela oči a vzpomínala na poslední okamžiky.
Než vpadli policisté do bytu, našli ji zbitou a svázanou. Janota zjistil, že byla pryč, ale
neměl čas to řešit, i když hodně zuřil. Zmlátil ji a předal ji jednomu z jeho kamarádů.
Ten ji tloukl a ukájel se na ní. Až měl dost, svázal ji a odešel.
Nejistě se zakymácela, když to měla znovu před očima. Nakonec byla ráda, že je ode
všeho daleko. Tady ji nikdo nenajde. Pocítila velkou úlevu, i když nevěděla, jak
dlouho jí ten pocit vydrží. Ale nyní to uvítala. Dlouho stála pod vodou, když ze sebe
smyla všechno to ubližování. Potom vypnula vodu a vyšla ze sprchy. Ovanul ji teplý
vzduch. Vzhlédla vděčně k zapnutému koupelnovému topení. Zamrkala
překvapením, když zahlédla na skřínce náhradní oblečení, které tam dříve nebylo.
Na háčku visel župan, na zemi připravené pantofle. Ten chlap myslel na všechno.
Zvedla džíny a triko, byly trochu volnější. Ještě před rokem by jí skvěle padly. Tehdy
byla kulatější, její postava měla pěkné tvary. Nyní zůstala pouze prsa, nic víc. Ztrátou
váhy přišla o všechny křivky. Život u Janoty měla těžký. Oblékla se, vydechla a
narovnala ramena. Otočila se ke dveřím a sahala na kliku. Nadskočila, když se
ozvalo zaklepání.
„Emo, už jsi hotová?“, ozval se jeho hlas za dveřmi.
Polkla, otevřela dveře a zadívala se na Štefana, který stál před ní.
Zamračil se. „Ty kalhoty si sundej, ošetřím ti rány, pak si je oblékneš“.
„Zapomněla jsem“, řekla tiše. Když tam bylo připravené oblečení, vzala jsem si ho“,
začala se ospravedlňovat.
„To je v pořádku. Pojď do pokoje“, vzal ji za loket a odvedl k pohovce.
„Sundej si džíny, ještě se ti na to podívám. Večeře bude za chvilku. Jakmile tě
ošetřím, najíme se“.
Věděla, že protestovat je zbytečné. Rozepla si džíny, které okamžitě spadly na zem.
„Vidím, že jsou ti velké. Zítra zajdeme na nákupy a seženeme vše, co budeš
potřebovat“.
Znělo to odhodlaně, ale přesto chlad v jeho hlase pomalu mizel. Mluvil jako muž,
který má o ni starost. V duchu se zachvěla, protože takové představy mohou být
nebezpečné. Prožila si hodně špatného, aby pochopila, že se může spolehnout
pouze sama na sebe. Naklonil se ke stolku a otevřel lékárničku. Nastalo dlouhé ticho,
během něhož nanášel mast, ošetřoval škrábance a zakrýval je náplastmi. Než si
stačila uvědomit, položil ji na záda a stahoval jí triko.
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„Tam nejsem pořezaná“, vykřikla, když jí pokládal dlaň na břicho. Jeho tvář ztuhla a
pozvedl k ní zrak.
„Ne, ale škrábance tam máš. Co ti to, kurva, udělal, Emo?“. Zněl naštvaně, že se pod
tíhou jeho vzteku schoulila. Byl to instinkt, jak se chránit. Tiše zasyčel.
„Zatraceně, Emo, já ti přece nehodlám ublížit“.
„Zníš naštvaně“, blekotala a celá se rozklepala.
„To si piš, přímo zuřím. Ale ne na tebe, na tebe se nezlobím“, jeho hlas zněžněl.
„Sere mě ten bastard, co ti to udělal. I když jsem ho pořádně zřídil, než si ho převzali
policajti, nejraději bych ho zabil, to mi věř“.
Zbledla a vytřeštila oči. A pak, když si myslela, že ji nemá čím překvapit, sklonil se a
každou modřinu, co měla na sobě, lehounce políbil.
Bože, jak má tomuhle chlapovi odolat, promlouvala v duchu k sobě.
„Chceš něco na bolest?“, zeptal se.
„To je dobrý“, zašeptala. „Jsem zvyklá na bolest. Mám jenom hlad“.
Okamžitě zvedl hlavu, rty opět sevřené do úzké linky. „Jak je to dlouho, co jsi jedla
naposled? A mluv pravdu“, zahřměl.
Ztěžka polkla, ale nezalhala. „Tři dny“, špitla.
„Do prdele“, zaťal čelist a pak se odvrátil, jako by se potřeboval sebrat. „Dej mi
minutku“, zvedl se z pohovky. Nabídl jí dlaň a čekal, že ji přijme. S jeho pomocí se
zvedla, oblékl jí kalhoty a odvedl do malé kuchyně.
Byla to menší místnost propojená s obývacím pokojem. Usadil ji na stoličku a vrátil
se ke sporáku, na němž ležely tři různé pánve. Se zájmem sledovala, jak cedí
těstoviny a zalévá je na pánvi omáčkou. Promíchal je, přidal koření a rozdělil na dva
talíře. Nakonec vzal kuřecí maso, které připravoval na další pánvi a přidal na talíře.
„Tak hotovo“, podal jí talíř s větší porcí.
„Jsem ohromená“, přiznala upřímně. „Vypadá to nádherně a voní to“, nasála. „Vůbec
by mě nenapadlo, že chlapi dovedou vařit“.
„Proč ne?“, povytáhl obočí.
„Neznám muže, kteří by vařili“, cítila, jak jí horkost stoupla do tváří.
Zasmál se. „Staral jsem se o svou sestru a dva bratry. Musel jsem se to naučit. Nebyl
nikdo, kdo by nám uvařil“.
„A kde byli rodiče?“, zeptala se.
„Matka byla nemocná, nakonec své nemoci podlehla. Otec hodně trpěl nad její
ztrátou a zanedlouho ji následoval“.
Ema se účastně zatvářila. „To je smutné a muselo to být pro tebe těžké“, zašeptala.
„To tedy bylo“, zamyslel se. „Ale zvládli jsme to. Nic jiného nám nezbývalo“, pokrčil
rameny a zadíval se na ni.
Nabrala si vidličku s těstovinou, nasála jejich vůni a vložila do úst. Když ucítila tu
lahodnou chuť na jazyku, zavřela oči a vzdychla.
„Chutná ti to?“, zeptal se s úsměvem. Byla to celkem zbytečná otázka.
„Je to přímo božské, teplé jídlo jsem neměla, už si ani nepamatuju“, odpověděla
přímo a pravdivě.
Stiskl rty, vůbec nevěděl, co na to má říct. Pouze tiše proklínal toho, kdo ji tak týral.
Vstal a došel k lednici, aby vytáhl pomerančový džus.
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Mlčky se díval, jak si vychutnávala každé sousto a každé loknutí džusu. Svěřila se
mu, jaké jídlo jedla, spíše hladověla a pila pouze vodu. Nervózně si propletla prsty a
složila ruce do klína. Potom se na něho podívala. „Musíme si promluvit“, řekla tiše.
„To rozhodně“, přikývl. „Mám hodně otázek a potřebuju znát odpovědi“.
Zamrkala a zamračila se. Než se stačila zeptat ona, zvedl ji ze židle, vzal za ruku a
odvedl do pokoje, kde ji usadil na pohovku. Zabalil ji do deky. Náhle se cítila jako
doma u babičky, ale to bylo hodně dávno. Vzhlédla a spatřila, že se posadil vedle.
„Nad čím dumáš?“, zeptal se zamračeně.
Aniž by pomyslela na následky, odpověděla po pravdě. „Je to tady moc příjemné,
takové domácké“. A pak si uvědomila, jak to znělo směšně. „Já vlastně už ani nevím,
jak takový domov vlastně vypadá“. Když to vyslovila, kousla se do rtu. Uvědomila si,
že to neměla říkat.
Štefan vypadal, že má chuť do něčeho praštit. Pak znovu zaklel a po páteři se mu
šířil chlad. „Proboha, co se ti tam všechno dělo, Emo?“
Trhla sebou. Nemohla mu to říct, jak by mohla. Kdyby to věděl, určitě by ji poslal
pryč. Ale on to nevzdával a upřeně se na ni zadíval.
„Nemohu ti to říct“, řekla přiškrceně. Stiskl rty, už po několikáté a sevřel čelist.
„Pár věcí si vyjasníme, ano? Už toho o tobě něco vím. Přečetl jsem si dopis, který si
toho dne předala mému příteli“.
Ema sklopila zrak a zavřela zahanbeně oči. „Nenávidím sama sebe, jsem bezcenná.
Nejsem dost dobrá“, vzlykla.
„Emo, podívej se na mě“, přikázal pevným hlasem.
Když se podívala, měla rozpité oči slzami.
„Neplakej“, zašeptal chraplavě. „Teď už bude všechno dobré“, utěšoval ji. „A teď mi
hezky všechno pověz, Emo. Myslím tím úplně všechno“.
Divoce zavrtěla hlavou. „Nejde to a nemůžu se tady jen tak nastěhovat“.
Štefanovy oči se divoce zablýskly. „Nechci ranit tvoje city, ale jestli mi tu chceš tvrdit,
že se dokážeš sama o sebe postarat, je holý nesmysl. Tak já ti tvrdím, že jsi v tomhle
směru žádnou extra dobrou práci zatím neodvedla. A já to teď hodlám změnit“.
„Ale proč?“, vykřikla. „Nemůžu s tebou souhlasit“, neovladatelně se třásla. Styděla se
za to, je dost strašné, jak žila, k čemu byla svolná, vlastně svým způsobem
přinucená. Co si bude myslet, že byla něco jako prodejná děvka.
„Kam chceš jít? Tam, kde jsi byla?“, zeptal se. „Nemáš domov, nemáš práci a nemáš
co jíst“, pronesl hodně tiše.
„To je pravda. Ale musím získat respekt k sobě samé“, odpověděla šeptem. „Nic o
mně nevíš, Štefane“.
„Spusť, a chci vědět všechno, Emo, ať je to cokoliv. Chci vědět, kdo tě dnes tak zřídil.
Rány jsou čerstvé“, prohlásil výhružně.
Nevěděla, co jiného dělat. Naklonila se a zabořila hlavu do jeho ramene. To ho
překvapilo, ale pevně ji objal a zabalil do svého těla.
Až se dozví všechno, už ji chtít nebude. Rozhodně ne, pomyslela si.
„Je to opravdu dlouhý příběh“, zamumlala mu do košile.
„Já nikam nespěchám, Emo. Jsem tady a poslouchám“.
Bože, byl moc dobrý na to, aby byl skutečný. Zavřela oči a roztřeseně se nadechla.
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„Co kdyby ses uvolnila a udělala si pohodlí. Ty budeš mluvit a já naslouchat, platí?“
Přikývla. Zhluboka se znovu nadechla a pak se vrhla z útesu. „Platí“, odpověděla
odhodlaně. Potom začala vyprávět svůj děsivý příběh. Nevynechala nic. Ze
Štefanova hrdla se ozvalo zavrčení, když se odmlčela. Zahnala slzy, pochopila, že se
mu to ani trochu nelíbilo. Nejspíš byl její slabostí znechucen. Ramena jí poklesla
studem a celá se roztřásla.
„Emo“, zašeptal tiše. „Všechno. Pověz mi všechno. A pak už o tom nikdy
nepromluvíme, pokud si to sama nebudeš přát. Ale musíš ze sebe to všechno dostat.
Je to jako jed. A dokud si neuvědomíš, že ať mi řekneš cokoli, můj názor na tebe se
nezmění, pak tě to sežere za živa. Už vždycky se pak budeš bát. Tak to dostaň ven.
Pohřbíme to a půjdeme dál, ano?“
Přikývla. Nemohla uvěřit tomu, co jí říkal. Když mu konečně všechno vypověděla,
Štefan ji k sobě přivinul ještě pevněji.
„Tak teď víš úplně všechno“, potom se odmlčela. Čekal, zda ještě promluví. Naklonil
hlavu na stranu.
„Co se ti teď, sakra, honí hlavou“, zeptal se a jeho hlas pronikal jejími myšlenkami
jako ostří.
„Zasloužíš si někoho jiného, lepšího“.
Štefan divoce zaklel. „Jsi upřímná, mluvíš na rovinu. Za normálních okolností by se
mi to líbilo. Zatraceně, zbožňoval bych to. Cením si každého, kdo říká pravdu bez
ohledu na okolnosti. Ale jdi do háje, Emo. Já, že si zasloužím někoho lepšího“, odfrkl
si znechuceně. „O čem to sakra do prdele mluvíš? A co si zasloužíš ty? Zamyslela
ses nad tím?“
Na takovou otázku neměla odpověď. Štefan zavrtěl hlavou a sevřel ji ještě pevněji.
„Je mi jedno, jak dlouho to potrvá. Brzy ale uvidíš, jak tě vidím já. A pochopíš, že to ty
si zasloužíš něco lepšího. A já ti to dám“.
Polkla a zahnala slzy. Jak ji mohl tak vidět, neznal ji.
„Co dále?“, zeptal se. „Kolik ti je?“
Zamračila se. „To v té tvé zprávě nemáš?“
„Řekl jsem, že toho o tobě něco vím. Ne, že všechno“, poznamenal suše. „Vím jen to,
že mi na tvém věku nezáleží, pokud tedy nejsi mladistvá“.
Musela se pousmát. „Je mi dvacet čtyři“, řekla. „Jsem sice bez zaměstnání, ale
vysokoškolský diplom mám“
„Vypadáš hodně mladě, proto jsem se raději ujistil“, zašeptal.
Vrhla po něm ostrý pohled. „A kolik je tobě?“
„Dost, třicet sedm“, odpověděl okamžitě.
Vytřeštila oči. „Páni“, vydechla. Nikdy bych ti takový věk nehádala. Jsi o čtrnáct let
starší ode mě“.
„No a?“ V jeho očích spatřila výzvu. „Tobě by to vadilo?“, zeptal se, ačkoli tónem
hlasu dával najevo, že mu to je jedno. Zdál se odhodlaný.
„A tobě to nevadí?“, opáčila. „Mohl bys mít mnohem zralejší a kultivovanější ženy“.
Stiskl čelist. „Takhle mě jen naštveš“, odsekl.
Povzdechla si.
„Neodpověděla jsi mi. Ještě jednou, tobě to vadí?“
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Co mu tak mohla říct. Kdyby mu řekla pravdu, zpečetila by si svůj osud. Kdyby mu
řekla, že jí to vadí, jeho by to snad ani nezajímalo.
„Emo?“
„Ne“, vyhrkla ze sebe pravdivě. „Nevadí mi to. Myslím ten věkový rozdíl. Ale to ještě
neznamená, že bychom si spolu mohli něco začít. Nejsem pro tebe ta pravá. Musíš
to pochopit. Žijeme každý v odlišných světech“.
„Nesmysl, je jenom jeden svět“, řekl Štefan hlasem, v němž rezonoval vztek. „Emo,
zatraceně, to důležité je, že jsi tady se mnou a já tě chci. Jestli to neznamená, že
patříš do mého světa, pak nevím, jak jinak ti to dokázat“.
Tep se jí zrychlil tak, že se jí skoro točila hlava a plíce vypovídaly poslušnost.
„A teď, když jsme si to vyříkali, mohla bys mi konečně říct, kdo tě tak zmlátil a proč?“.
Znovu zněl naštvaně, ale tentokrát se nezlobil na ni. Zuřil, to ano. Když mu to řekla,
v jeho očích se zračila temnota a zuřivost, z kterých ji mrazilo.
„Takže kromě těch dvou, co jsou ve vazbě, jsou další tři, co tě zneužívali?“
„Ano“, přikývla.
„To budeš muset říct detektivovi. Chránila ses nějak?“, zeptal se.
„Používali kondom, jestli myslíš tohle. Navíc musím se přesto nechat vyšetřit, udělat
si testy, a tak“, ohradila se.
„Rozumím, mohu to zajistit“, přikývl. „Zasraní grázlové“, ucedil Štefan. To, co mu
vypověděla o sobě, o bolesti, krutosti, bylo jasné, že její minulost už nezmění. Ale
rozhodně současnost ano a pozmění směr k její budoucnosti.
„Půjdeme do postele, jsi vyčerpaná“, řekl jednoznačně.
Nervózně k němu vzhlédla. Oči měla velké a v nich vystrašený pohled. Byla hrozně
hubená, ale její krása … ho přitahovala. Její nádherné zrzavé vlasy, když si je umyla,
ho přímo okouzlily. Bylo rozhodnuto, bude jeho.
„Emo, nehodlám na tebe skočit“, řekl tiše. Vzal ji za ruce a palci kroužil po jejich
hřbetu. „Tak se konečně přestaň bát, ano“.
Přikývla. „Jsem unavená“, špitla.
„Ano, to jsi. Hlavně vyčerpaná“, opakoval. Odvedl ji do ložnice. Vzal za lem jejího
trika a chtěl jí ho přetáhnout přes hlavu. Okamžitě si přitiskla ruce k tělu a v očích
měla poplašený pohled. Počkal a zadíval se jí do očí.
„Emo, teď mě poslouchej. Každou noc budu s tebou spát. Nechci žádné překážky
mezi námi, žádné oblečení, nic. Řekl jsem, že se na tebe nevrhnu a své slovo
dodržím. Nelhal bych ti. Ale nechci, abys na sobě cokoli měla. Ani ti to oblečení, co
máš na sobě, ti nesedí“, pousmál se. „Takže, když budeš se mnou spát v posteli,
budeš nahá. Taková jsou moje pravidla“.
„Co když mi bude zima?“, mračila se.
„Nebude, to ti mohu slíbit naprosto přesně. Zahřeju tě“.
Kousla se do rtu, povzdechla si a poraženě spustila paže.
„Pamatuj si tohle“, řekl tiše. „Nejsi tady jako poražená. Drž hlavu vzhůru. To, že se mi
podřídíš, neznamená, že jsi něco míň. Jsem náročný, o tom není pochyb. Ale to
poslední co chci, je, aby se z tebe stala loutka bez názoru a hrdosti“.
„Asi ti nerozumím. Ničemu. Jsem zmatená, Štefane“, oči jí zaplavoval zmatek.
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Políbil ji na nos a pak pomalu vytáhl triko. Nebudu na tebe spěchat. Máme všechen
čas světa. Chci, abys mi věřila. Pokud se tak stane, všechno bude, jak má být.
Postarám se o tebe a nedovolím, aby čehokoli bylo na tebe moc“.
„Ale právě jsem řekla, že je toho na mě moc“, protestovala.
Usmál se a přetáhl jí triko přes hlavu. Odhalil její nádherná ňadra a taky modřiny
svému pohledu.
„Jenom tě chci mít nahou. Teď zatím chci, aby sis na mě zvykala“.
„Tobě to nepřijde, že je to příliš?“
„Ne, ani v nejmenším“.
„Každý máme očividně jinou představu, co znamená příliš“, namítala.
„A tak se mi to líbí“, řekl spokojeně.
Povytáhla obočí, zatímco se on věnoval zipu jejich kalhot.
„Mimochodem, jsi trochu drzá. Máš v sobě oheň, Emo. Jsi pro mě dokonalá“,
poznamenal s velkým důrazem.
„Ono je opravdu vždy po tvém, že?“, rozhodila ruce.
Opět se usmál. „To jsem ti už řekl. Nic, co za to stojí, nezískává se snadno, pokud o
to nebojuješ“. Políbil jí modřiny na žebrech. „Svlékni si spodní prádlo“, přikázal.
Tentokráte neprotestovala, pouze krátce zaváhala.
„Jdi do postele a počkej na mě. Dám si sprchu a přijdu za tebou. A, Emo?“
Při zvuku svého jména vzhlédla. „Nepokoušej se, někam odejít. Stejně je zamčeno“.
„Tak proč to říkáš, jsem tu snad vězněm?“, vyhrkla podrážděně.
„Ne, to tedy rozhodně nejsi“, usmál se. „Ale udělám, cokoli bude třeba, abych ti
zajistil bezpečí. Teď jdi do postele“.
Ponechal ji tam samotnou a odešel do sprchy. Záměrně jí dal čas, aby šla do postele
sama, aby se zklidnila, než se k ní připojí. Ema ho bude stát hodně trpělivosti,
mnohem více, než kdy byl zvyklý ženám věnovat. Všechny vztahy vždy ukončoval
rychle a čistě. Neměl dříve chuť se trvale vázat, které mu nedávaly, co chtěl. Ema
bude potřebovat pevnou ruku.
Líbila se mu představa, jak se mu odevzdá, a to ve všem. Nejdříve se ale musí
postarat o několik věcí. Během sprchování si v hlavě nastínil seznam.
Naprostou prioritou je její bezpečí. Nemohl ji nechat pobíhat venku samotnou bez
ochrany, když tam venku čekají grázlové, kteří by ji rádi dostali do svých spárů.
Potom bude následovat prohlídka u lékaře, oblečení a další její potřeby. Musí jí
zajistit dostatečný pocit nezávislosti, než si ji úplně podmaní. Chtěl, aby získala zpět
svoje sebevědomí. Aby měla pocit, že může činit svá rozhodnutí. Nyní má vlastní byt,
budou spolu randit. Zahrne ji láskou a budou spolu trávit čas. A nakonec, až plně
přijme, jakou roli hraje v jeho životě, si ji přestěhuje k sobě. Ale do té doby se musí
postarat o to, aby její problémy zmizely.
Vypnul sprchu, s oblečením se neobtěžoval, pouze si omotal ručník kolem pasu a
vydal se do ložnice.
Usmíval se, když spatřil, jak spí. Byla zavrtaná do přikrývky až po bradu. Shodil ze
sebe ručník, lehl si k ní a přitáhl si ji k sobě. Lehce se zavrtěla, ale spala dále.
Přehodil si nohu přes její. Potom se konečně uvolnil a dovolil si usnout.
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31.
Ema se probudila sevřená v objetí pevného mužského těla. Na chvíli zpanikařila.
Nevěděla, kde je. Pak otevřela oči dokořán a spatřila před sebou Štefana, jak ji
pozoruje. Okamžitě se jí vybavily vzpomínky na předchozí den. Beze slov mu
oplácela pohled, přemožena skutečností, že si v podstatě přivlastnil její život a
převrátil na ruby. Nechápala to, zdálo se jí to neskutečné. A přesto … nádherné. I
když věděla, že by mu měla vzdorovat, hodně se jí ulevilo. Moc dlouho byla sama,
živořila, a pak se objevil tenhle chlap plný příslibů, že se o ni postará, že ji ochrání.
Její život nebyl nic moc, ale byla na to zvyklá. Štefan byl přesvědčen, že oba žijí ve
stejném světě, ale ona věděla svoje. Možná se nacházejí na stejné planetě, ale jeho
život se v tolika liší od toho jejího. Má peníze, má moc. Všechno v jeho životě má
svůj řád. Co ona mu může asi tak dát? Proč chce právě ji? Nedávalo to vůbec smysl.
„Nad čím přemýšlíš?“, zašeptal.
„Jenom nad tím, že nemám nejmenší tušení, proč chceš se zaplést do mých
problémů“, odpověděla stejně tiše. „Nechápu, proč by chlap jako ty chtěl ženskou
jako já. Přijde mi to šílené. Nechápu to, nic z toho“.
„Začínám litovat, že jsem se zeptal“, zavrčel. „Jsi až proklatě upřímná. Doufal jsem
spíš, že přemýšlíš, jak fešného chlapa máš v posteli. Raději mysli na to, že brzy se
budeš probouzet s představou, že tě budu milovat, zatímco ty ještě budeš napůl
spát. To nad čím jsi přemýšlela ve skutečnosti, je postavené na hlavu. Přísahám, i
kdyby to mělo trvat celou věčnost, vyženu ti takové myšlenky z hlavy.“
Zasmála se a uvolněně se zabořila do polštáře. Oči se mu při jejím smíchu zaleskly a
přivinul si ji k sobě. „Bože, máš nádherný smích“, zašeptal chraptivě.
„Nemůžeš se mnou takhle mluvit“, vydechla. „Nikdo neříká takové věci ženě, kterou
zrovna potkal“.
„A já to právě udělal. A mám v úmyslu to říkat tak dlouho, dokud tomu neuvěříš“.
Vrtěla hlavou a snažila se zbavit toho zmatku, který jí vířil v hlavě.
„Jsem skutečný, Emo. To mezi námi je skutečné. Čím dřív to přijmeš, tím dřív se
pohneme dál a ty budeš konečně šťastná a spokojená. Nechci, aby ses musela
strachovat, jestli ti někdo ublíží, kdy se příště najíš. A hlavně chci, abys věděla, že
budu vždy stát při tobě. Chci tě celou a nenechám tě odejít“.
„Jak mě můžeš chtít po tom všem, co o mně víš a co jsem ti včera řekla?“, zašeptala.
Sklonil se a jemně ji políbil. „Když jsem tě spatřil, všechno se pro mě změnilo. Poznal
jsem to v první vteřině. Ano, v tu chvíli jsem o tobě nic nevěděl, ale věděl jsem, že
budeš moje. A co se týče všech těch keců, že tě nechci, když znám tvou minulost, je
naprostý blábol. Všichni děláme chyby. Nikdo není dokonalý. Ani já ne, ani ty. Bylo
by to zatraceně nudné, kdyby tomu bylo jinak“.
Oči se jí zalévaly slzami, nemohla si pomoct.
„Nesmíš plakat, Emo. Chci, abys zapomněla na všechno, kromě mě a sebe. Musíš
se naučit vnímat to, co k tobě cítím“. Hlas se mu změnil, zvážněl, ale oči z ní
nespustil. „Neříkám, že to bude snadné. Budu dělat chyby. Ty budeš dělat chyby,
většinou tím, že budeš neustále opakovat, jak jsme rozdílní. Uvědomuju si, že budeš
potřebovat čas, abys zapomněla na to všechno špatné, co jsi prožívala, a že pro mě
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nejsi dost dobrá. Štve mě to, ale zároveň to i chápu. Ale budu na tom s tebou
pracovat a změním to v tobě, tím si buď jistá. Já jsem totiž vytrvalý parchant a nikdy
se nevzdávám ničeho, co chci. Je to jasné, Emo?“
Přikývla. Nevěděla, jak se vypořádat s přívalem emocí, které v ní vzbuzoval Štefan.
Ale pravda byla taková, že jediné co cítila, byl stud, nenávist k sobě samé, rozpaky a
beznaděj. Z myšlenek ji vytrhl jeho hlas. „Jsi v pořádku?“
Znovu přikývla. Nebyla si jistá, že by ji její hlas nezradil.
„Určitě?“
Opět přikývla. Přitiskla se k němu a zašeptala. „Můžeš mě políbit?“
„O to nikdy nebudeš muset žádat“, políbil ji divoce a majetnicky.
„Páni“, vydechla.
„Ještě něco jsi chtěla říct?“, zeptal se a v jeho hlase zaznělo pobavení.
„Nejspíš ne, nechtěla“.
„Dobrá. Dáme si tedy snídani a potom půjdeme na nákupy“.
„Ale co tvoje práce, nemůžeš mě pořád hlídat a být se mnou“.
„Jsem pánem svého času, což přináší určité výhody“, odpověděl domýšlivě. Potom ji
poplácal po zadku a převalil se na kraj postele. „Dám si rychlou sprchu a pak budeš
mít koupelnu pro sebe, zatímco nám přichystám snídani. Souhlasíš?“
„Jo“, přikývla, neschopna zahnat z tváře úsměv. Oplatil jí ho a oči mu zasvítily
uspokojením.
„Musíš to dělat častěji. A jestli bude po mém, tak to taky častěji dělat budeš“.
Zmateně se podívala a zamračila. „Dělat co?“
„Usmívat se“.
Nakupování se Štefanem bylo vyčerpávající, vzrušující a naprosto překvapující.
Procházel odděleními obchodů a bezpočtem butiků jako voják na misi a diktoval
požadavky na prodavačky. Napadlo ji, že kdysi už takto pro nějakou ženu nakupoval.
Dokonce se jí zmocnila žárlivost, než se zmínil o tom, že dříve nakupoval pro svou
mladší sestru. Když začalo být zřejmé, že si Ema nevybere žádný z přehnaně
drahých kousků, které podle něho rozhodně potřebovala, přestal se jí ptát a prostě
nakupoval. Rázným krokem procházel obchody, ukazoval, vybíral a prodavačka vše
vybrané zboží začala shromažďovat. Nakoupil úplně všechno, od spodního prádla,
což pro ni nebylo zrovna příjemné, po džíny, trika a šaty, o kterých neměla ani tušení,
že by je někdy potřebovala. Překvapovalo ji a zároveň těšilo, s jakou péčí vybíral
každý kousek. Na konci pěti hodinového maratónu nákupů, Emu z toho rozbolela
hlava. Štefan ukládal do auta hromadu tašek a krabic. Zabořila se do sedačky,
unavená z toho, jak se den vyvinul. Ano řekl, že ji vezme na nákupy. Napadlo ji, že jí
nejspíš koupí jednu, dvě věci. Nečekala, že to bude kompletní šatník. Oblečení bylo
tolik, že by mohla každý den nosit něco nového a měsíc by nemusela prát. Ani
nechtěla vědět, kolik to všechno stálo. Poté, co zahlédla číslovku na jedné
z cenovek, na další se odmítala podívat. Jen při prvním pohledu málem omdlela.
Když to viděl Štefan, zamračil se na ni a nasměroval jí zrak někam jinam.
Vzal ji za ruku a stiskl. „Všechno v pořádku?“, zeptal se.
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Přikývla. „Nikdy jsem tohle nezažila. Nikdy jsem v takovém množství nenakupovala.
Když už jsem šla na nákupy, jak si to nazval, pak to bylo v obchodech se značnými
slevami.“.
„Aha, no tak ty dny už skončily, Emo“, zamračil se.
Úžasem pozvedla obočí a nepatrně zakroutila hlavou. Když konečně zastavili před
domem, oddechla si. Byla unavená a zoufale toužila po klidu. Štefan odemkl a
podržel jí dveře. Vešla dovnitř a zálibně se rozhlédla kolem sebe. Včera byla natolik
zmatená, že nevnímala nic, kromě Štefana. Nevěnovala důkladnou pozornost tomuto
bytu, který se stal jejím novým domovem. Navíc mít k dispozici takové bydlení, bylo
pro ni něco nezvyklého, příliš velký luxus, který stále nedokázala vstřebat.
Procházela se místnostmi, zatímco Štefan přinášel všechny ty tašky a krabice.
Obývací pokoj s kuchyní tvořily jednu otevřenou místnost a k tomu malá ložnice. Vše
bylo vkusně zařízené a barevně dokonale spolu ladilo. Najednou se jí zmocnil
nepopsatelný pocit domova, který tak dlouho neměla.
O chvíli později, když se oba uvelebili na pohovce, do místnosti vstoupil vysoký,
mohutný chlap s vypracovanými svaly, Vypadal opravdu velmi drsně, a když se na
Emu podíval, instinktivně se přitiskla ke Štefanovi, jako by hledala u něj ochranu.
„Neboj se, neublíží ti“, zašeptal Štefan. Objal ji a pevně k sobě přivinul. Hned se cítila
lépe, v bezpečí. Nezáleželo na tom, že ten chlap byl jednou tak mohutnější a
drsnější, než Štefan. Byl jako chodící hora. Seděla vedle Štefana a věděla, že on
nikomu nedovolí, aby jí ublížil.
„Pane Jánský“, oslovil svalovec Štefana. „Jmenuji se Kadan Radič a jsem zde na
doporučení svého šéfa Aleše Volfa“.
Štefan vykročil vpřed, aby si s ním potřásl rukou. „Děkuji, že jste přišel“.
Otočil se k Emě a pokynul jí. Váhavě k němu přistoupila, ale její oči ostražitě
pozorovaly toho Ramba. Štefan jí nabídl ruku. Propletla si s ním prsty a on si ji opět
přivinul ke svému boku.
„Emo, tento muž bude tvoje ochranka“, oznámil jí rozhodným hlasem.
Nevěděla, jak má reagovat. Ochranka? Proč dostala ochranku? Vrhla po Štefanovi
zmatený pohled.
„Proč?“, to jediné slovo vyřkla přiškrceným hlasem.
Štefan netrpělivě stiskl rty. Pak se otočil na onoho muže. „Posaďme se“, ukázal
rukou směrem k pohovce v obývacím pokoji. „Musíme toho hodně probrat. Chci vaše
ujištění, že pokud nebudu s ní, bude Ema v naprostém bezpečí“.
„Samozřejmě, proto jste si mě najal“, přikývl Rambo.
Štefan položil ruku do prohlubně Eminých zad a jemně ji vybídl k pohovce. Posadil se
vedle ní a svalovec naproti do křesla. Ema se přitiskla více ke Štefanovi a koutkem
oka stále pozorovala toho muže naproti.
„Vypadáte jako profesionální zápasník“, vyhrkla ze sebe. Okamžitě si začala připadat
naprosto hloupě, když to z ní nečekaně vypadlo. Sklopila zrak a zadívala se na svou
ruku. Svalovec Rambo se uchechtl, což ji přimělo zvednout oči. Musela uznat, že se
usmíval velmi sympaticky.
„Při mé práci se to hodí“, madam“, odpověděl.
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„No jasně“, zamumlala rozpačitě.
Štefan jí stiskl ruku a potom obrátil pozornost k muži, její ochrance. Přišlo jí to
směšné, celá tahle situace byla naprosto bizarní a neubránila se tichému povzdechu.
Toto její gesto samozřejmě Štefanovi neuniklo, podíval se na ni a v očích měl upjatý,
vážný, nekompromisní výraz.
„Pan Radič tě bude doprovázet kamkoli, když nebudu s tebou. Bude hlídat každý tvůj
krok, a tím myslím opravdu každý“.
Vytřeštila oči. „Ale proč? Nechápu to, nejsem důležitá, aby mě někdo hlídal“,
reagovala okamžitě na jeho slova.
Štefan si povzdechl. „Zapomněla jsi snad, že zrovna včera tě jeden parchant tak
zřídil? Co si myslíš, že se stane, Emo? Myslíš, že oni venku jen tak zapomenou,
protože už tě nenajdou tam, kde jsi bývala obvykle? Nechci, aby se kdokoli k tobě
přiblížil, což znamená, že bez ochrany nikam nepůjdeš sama. Rozumíš tomu?“
„Opravdu si myslíš, že by mě mohli hledat a tady najít?“, zašeptala překvapeně.
„Jen řekněme, že nechci nic riskovat“.
Svalovec si odkašlal. „Madam“, promluvil zdvořile. „Muži jako oni se snadno
nevzdávají, věřte mi. Budou se snažit vás hledat, protože jsou ohroženi vaší
výpovědí. Dokud je všechny nenajdou, jste stále v nebezpečí“.
Otevřela ústa a zadívala se na Štefana. Nedomyslela následky, které nastávaly.
„Tak už tomu rozumíš?“, zeptal se tiše.
Přikývla na souhlas, ale ještě stále se nedokázala vzpamatovat ze všech obratů,
které v jejím životě nastaly.
Štefan vytáhl krabičku a vybalil zbrusu nový telefon. Vložil do ní baterii, zapnul ho a
několik minut čekal, pak další minuty si s ním hrál. Potom vytáhl ten svůj, stiskl
několik tlačítek a pak podal nový telefon Kadanovi.
„Uložte jí do mobilu svoje číslo. Chci, aby vás pro případ, že se něco semele, měla
na rychlé volbě“.
Ema povytáhla obočí, když svalovec ihned poslechl jeho příkaz. Potom se Štefan na
ni obrátil. „Uložil jsem svoje číslo, budeš ho mít na rychlé volbě pod jedničkou.
Kadana budeš mít pod dvojkou. Na trojce máš číslo do mé kanceláře, na pětce do
mého bytu. Měj telefon neustále při sobě. A jestli mě nechceš vyděsit myšlenkou, že
se ti něco stalo, tak mi ho pokaždé zvedni. Jasné?“
Otupěle přikývla. Hlava se jí z toho všeho pořádně točila. Sotva dokázala dýchat, jak
jí hlava bolela. Dívka jako ona se pohádek nikdy nedočkala, a přesto se právě
uprostřed jedné z nich ocitla. Ale přece na ni i tak – žili šťastně až na věky – nečeká.
To věděla naprosto přesně, jak to chodí ve skutečném životě. Tak skutečný život
vypadá, nedělá kompromisy, výjimky, prostě takový je a bude.
Štefan ji políbil na čelo. „Musím teď na chvíli odejít, ale nepotrvá to dlouho. Brzy
dovezou zásoby potravin. Ať uděláš cokoli, poslouchej Kadana, co ti říká. To je jeho
práce, tak mu to co nejvíc usnadni, dobře?“
„Dobře“, špitla bezhlesně.
„Pokud budeš cokoli potřebovat, zavolej mi. Budu mít telefon neustále při sobě“, ještě
dodával s úsměvem.
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Mechanicky přikývla. Znovu ji políbil. „Zajdeme si potom spolu na večeři. Vezmeš si
na sebe jedny z těch nových šatů, které jsme nakoupili“, s těmito slovy se rozloučil,
pokynul Kadanovi a odešel.
32.
Štefan chodil nervózně po své kanceláři, která mu byla nově přidělena, coby zástupci
Richarda. Nějak se nemohl soustředit, myslel na Emu Královou, která přednostně
zajímala jeho mysl. Rozhodl se udržet svou touhu na uzdě, i když to bylo pro něj
nadlidské úsilí. Zvonění telefonu ho přimělo potlačit negativní myšlenky.
„Jánský“, představil se.
„Ahoj Štefane, tady Andrea. Nevolám nevhod?“
Štefan si oddechl, když uslyšel hlas své sestry. Pohodlně se zapřel do opěrky židle.
„Vůbec ne. Stejně se dnes nedokážu na nic soustředit“.
„Nejsi nemocný? Pokud vím, tak jsi ten nejsoustředěnější člověk, kterého znám“,
zasmála se Andrea.
„Chceš něco konkrétního, nebo mi voláš proto, aby sis mě dobírala?“
Andrea se znovu rozesmála. „Ne, volám ti, abych tě pozvala na večeři“, oznámila
veselým tónem.
„Jak to myslíš, kam na večeři?“, zeptal se udiveně.
„No přece k nám domů“, upřesnila.
„Ach tak. To je trochu z ruky, nemyslíš? Jezdit tam povečeřet by bylo poněkud
zdlouhavé“, reagoval žertovně. „I když jde o vynikající domácí stravu, sestřičko“.
„Jde poněkud o slavnostnější záležitost“, pronesla Andrea.
Snažil se vzpomenout, jestli má někdo narozeniny, nebo jestli je nějaká výjimečná
událost, na kterou zapomněl.
„Většina rodin ten den tráví pohromadě v rodinném kruhu u slavnostního stolu“,
snažila se mu připomenout.
„Potřebuju další nápovědu“, ozval se, neboť mu to nedávalo žádný smysl.
Andrea si povzdechla. „A co třeba bohatá štědrovečerní večeře, bratříčku“.
„Stefan se rozesmál, když mu to došlo. „Takže budou vánoce“, pokračoval ve
škádlení. „Nějak jsem si nestačil přehodit kalendář“.
„Ano, přesně tak. Za dva týdny budou vánoce“, prohlásila Andrea jízlivě. „Jak můžeš
zapomenout na takové svátky?“
„Mám plnou hlavu jiných věcí“, zavrčel do telefonu.
„Jasně, jako vždy, nic se nezměnilo, že?“
„Nerad plýtvám mozkovou kapacitou na hlouposti“, vysvětloval.
„Dobře, dobře, vzdávám se“, kapitulovala jeho sestra. „Ale jak jsem zmínila, vánoce
jsou za dveřmi, a já bych ráda věděla, jestli přijedeš domů“.
Jako kdyby tomu bylo jiné roky jinak. Pokaždé trávil svátky se svou rodinou, výjimku
tvořily roky, kdy trávil vánoce v cizině na misi. Mohla by to být pěkná rodinná večeře,
tohle je jediná šance v roce, jak se sejít v klidu u jednoho stolu, pomyslel si. Zadíval
se ven, na šedivé, deštivé počasí v Praze, které panovalo za oknem kanceláře.
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Trávit několik dnů mimo Prahu, by mohlo být docela příjemné. Navíc jeho vztah
k Emě nabíral na vážnosti. Měl by ji představit své rodině.
„A mohu přivést hosta?“, zeptal se opatrně.
Na druhém konci nastala chvilka ticha a váhání. „Muže nebo ženu?“, zeptala se
Andrea překvapeně.
„Je to žena“, řekl na rovinu. Věděl, že se to jeho sestře nebude líbit. Ona totiž tajně
doufala, že ho Praha omrzí a vrátí se domů. Nepředpokládala, že by si mohl někoho
najít a zneklidnilo ji to.
„Jak je to vážné?“, vychrlila ze sebe.
„Co máš na mysli?“
„S tou ženou“, odfrkla. „Jak ji znáš dlouho, kdo je to?“, zvídala.
„No, zbytečně si tím děláš těžkou hlavu, sestřičko. Pokud však ona není vítaná,
potom nepřijedu ani já, nemůžu“.
„Rozumím, budete spát v jednom pokoji?“, chtěla vědět.
„Ne“, zavrčel Štefan varovným tónem.
„Mohli bychom ji ubytovat v ložnici rodičů. Přestavěli jsme ji, jenom bude potřebovat
trošku uklidit. Bude mít i vlastní koupelnu, sice malou, ale vlastní. Je velký jedlík?
Musím se připravit, abychom měli všeho dostatek“, chrlila ze sebe Andrea.
„Neměj obavy, je mi jasné, že nejde o jídlo“, usadil ji se smíchem.
„Doufám, že to není nějaká chvilková známost“, zaúpěla. „A taky doufám, že odolá
tvým bratrům, však je znáš“, zasmála se.
Sestra ho vůbec nešetřila. Vždycky mu řekla na rovinu, co si myslela. „Tak
domluveno“, ukončila hovor. „Budeme se těšit“.
„Jo, domluvím se a ještě ti zavolám“, položil Štefan telefon, ale vzápětí ho zase
zvedl. Volal Richard, aby mu připomenul, že se za hodinu sejdou s klienty.
O týden později seděl Štefan ve své kanceláři naprosto ponořený do svých
myšlenek. Před sebou měl hromadu vzkazů od své recepční, seznam hovorů, které
musel uskutečnit. Spoustů e-mailů, na které musel reagovat.
Za čtyřicet minut měl mít důležitou schůzku, ale nedokázal se soustředit, což se mu
vůbec nepodobalo. Příčilo se mu, že Ema bydlí v bytě, který jí nabídl Richard, tedy
ne, že by tomu nebyl rád, naopak si toho jeho gesta považoval. Dokonce v prvním
okamžiku mu to připadalo správné. Nechtěl na ni jít příliš rychle. Věděl, že na ni bude
muset pomalu, nebo aspoň pomaleji. Jinak by riskoval, že ji natolik vyděsí a ztratí ji.
Protože ve vteřině, kdy se nastěhuje do jeho bytu, do jeho postele, nebude cesty
zpět. Takže zatím bydlel u ní v tom malém bytečku, protože nechtěl zůstat od ní
odloučený na více než nezbytnou dobu. Jen na tak dlouho, dokud nevyřídí své
pracovní povinnosti a nesplní své závazky.
Ale mít svůj byt Emě poskytovalo zdání nezávislosti a alespoň iluzi, že má tak na
vybranou, takže jí to dopřeje. Protože věděl, že není ani nezávislá, ani nemá na
vybranou. Byla jeho, patřila mu. A to se nezmění jenom proto, že teď získala zdání
nezávislosti. Dával si na čas, čekal na správnou chvíli, kdy provede další krok. A pak
bude zcela a nadobro jeho. A on, ať táhne do pekel, jestli si ji potom neudrží.
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Vlastně ten poslední týden se peklu podobal. Žil z věcí, které si zabalil do své
cestovní tašky a přespával v jejím dočasném malém bytě jen proto, že mohl s ní být.
Ustálil se takový zvyk, že když ráno odcházel, vítal ho ve dveřích Kadan, a pak se
s ním zase loučil, když se večer vracel. Ale Ema byla tak v bezpečí a dokonale
střežená. Dokud ji nebude mít ve svém bytě, nebude klidně spát
Jeho první vánoce se ženou v kruhu své rodiny, to bude veliká změna jak pro něho,
tak i pro ni samotnou. Podle jejího vyprávění dlouho nebyla obklopena rodinou a
přáteli. Zatraceně, byla dříve tak opuštěná. Vychovávala ji babička, její matka
zemřela, vůbec si na ni nepamatovala a otce nikdy nepoznala. Dokonce přišla i o
střechu nad hlavou, o kterou ji připravil ten bastard Janota.
Ozvalo se tiché zaklepání. Vzhlédl od svého stolu a k jeho překvapení ve dveřích
váhavě postávala jeho sestra. Ostražitě ho pozorovala, nejspíš odhadovala jeho
náladu.
„No ne, ahoj Andreo“, zvolal hlasem, do nějž pronikala láska, kterou k ní pociťoval.
Uvolnila se a vešla dovnitř.
„Neruším?“, zeptala se. „Něco jsem vyřizovala a musela jsem tě vidět“, prohlásila.
Uchechtl se, protože věděl, že byla hodně zvědavá od chvíle jejich rozhovoru.
Postavil se, obešel stůl, aby se s ní přivítal.
„Ahoj, sestřičko, ty nikdy nerušíš. Dokonce jsem si myslel, že se tady objevíš“,
zasmál se a stiskl ji ve svém objetí. Když se od ní odtáhl, měla Andrea ve tváři
vepsanou starost. Pokynul jí, aby se posadila. „Tak co tě přivedlo, že jsi tady?“,
zeptal se s pobaveným úsměvem na rtech.
„Je všechno v pořádku, Štefane? Mám pocit, že nejsi sám sebou, nebo se mi to jen
zdálo“, krabatila čelo a posadila se do křesla.
Prudce vydechl a zvedl oči ke své sestře, která ho starostlivě sledovala modrýma
očima, které se tak moc podobaly těm jeho. Na pár vteřin se hluboce zamyslel.
„Poznal jsem jednu ženu“, začal.
Andrea se v křesle naklonila, aby dobře slyšela.
„Páni, počkej. Myslíš tu, kterou jsi pozval k nám na vánoce? Tak ty jsi poznal jednu
ženu …, opakovala. „To je hodně nové a zvláštní“, usmívala se.
Štefan sebou trhl. „Proboha, Andreo. Nehodlám tady s tebou probírat svůj sexuální
život“, ušklíbl se.
To poslední, co chtěl, bylo, aby jeho sestra zkoumala jeho situaci.
„Takže tahle žena“, vědoucně přikývla, na rtech široký úsměv. „No pane jo. Můj
nejstarší bratr se konečně nechal někým ulovit. To se musí zanést do kronik“.
Štefan vrtěl hlavou. „Jen poslouchej, prosím, ano?“, napomenul ji.
Vycítila, že je něco důležité, přestala ho škádlit a zvážněla. „Co se děje, stalo se
něco?“ Nechtěla jsem se tě dotknout“, bránila se.
Štefan si prohrábl své hodně krátké vlasy a zapřel se v křesle. „Jak jsem řekl, ona je
jiná, není jako moje dřívější známosti. Hodně mi na ní záleží. Pro tvou informaci se
nacházela v tíživé situaci a je hodně zranitelná. Byla dlouho bez domova a
zneužívaná. Hodně riskovala, když zachránila možná život jedné ženě mého přítele.
Do Andreiných očí okamžitě vstoupil soucit. Když nic jiného, jeho sestra měla to
největší srdce na světě.
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„Jak si ji tedy poznal?“, ptala se.
Štefan v kostce vypověděl Emin příběh a ta ho bedlivě poslouchala. Když skončil,
chvíli seděla tiše, jako by chtěla všechno vstřebat.
„To je dost na hlavu“, poznamenala smutně.
„Poprvé jsem ji spatřil, byla na tom hodně špatně a navíc zmlácená od těch šmejdů,
co jí tak dlouho ubližovali“.
„Ale ne“, ztuhla Andrea. Je už v pořádku?“, zajímala se.
Přikývl. „Ano, myslím, že je, až na nějaké modřiny. Je to už pár dnů nazpět, rány se
zahojily. Mnohem horší budou ty, co zůstaly na duši. To ještě nějakou dobu potrvá“.
Andrea se zamračila. „To je hrozné“, konstatovala zničeně. „Tak proto ji vezmeš
k nám domů na vánoce“, pronesla se zamyšleným výrazem.
„Ano, nechci, aby byla sama, a rozhodně jí nechci říct, že strávím vánoce bez ní, aby
si pak nemyslela, že pro mě nic neznamená, kdybych ji nepozval“.
„Ale samozřejmě, že ne. Všichni ji rádi poznáme“, vyhrkla Andrea. „Už se na ni těším.
A kde teď bydlí?“, zeptala se.
Štefan se zamračil. „No, zatím ještě ne, bydlí dočasně v bytě, který jí poskytl můj
přítel, pan Gregor“.
„Dočasně?“, povytáhla obočí.
„Velice dočasně“, dodal. „Jen dokud si ji nepřestěhuju k sobě“.
To jeho sestru překvapilo. „Tak v tom případě to je hodně vážné“, usoudila.
„Jistě“, ozval se. „Opravdu si myslíš, že kdybych to s ní nemyslel vážně, tak ji pozvu
na vánoce se svou rodinou? Kdy jsem k nám naposledy pozval cizího člověka,
respektive cizí ženu?“, ohradil se.
„Vlastně nikdy“, přiznala Andrea, jak se zamyslela. „Ale to na věci nic nemění. Jsem
na ni moc zvědavá a nemohu se dočkat, až ji poznám. Musela být hodně osamělá“,
znovu se zamyslela. „Z toho, co jsi mi o ní řekl, to tak vypadá. Kolik jí je?“, zvídavě se
podívala na svého bratra.
Štefan potřásl hlavou, neboť věděl, jak je jeho sestra zvědavá a neodbytná. „Je ve
tvém věku, i když vypadá dost ustaraně. Měla hodně těžký život. Vlastně se jí
nedostávalo šance na něco lepšího. Ale je velmi chytrá, vzdělaná a milá.
Rozzáří každou místnost, nedokážu to dost dobře vysvětlit, Andreo“, zatvářil se
najednou tak jinak, rozpačitě.
Ta se jenom usmála. „Ach Štefane, takového tě neznám, mám z tebe velkou radost.
Rozhodně to zní tak, že je to skvělá žena“.
Poznala, že není moudré dále vyzvídat, nakonec jí řekl vše, co potřebovala vědět a
co ji táhlo k tomu, aby ho navštívila předem. Pomalu se zvedla k odchodu a objala
svého bratra kolem krku. „Takže vás oba čekáme, přijdete?“
„Ano, můžeš s námi počítat“, řekl rozhodně, i když nevěděl s určitostí, jak to přijme
Ema. Ale s tím si nedělal starosti, však on už jí to objasní.
Když Andrea vycházela, srazila se ve dveřích s Lucií Gregorovou. Ta se zatvářila
překvapeně, když zahlédla neznámou, krásnou ženu. Myslela si, že Štefan a Ema
spolu …. „Ahoj Štefane“, pozdravila ho.
„Lucie, rád tě vidím“, pozdravil ji a zaregistroval její rozpačitý výraz ve tváři. „To je
moje sestra, zastavila se za mnou“, představil Andreu.
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„Moc mě těší“, zašveholila Lucie a podávala jí ruku. „Nebudu rušit, jenom jsem tě
chtěla pozdravit, Štefane. Jdu za Richardem, doufám, že si na mě udělá čas“.
Štefana to rozesmálo. „Jako by si ho pro tebe někdy neudělal“, zvolal pobaveně.
Lucie se jen zašklebila, zamávala jim a byla pryč.
Štefan přišel o půl sedmé večer. Ema mezitím připravila večeři. Při pohledu na jeho
úsměv se jí prudce rozbušilo srdce. Bylo neuvěřitelné, jak ji dokázal vyvést
z rovnováhy.
„Ahoj, tak už jsi tady“, vítala ho Ema se srdečným úsměvem.
„Ta je pro tebe“, podával jí jednu nádhernou růži.
„Děkuji, je nádherná“, byla dojatá, neboť to bylo poprvé, kdy jí muž dával květiny.
„Květinářka říkala, že rudé růže znamenají vášeň. Tak jsem jich chtěl tucet. Ovšem
mě utvrdila v tom, že jedna úplně stačí“, pokrčil rameny.
„Bystrá dáma“, odpověděla Ema s úsměvem.
„Takový dárek si zaslouží polibek“, ještě rychle dodal a oči mu zazářily smyslnou
výzvou, což jí vehnalo červeň do tváře.
„Opravdu?“, hlesla rozpačitě a zachvěla se.
„Opravdu. Spokojím se s docela malým polibkem vděčnosti, nebo s hlubokým a
vášnivým z úcty k rudým růžím“, poznamenal šibalsky.
Ema lehce znejistěla, ale on neotálel déle a stáhl si ji do náruče. Oči mu toužebně
potemněly a dožadoval se polibku. Nebránila se a vyhověla jeho přání. První dotek
jeho úst rozechvěl její tělo, bylo to pro ni zcela něco nového a příjemného.
Nespěchal a trpělivě přemlouval její rty, aby se otevřely. Když ucítila jeho horký jazyk
v ústech, málem se jí podlomila kolena. Pevně ji svíral a nepřestával ji líbat. V žilách
se zase jemu rozbouřila krev, když se mu poddávala. Cítil, že každou chvíli ztratí
kontrolu nad svým tělem, proto se přinutil přestat. Pokud si nebude dávat pozor,
mohla by si myslet, že mu jde jenom o sex. Pomalu, velice pomalu ji pustil a jemně
přejel rukama po jejich pažích. Ema zatoužila po tom, aby ji líbal dále. Nechápala,
proč najednou přestal.
„Tobě se to nelíbilo?“, zeptala se tiše.
„Právě, že líbilo, dokonce moc. Ale s takovou bychom skončili v posteli. Ne, že bych
nechtěl“, přiznával. „Ale všechno co potřebuješ, je čas a já to hodlám respektovat“,
přejel jí prsty po šíji.
Emino tělo znovu zachvátily emoce. Štefanovo stručné sdělení v ní vyvolalo pocit
závratě. Nikdy neplýtval slovy, a když něco řekl, stál si za tím a nemínil ustoupit.
Uvědomovala si skutečnost, že večer co večer uléhala s ním v posteli. Byla jako vždy
nahá, jak to požadoval první večer. Byla mu vděčná za to, že jí dopřával čas a
spokojil se pouze s tím, že ji má u sebe. Ale zároveň ji to znepokojovalo, protože
nevěděla, kdy bude požadovat víc, než mu mohla dát. Bylo to k smíchu, protože se
na ní dlouhou dobu střídalo tolik mužů, tak proč má tyhle obavy. Nebylo to tím, že by
se něčeho bála, jenom nevěděla, jaké to bude, zda se jí to bude líbit. Dosud nikdy
nepocítila, jak může být sex něčím příjemným. Zažívala pouze bolest a strach,
protože si ji brali, jak chtěli a kdy chtěli. Vzpamatovala se velmi rychle, aby nepoznal,
jaké myšlenky se jí honily hlavou.
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„Něco jsem uvařila“, a odváděla ho do malé kuchyně.
„Vážně? To je milé překvapení“, široce se na ni usmál a šibalsky zamrkal.
Našla vázu na růži a postavila ji doprostřed stolu.
„Něco tady krásně voní“, nasával Štefan.
„Lasagne“, prozradila. „A k tomu máme salát a italský chléb. Doufám, že ti to
vyhovuje“, zeptala se, neboť ještě nevěděla, co mu chutná. Usoudila podle první
večeře, kterou připravil pro ni, že těstoviny patří mezi jeho oblíbená jídla.
„To určitě. Zní to velmi slibně. Mohu ti s něčím pomoct?“, nabídl se.
„Ano, můžeš zatím nachystat něco k pití“ a potěšeně se usmála.
Štefan naplnil skleničky ledovým čajem a Ema po chvíli servírovala hotovou večeři na
stůl. Oba se posadili naproti sobě a pustili se do lasagní, které znamenitě chutnaly.
Během večeře si vyměňovali novinky, jaký měli den. Když dojedli, pomohl jí sklidit ze
stolu. Otevřel láhev bílého vína a posadil se spokojeně na pohovku.
„Pojď sem ke mně“, vybídl ji tiše. Přisedla si vedle a on si ji přitáhl k sobě.
„Za několik dní budou vánoce“, pronesl vážně.
Zvedla hlavu, protože náhlá změna tématu ji překvapila. Ale přitáhl si ji zpátky a držel
ji tak, aby měla tvář v ohbí jeho krku.
„Tak se mi to líbí“, řekl tiše. Líbí se mi tě mít blízko vedle sebe“.
Usmála se jeho tvrzení, což ale nemohl vidět.
„A tobě se to taky líbí, že ano?“, poznamenal samolibým hlasem.
„Ano, mám to tak ráda“, vydechla.
„Každopádně, jak jsem ti říkal, brzy tu budou vánoce. Strávíme je s mojí rodinou“,
prohlásil rozhodně a nehodlal připustit jakékoli námitky.
Ztuhla překvapením, tohle vůbec nečekala. Ani nepomyslela, že nějaké svátky
budou. Co zemřela její babička, nikdy je neslavila, nikdy neměla vánoční stromeček.
„Dnes za mnou v kanceláři byla moje sestra a vše je domluveno“, podíval se na ni.
„Já nevím. Nebude to hloupé?“, namítala. „Vždyť je vůbec neznám“, váhala.
„Právě proto je poznáš“, odvětil stručně. „Chci, aby ses cítila pohodlně a
sebevědomě. A pokud ve skříni nenajdeš nic, v čem by ses tak cítila, tak si to
jednoduše koupíš“.
Zvedla ruku, ale zadržel ji. „Bez debat, Emo. Máš bankovní kartu a hotovost. Je na
čase, abys je začala používat“.
„Děkuju“, špitla. „Ne za to, že chceš, abych si koupila nové šaty. Určitě si vyberu
z toho, co mám. Ale děkuju za to, že se snažíš, aby to pro mě nebylo nepříjemné.
Rozhodně nemluvím o tom, že bych snad neměla co na sebe. Tak jsem to
nemyslela“.
Pevně ji sevřel. „To je jedno, jenom ti chci říct, že nechci, aby ses ještě někdy ocitla
v situaci, ve které se nebudeš cítit dobře“.
Zvedla hlavu a podívala se na něho. „Jsi na mě moc hodný, Štefane“, řekla tiše.
„Děkuju bohu za každou chvíli, kdy jsem s tebou“.
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33.
Den před Štědrým dnem byla velká zima, začal padat sníh a pokrýval chodníky bílou
peřinou. Ema byla hodně nejistá, když ji Štefan odváděl k autu. Odveze ji ke své
rodině, kde oslaví svátky společně. Už od rána si všímal její nervozity. Když si asi po
šesté upravovala vlasy, objal ji kolem pasu, přitáhl k sobě a políbil na spánek.
„Vypadáš úchvatně“, zašeptal. „Přestaň si dělat starosti. Zamiluješ si je a oni tebe“.
Usmála se, nebo se o to alespoň pokusila. Bylo to pro ni těžké, neznala je a oni
neznali ji. Najednou ji ochromila děsivá myšlenka. Doslova ji paralyzovala. Co když
oni vědí o její nepříznivé minulosti.
„Emo“, skrze její myšlenky pronikl jeho hlas. Otočila hlavu jeho směrem. „Strachuješ
se zbytečně“, stiskl jí silněji ruku. „Jsou vánoce a ty si je užiješ“, usmál se na ni
povzbudivě.
„Bojím se“, vyhrkla ze sebe.
„Nemáš čeho. Oni jsou moje rodina. Nevystavoval bych tě ničemu a nikomu, kdybych
si myslel, že by ti to mohlo nějak ublížit. Navíc vědí, co pro mě znamenáš. Věř mi,
když ti říkám, že prožiješ pěkné svátky“.
Zastyděla se a zadívala se na podlahu. „Omlouvám se. Ničím ti oslavu vánoc dřív,
než vůbec začala. Jednoduše se bojím, nechci tě zklamat. A už vůbec tě nechci
ztrapnit před lidmi, které máš rád. Ale nedokážu přestat myslet na to, že sotva mě
uvidí, poznají to, že jsem …
„Štefan se zamračil a doslova vypěnil. „Tak už dost, Emo. Začínáš mě štvát. Jsou to
kecy a já ti přísahám, že tě takového způsobu myšlení zbavím. I kdyby to měla být ta
poslední věc, co na tomto světě udělám“.
Polekala se a zavřela oči, odhodlaná neudělat nic hloupého, jako třeba se rozplakat.
„Emo, podívej se na mě“, nebyla to prosba, byl to jasný rozkaz. Takový, který musela
uposlechnout. Štefan se sice držel zpátky a šel na ni pomalu. Tak to bylo od chvíle,
kdy si promluvili o všech možných aspektech jejich vztahu, přitom stále častěji
popouštěl uzdu dominantní stránce své osobnosti.
„Mé sestře a bratrům hodně křivdíš, když si o nich myslíš něco takového. Nikdo tě
nebude soudit, tvoje minulost je nezajímá. Zajímá je jenom to, jestli dokážeš mě
učinit šťastným. A protože jim na mně záleží, oblíbí si i tebe. Jenom jim musíš dát
šanci, rozumíš tomu, Emo?“
Náhle se cítila provinile, protože měl naprostou pravdu. „Promiň“, řekla tiše, že ji
málem neslyšel.
Opět jí sevřel ruku. „Chápu, že jsi nervózní, nedivím se ti. Bude to v pohodě. Jenom
mi musíš věřit“.
Přikývla a zaznamenala, že se Štefanovi konečně ulevilo.
Cesta jim trvala pomaleji, než dorazili na místo určení. Hustě sněžilo a museli jet
hodně pomalu. Štefan jí pomohl vystoupit z auta, vzal ji kolem pasu, dával pozor, aby
neuklouzla. Zůstali stát před starší majestátní vilou, která měla dvě podlaží a
podkroví.
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Odhadovala ji, že je z doby první republiky a nebyla daleko od pravdy. Štefan jí
prozradil, že dům postavil jeho děda, ve kterém bydlel se svými rodiči, a nyní zde žijí
jeho sourozenci.
„Štefane, to je nádhera“, zvolala, když přicházeli blíž k domu. „A to ticho“, obdivovala
místo, ve kterém se nacházeli. „Proč si se vůbec odstěhoval?“, zajímala se.
„Už dlouho zde nebydlím. Jak víš, byl jsem skoro tři roky na vojenské misi. No a
potom jsem se přestěhoval do Prahy, do bytu v centru města. Je to pro mě
praktičtější a mám svoje soukromí“, zastavil se.
„Nuže?“, zadíval se na ni pozorně. Záře v jeho očích ji přinutila dýchat. Snažila se
nabrat svůj klid a vyrovnanost. Znenadání ji vzal Štefan do náruče, když stáli před
dveřmi, ozdobenými malým vánočním věncem.
„Už je to dlouho, co jsi mě políbila“, škádlivě se na ni usmíval. Stoupla si na špičky a
dala mu pusu.
„To bylo málo“, zaúpěl a tělo se mu napínalo vzrušením. Přitiskla se k jeho slabinám
a políbila ho tak, jak chtěl. Byl to polibek dlouhý a vášnivý. Nakonec to byl on, který
se přiměl k tomu, aby se od ní odpoutal.
„Bože, Emo, přivádíš mě k šílenství“, vzdychl jí do tváře. Opět byla jeho chováním
zmatená. Na několik vteřin zavřel oči, aby se ubránil jejímu vstřícnému, láskyplnému
pohledu. Vycítil její zklamání a rychle se to snažil napravit.
„Vím, co si teď myslíš. Ale líbilo se mi to“, povzdechl si. „Zatraceně se mi to líbilo“,
přiznával upřímně.
„Já jsem na tom stejně“, špitla a oči ji zářily vzrušením.
V tom se otevřely dveře a oni se rychle pustili ze svého objetí. Ven vyšla štíhlá
plavovláska s modrýma očima. Ema si ihned všimla jejich podobnosti, která se
nedala přehlédnout.
„Slyšela jsem přijet auto už před půl hodinou“, dala si ruce v bok. „Divila jsem se,
proč nikdo nejde“.
Štefan chytil Emu kolem pasu. „Tohle je Andrea, generál naší rodiny“, představoval
svou sestru s úsměvem.
„Můj bratr se snaží říct, že vždy říkám, co si myslím. A teď si myslím, že se snažíš
svádět našeho hosta“.
„Mého hosta“, opravil ji. „Jestli budeš Emu znervózňovat, raději ji vezmu do hotelu“,
Ema se zmateně podívala a cítila, jak se jí zbarvují tváře, ale přesto se odhodlala a
mile se usmála.
„Ahoj Andreo, já jsem Ema. Ráda tě poznávám a děkuji za pozvání“, osmělila se.
„Tvůj bratr to nemyslel vážně, jenom předstírá, jaký je tyran. Nenechej se jím pomýlit.
Nikam nepojedu, mně se tady líbí“, pronesla s rozhodností.
Štefan významně pozvedl obočí. Potěšilo ho, jak se Ema osmělila. Byl si téměř jistý,
že svými slovy si získala sympatie u jeho sestry.
„Vidím, že máš dobrý vkus, bratříčku“, řekla Andrea a ustoupila od dveří, aby je
mohla pozvat dál.
„Proto si mě vybrala“, pronesl Štefan a zatvářil se domýšlivě.
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Andrea se pokusila bratra plácnout, ale byl rychlejší. Pevně svou sestru chytil,
nadzvedl a vlepil jí mlaskavou pusu. Andrea se polichoceně zahihňala. Pusť mě,
zlomíš mi žebra“, vykřikla a těžce lapala po dechu.
Postavil ji na zem a ještě jednou ji líbnul na čelo.
„Potřeboval bys lekci slušného chování“, snažila se nadechnout. „A taky jsi mohl
přijet dříve“, prohlásila.
Štefan jí věnoval neodolatelný úsměv. Ema mlčky sledovala jejich vzájemné
sourozenecké škádlení. Ačkoliv se Štefan považoval za samotáře, bylo zřejmé, že
Andrea svého nejstaršího bratra milovala.
„Kde je Aleš s Tomášem?“, zeptal se, když vešli do tichého domu.
„Šli si zahrát kuželky, ale do večeře budou zpátky. Nemáte hlad?“, zeptala se.
„Velký, sestřičko, jak si to poznala?“, řekl Štefan a chytil se za břicho. Ale myslím si,
že ještě vydržíme, pokud to nebude dlouho trvat. Nejdříve si musíme vybalit. Půjdu
do auta pro naše věci. Mohla bys zatím Emě ukázat její pokoj“.
„Samozřejmě“, řekla Andrea s nemalým nadšením.
Štefan šel ven pro zavazadla a Andrea provedla Emu domem. Byl velký, vzdušný, a
pokud by svítilo slunce, byl by nádherně prosluněný. Teplé barvy a dřevěné obklady
působily útulným dojmem. Ema se cítila velmi příjemně. Štefan vynesl věci nahoru
zrovna ve chvíli, když zrovna byly obě v ložnici, ve které měla spát. Andrea se
omluvila a odešla do kuchyně, kde měla rozdělanou práci.
„Asi si dám nejdříve sprchu“, řekla Ema a nesměle se podívala po Štefanovi. Mlčky
přikývl. Rád by se jí zeptal, jestli by se mohl přidat, ale přinutil se ovládnout.
„Já udělám to samé. Můj pokoj je vlevo na konci chodby. Zaklepej, pokud budeš
něco potřebovat. Večeře bude nejdříve za hodinu“ a obracel se k odchodu.
Štefane“, zavolala na něj. „Neměli bychom s něčím pomoct?“
„Nedělej si starosti, jsi naším hostem. Kromě toho Andrea ráda vaří a miluje
návštěvy“, usmál se.
„Když myslíš ….“
„Je to tak“, ujistil ji. „Co kdybychom se ještě políbili, než se rozejdeme do svých
pokojů?“, navrhoval a škádlivě na ni zamrkal.
Ema se musela usmát, než k němu přistoupila a krátce ho políbila na rty. „To bylo za
to, že jsi mi přinesl zavazadla, uvidíme se za chvíli“, oplatila mu škádlivým úsměvem.
„Tak se mi zdá, že jsi trochu drzá, co?“, prohodil naoko přísně.
Ema se na něj mile usmála a zavřela dveře, což se mu dvakrát nezamlouvalo. Ale na
druhou stranu byl potěšen, že se chovala přirozeně, což bylo velmi dobré znamení.
Povzbuzen svým poznáním se odšoural v dobré náladě do svého pokoje.
Ema si připravila čisté prádlo a zamířila do koupelny, která byla propojena s jejím
pokojem. O půl hodiny později odložila fén a natřela si zápěstí a šíji lehkým
parfémem. Oblékla si kalhoty a pletenou halenku. Vyšla na chodbu a zamířila ke
Štefanovu pokoji, aby mu řekla, že je připravená k večeři. Zaklepala a uslyšela
nesrozumitelné zavrčení. Usoudila z toho, že ji zve dovnitř.
„Jsi hotový?“, zeptala se a strčila hlavu do dveří. Zrovna si natahoval sportovní košili
a ona na okamžik spatřila jeho vypracované svaly a pevné břicho.

159

Džíny mu seděly na míru, těsně obepínaly jeho svalnatá stehna. Vypadal sexy. Ema
zavřela dveře a opřela se o ně. Se zalíbením se na něho dívala.
„Jo, jsem už hotový. Ale pokud se na mě budeš takto dívat, asi se na večeři vůbec
nedostaneme“. Jeho varování s ní nepohnulo. „Ráda se na tebe dívám“.
„Ano?“, řekl a přistupoval pomalu směrem k ní. Měla obě ruce za zády a hleděla mu
odevzdaně do očí. Zastavil se těsně před ní. „Počkej, až poznáš mé bratry, Aleš
s Tomášem jsou rodinní hezouni“.
Odmítavě kroutila hlavou. „To klidně mohou být, ale takoví jako ty, nebudou
kouzelní“.
„To mi vysvětli“, dožadoval se.
„Jsou muži krásní“, vysvětlovala. „Ale pak jsou muži kouzelní, kteří dokážou zaujmout
tak, že se jim dá těžko odolat. A přesně takový jsi ty“.
„Jako neodolatelný?“, pronesl pochybovačně. „Co konkrétně se ti na mně zdá
kouzelného a neodolatelného?“, vyzvídal.
Ema tušila, že se nespokojí s prázdnými komplimenty. Chtěl vědět, čím ji přitahoval.
„Máš podmanivý pohled, pevné rysy ve tváři, což je hodně přitažlivé. Dokážeš
projevit svou vůli, jsi pragmatický. Ze začátku jsem se ptala sama sebe, jestli budu
schopná přijmout tvou autoritu. Ale teď už vím, že ano. Líbilo by se mi, kdyby můj
život měl svůj řád. Cítím se uvolněně. Je to pro mě osvobozující přenechat
zodpovědnost někomu, kdo se o mě postará. Někomu, komu na mně záleží a kdo
mě ochrání. Cítím se s tebou v takovém bezpečí, jaké jsem nikdy neprožila. Až teď, a
takový jsi právě ty. Nikdo tě nemůže nahradit“.
Štefan se zachvěl. Její nečekaná slova pronikla do míst, kam se ještě žádné ženě
nepodařilo dostat. Přímo do jeho srdce. Jak mohl celé ty roky být bez ní. Ale mohl,
protože ji musel pohledat. Teď už ji má a nepustí ji ze svého života.
Bez varování ji vtáhl do své náruče a líbal ji tak, dokud jim oběma stačil dech.
Myslela si, že ji umačká, ale neprotestovala. V té chvíli se zdálo, že svou touhu nikdy
ani jeden neuspokojí.
Andreino volání je přinutilo přestat. „Strážný anděl“, zašklebil se. Emě stále ještě
chyběl dech k tomu, aby mohla promluvit. Vzal ji za ruku a vykročili ke schodišti. Ema
se snažila uklidnit své emoce dřív, než se setká se zbývajícími členy rodiny. Dole od
schodiště zamířili rovnou do kuchyně, kde se ve dveřích potkali s Andreou, která je
chtěla znova zavolat. Když je oba spatřila, chápavě se pousmála. „Myslela jsem si,
že jste mě neslyšeli“.
„Tvůj křik se nedá přeslechnout, sestřičko“, poškádlil ji Štefan.
„Ta jsi ale zvíře, měl bys být rád, že tě chci nakrmit“, ohradila se.
„A čím nás hodláš nakrmit“, zeptal se Štefan a snažil se udržovat konverzaci ve
škádlivém tónu, a navodit tak příjemnou atmosféru.
Ema se všemocně snažila zapomenout na Štefanovy polibky, avšak bylo to marné.
Když vstoupila do kuchyně, spatřila zbytek rodiny, Štefanovy bratry, Aleše a Tomáše.
Oba muži se galantně postavili, a se zájmem si ji prohlíželi.
„Emo, dovol, abych ti představil své malé bratry, Aleše a Tomáše, řekl Štefan. Nad
slovem „malí“ oba sourozenci útrpně zasténali.
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Ema si je oba pozorně prohlédla, byli to opravdu velmi pohlední mladíci. Byli urostlí,
sportovní postavy. Jejich snědá pleť a tmavé vlasy jim dodávaly atraktivní vzhled.
Pochybovala, zda by našla nějakou vadu na kráse.
„Štefana neposlouchej. Jsem sice mladší než on, ale ne o moc“, ohradil se jeden
z bratrů a podával jí ruku. Ema se usmála. „Tak to musíš být Aleš“, hádala. Věděla,
že jeden z nich je o tři roky mladší od Štefana. Ale přesto si oba bratři byli velmi
podobní, ale ani jeden z nich se však nepodobal Štefanovi. Tomáš podával ruku Emě
a přitom dodal. „Sice jsem nejmladší, ale lidi si nás s Alešem často pletou“.
„To je pravda“, zasáhla Andrea. Ve skutečnosti je Aleš tlustší, ale o to víc zase
Tomáš huláká. Takže já nemám nejmenší problém je rozeznat“.
Následné dohadování mezi sourozenci Emu rozesmálo a cítila se mnohem uvolněně.
Štefan jí podržel židli a všichni se posadili ke stolu. Andrea připravila výtečné jídlo,
které bylo velmi chutné a nápadité. Přesto si žádný z bratrů v legraci neodpustil
kritiku. Rozhovor během večeře byl velmi živý. Ačkoli vzájemné narážky a hecování
stále pokračovaly, Ema si byla vědoma rodinného pouta, které je pevně svazovalo.
Ona nikdy nic takového nepoznala. Rozesmutnilo ji to a malinko se zastyděla za to,
že jim takový vztah záviděla.
Štefan navrhoval, aby každý pohovořil o své práci, soukromém životě. Chtěl, aby si
Ema o každém z nich udělala obrázek, jací jsou. Se zájmem tak poslouchala rodinné
historky. Aleš s Tomášem vedli stavební firmu, která se těšila nemalé úspěšnosti.
Andrea se věnovala umění, malovala obrazy a vyráběla šperky, které se líbily. Sama
si z jednoho pokoje v domě přetvořila svůj ateliér. I když svoje díla úspěšně
prodávala, byl o ně zájem, nepřinášely jí mimořádné zisky. Jinak se velmi pečlivě
starala o domácnost a bratři jí přispívali dost na to, aby se mohla věnovat svému
umění. Ema si vychutnávala každé sousto a každé slovo. Poslouchala, někdy i
komentovala a dokonce se samovolně zapojila do rozhovoru. Ke konci večeře se
v této milé společnosti konečně dokázala natolik uvolnit, že se dokonce i smála, a to
hodně často. Všímala si, že ji Štefan během večeře často pozoroval. Zajímalo ji, co
se mu honí hlavou, ale neměla odvahu se ho na to zeptat. Ema si rovněž
uvědomovala, jak je Štefan milován a uctíván mezi svými sourozenci. Nebylo taky
divu. Když jim zemřeli rodiče, měli pouze jeden druhého a považovali ho za hlavu
rodiny, i když už s nimi nežil v jednom domě a každý si utvářeli svůj život.
Když později v noci Ema uléhala do postele, náhle ji přepadl divný, dosud nepoznaný
pocit úzkosti. Vlastně poprvé od chvíle, co ji Štefan odvedl z toho místa hrůzy,
zjišťovala, že měla být sama. Nechtěla to a obávala se toho. Nenáviděla se za svou
slabost. Natáhla se za sebe a zhasla lampičku.
Pak se přetočila zpět, zavrtala se pod peřinu a snažila se nemyslet na to, co ji tak
v minulosti děsilo. Přemítala nad tím, zda má ještě nějakou naději, že se někdy
přenese přes svou minulost a bude vnímat pouze přítomnost. Přemožena svými
myšlenkami konečně usnula, ale nespala však dlouho. Trhnutím se probudila
z hrozného snu.
Na druhém konci chodby Štefan nemohl usnout. Nakonec vstal z postele, natáhl si
triko a džíny a vyšel potichu na chodbu.
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Jako by tušil, že Ema bude mít noční můry, jak tomu bylo první noc. Byl si jist, že její
minulost čeká na hranici jejího vědomí, až se propadne do spánku a nebude se moci
bránit jejím útokům. A on tam s ní nebude.
Našel ji schoulenou na okraji postele, tiše zaklel. Přišel právě včas. Z hrdla jí unikl
vzlyk následovaný tichými výkřiky hrůzy. Sledoval, jak bojuje s neviditelnými monstry.
„Emo, probuď se. Jsi v bezpečí, jsem tady s tebou“, přiskočil k ní.
Na pár vteřin se zmítala příliš hluboko v sevření noční můry, než na něj zareagovala.
Pak se probrala a posadila se. Oči měla oproti drobné tváři obrovské a vyděšené.
Dívala se přímo před sebe a kolena si ochranitelsky přitáhla k sobě. Potom zabořila
tvář do kolen a rozplakala se.
Štefanovi to lámalo srdce. Ještě nikdy se necítil tak bezmocný, tak zoufalý, že tato
křehká žena byla vězněm vlastní minulosti.
„Pojď ke mně“, promluvil něžně. Nechala se obejmout. Tiskla se k němu, srdce jí
divoce bušilo. Tvář měla vlhkou slzami. Dýchala mělce a rychle, jak se snažila získat
nad sebou kontrolu.
„Emo, no tak, uklidni se. Mám tě“, utěšoval ji. „Nedovol, aby tě to dál ovládalo. Teď
už ti nikdo neublíží, přísahám“. Hladil ji po vlasech a líbal na temeno hlavy. Čekal, až
se zklidní a uvědomí si, že je v bezpečí.
„Omlouvám se“, zamumlala do jeho hrudi.
„Ne, neomlouvej se, nemáš za co“, konejšivě ji hladil tak dlouho, až ucítil, že se
uvolňuje a zklidňuje. „Zkus znovu usnout, budu tady s tebou“. Měl na sebe vztek, že
přistoupil na to, že budou spát odděleně, měl to tušit. Co ho to napadlo, když si
myslel, že by se mohla tak cítit uvolněně a neměla pocit trapnosti před jeho
sourozenci. Chtěl jí tak dát volnost a sebevědomí.
Tiše vydechla a položila se na postel. Lehl si vedle a přitáhl si ji k sobě. Na vteřinu
pomyslel, že ho poslechla a znovu usnula. Ale potom najednou ztuhla, tělo se jí
napjalo. Jako by sbírala odvahu něco říct. Instinktivně ji objal ještě pevněji a tiše ji
takto povzbudil.
„Nenávidím se za to, co se mnou dělali“, promluvila tiše. Hlavně nenávidím sebe, že
jsem to dopustila. Nenávidím se za svou slabost a nechávala to dojít tak daleko“.
„Nesmíš se obviňovat, a už vůbec se nesmíš stydět sama za sebe. Dlouho jsi byla
obětí, nemohla ses ubránit sama“, snažil se ji uklidnit. „Všechno časem pomine,
uvidíš“, usmál se na ni.
„Promiň a děkuji“, hlesla tak tiše, až její šepot plný bolesti málem neslyšel.
„Nemáš vůbec zač. Ale chci, abys mi něco slíbila, ano?“
Posunula se v jeho náručí a zvedla hlavu, aby se na něj podívala. Její rty se chvěly a
on věděl, jak těžké pro ni bylo, se mu podívat do očí.
Byla vyděšená z toho, že byl svědkem její slabosti. O to víc ji chtěl, ale nechtěl toho
zneužít. Byla plná bolesti. Byl by pěkný parchant, aby to udělal. Když si byl natolik
jistý, že má plnou její pozornost, pohladil ji prstem po lícní kosti.
„Ráno, až bude tahle noc pouhou vzpomínkou, slib mi, že nebudeš smutná. Některé
věci jsou nevyhnutelné. To, co je mezi námi je nevyhnutelné, a to bez ohledu na to,
jak urputně s tím budeš bojovat. Jsi pro mě velkým darem, a já už budu vděčný za to,
že mi vkládáš důvěru.
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Vážím si toho, že jsi mi dovolila nahlédnout za tu zeď, kterou sis tak pečlivě střežila.
A já jsem spatřil, co za tou zdí je. Vidím tvoje skutečné já, a právě takovou tě chci“.
Zamračila se, soustředěně stiskla rty a pak je pootevřela, jako by chtěla něco říct.
Položil prst na její rty, nechtěl slyšet nic, než její souhlas.
„Slib mi to, Emo. Slib mi, že budeš moje a budeš myslet na pěkné věci, které budeš
mít před sebou, protože já ti to dám“, zašeptal zastřeně.
Zavřela oči a nakonec přikývla.
„Řekni to, Emo, vyslov svůj slib. Musím to slyšet. My oba to musíme slyšet, protože
jedna věc ti je vlastní, jsi věrná a upřímná. A když mi dáš své slovo, že budeš moje,
budeš mi důvěřovat, nikdy ho nevezmeš zpět. Proto chci tvůj slib, protože patříš ke
mně a vždy budeš“.
„Slibuji“, zašeptala a hlas se jí zlomil z kapitulace.
Naklonil se a zlehka ji políbil, jen zlehka. Ne tak, jak po tom toužil doopravdy.
„Teď spi, miláčku. Není nic, co by ti ublížilo. Tentokrát, když se ti bude něco zdát,
bude to o mně“.
K jeho naprostému uspokojení se zavrtala zpět do jeho náruče, tiše vydechla, zavřela
oči a položila si hlavu ne jeho rameno. Potom znovu usnula. Dlouho tam ležel, co se
propadla do krajiny snů. Zíral do stropu a přemýšlel. Věděl, že od ní neodejde. Ona
patří k němu. Nenalhával si, že se hned tak něco změní. Navíc, bude ještě více
odhodlaný, než kdy předtím, zabránit tomu, aby se cítila v tak zranitelné pozici. Musí
najít cestu přes ty její zdi, které si kolem sebe vystavěla. Nadobro je zbourat a
proniknout do jejího srdce a duše. Ona za ten boj, který ho čeká, stojí. Nikdy to
nevzdá. Tuhle bitvu vyhraje, stůj co stůj.
Ema se ráno probudila sama se zcela podivným pocitem. Ležela a přemýšlela, co je
jinak. Cítila se překvapivě dobře a odpočatě. Žádná přebývající temnota z nočních
můr. Cítila se v bezpečí. Náhle se zarazila, Štefan … Vzpomínky na předchozí noc,
ty pokořující vzpomínky ji zaplavily mysl jako přívalový déšť. Udělala ze sebe
naprostého blázna, když se tak hroutila. A navíc mu dala slib, že nebude cítit žádné
rozpaky, že nebude vyděšená a hlavně bude mu patřit. Dokáže ten slib vůbec
dodržet, ptala se sama sebe. Protože celá tahle situace ji děsila. Nechtěla ho
zklamat, ale co když to tak bude?
Přehodila nohy z postele a vstala. Právě došla ke skříni, když se ve dveřích objevil
Štefan, vysprchovaný a oblečený. Musel se pousmát, když viděl, jak ji pomalu ovládá
panika. Snažila se skrývat ten zmatek, který se jí honil hlavou z předešlé noci.
„Kolik je hodin?“, zeptala se ochraptěle.
„Teprve osm“, odpověděl tím svým děsivě klidným hlasem. Ale i tak rozpoznala, že
v jeho hlasu byl zvláštní podtón, který tam dříve nebyl. Intimnější a plný něhy.
„Půjdu dolů a nechám ti prostor, aby ses v klidu osprchovala a oblékla. Potom se pro
tebe vrátím“, oznámil věcně.
„To není nutné“, vyhrkla ze sebe. „Můžeme se sejít tam“.
„Zapomínáš na svůj slib?“, připomenul jí, ale usmíval se. „A Emo, rozhodl jsem se, že
ten čas, aby sis na mě začala zvykat, posuneme vpřed a začneme hned teď“.
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Dvěma kroky byl u ní a svým tělem ji přišpendlil ke zdi. Políbil ji náruživě, až se
zachvěla touhou. Působil tak sebejistě a odhodlaně, až se jí z toho točila hlava.
„Brzy se vrátím“, zašeptal, otočil se a vyšel ven.
Dlouho tam stála a tiskla si prsty ke svým citlivým rtům. Co se to kruci stalo? A včera
v noci? Ten její záchvat? Jak mohl jejich vztah získat takový obrat? Setřásla ze sebe
mrákoty a zamířila raději do koupelny, aby se osprchovala. O dvacet minut později ji
vyzvedl Štefan, aby ji doprovodil dolů. Zaslechli hlasy z kuchyně a Ema tiše
zasténala.
„Zřejmě jdeme pozdě“, stačila namítnout, ale to už ji tlačil dopředu, doslova vstrčil do
kuchyně. Všichni sourozenci už seděli u stolu.
„Dobré ráno“, pozdravila a snažila se nečervenat. Oba bratři zvedli hlavu a zvědavě
si je oba prohlíželi.
„Jdete pozdě“, ozval se Aleš. „Všechno už jsme snědli“, zakřenil se.
„To nevadí“, usmála se Ema. „Bude mi stačit jenom káva. Tedy jestli jste ji taky
nevypili“, snažila se zavtipkovat.
„Neposlouchej ho, Emo. Jídla máme dost“, zpražila pohledem své bratry. Aleš
s Tomášem vstali před chvíli a zřejmě trpí kocovinou. Pozdě večer ustrojili stromek a
přitom pěkně nasávali“, práskla na ně Andrea. „Posaďte se“, vybídla je. Postavila na
stůl vánočku a uvařila čerstvou kávu.
„To je všechno, co nám nabídneš?“, zhrozil se Štefan.
Oba bratři se chechtali. „Taky jsme nic dalšího nedostali“, stěžovali si.
„Samozřejmě, dnes je Štědrý den a do večeře byste se měli postit“, ohradila se
Andrea. „Buďte rádi, že jste aspoň něco dostali, v jiných rodinách uctívají tradice a
postí se celý den“, ještě dodávala.
„Bože, kdo tohle vymyslel“, ozval se znechuceně Štefan.
„Nikdo. To vymyslela naše drahá sestra. Taková pitomost“, přidal se Aleš mrzutě.
„Svatá pravda“, přitakával Tomáš
„Tak jo, pánové, to by stačilo“ uzavřela debatu nářků a stížností Andrea. Naštvaně je
začala vyhánět pryč z kuchyně. „Překážíte. Jděte do pokoje a tam si dělejte, co
chcete“ a napřaženou rukou jim udávala směr.
„Například co?“, ozval se Aleš a lehce se zhoupl na židli.
„To, co obvykle chlapi dělávají“, odsekla Andrea. „Jak vidíte, mám hodně práce.
Padejte. Jinak budete i bez večeře“.
„Ježíši, to jsme tedy dopadli, odfrkl si Tomáš. Andrea se zle na něj podívala.
„Jo, vždyť už jdeme“, oba bratři se zvedli a odkráčeli do pokoje.
„Klidně můžeš jít se Štefanem“, otočila se Andrea na Emu. „Já to zvládnu sama,
jenom jsem se potřebovala zbavit těch věčně hladových chlapů“, zasmála se.
„Ne, zůstanu s tebou a ráda ti pomůžu, jestli mi to dovolíš“, nabízela se ochotně
Ema. Líbilo se jí, jak se k ní přátelsky Andrea chovala.
„Tak jo, budu jenom ráda. Pustíme si koledy, dáme si vaječný koňak a dáme se do
práce“, prohlásila Andrea a významně na ni mrkla.
Sotva se domluvily mezi sebou, Štefan Emu přivedl pořádně do rozpaků, když se
sklonil a políbil ji na ústa. „Nebudu daleko“, pošeptal jí.
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Začervenala se, když všichni viděli, jak ji líbal. Nikdo si toho nemohl nevšimnout. Ale
Štefanovi to vůbec nevadilo, spíš naopak. Domnívala se, že si to náramně užíval.
Andrea se zakřenila a oba bratři po sobě hodili spiklenecké pohledy. Ale zdálo se, že
všichni vypadali spokojeně. Konečně se mužské osazenstvo stáhlo z kuchyně a
nechali je samotné.
„Posaď se, Emo“, vybídla ji Andrea. Nalila oběma skleničku vaječného koňaku a
posadila se k ní. „Jak se ti u nás spalo?“, zeptala se. Když ale uviděla Emin výraz,
okamžitě se stáhla a rychle dodávala. „Ptám se proto, neboť tam nikdo nespával.
Byla to původně ložnice našich rodičů. Trochu jsem ji předělala a zmodernizovala.
Asi jsem se zeptala hloupě, že?“
„Ale vůbec ne. Pokoj vypadá moc útulně a pěkně, cítila jsem se v něm příjemně. Ale
moje spaní poslední dobou nestojí za nic“, přiznávala Ema a hned se zarazila,
protože na sebe prozradila něco, co nechtěla.
Andrea se zatvářila účastně a stiskla jí ruku, aby ji povzbudila. „To chápu“, řekla tiše.
V její tváři se objevilo něco, co Emu značně znepokojilo. Skoro jako by Andrea
věděla …Samozřejmě, že věděla, Štefan jí to musel povědět. Okamžitě cítila, jak
rudne. Zaplavil ji stud. Sklopila zrak a v obranném gestu schoulila ramena.
„Emo?“, náhlé ticho naplnil Andrein hlas. „Omlouvám se. Řekla jsem něco špatně?“,
zeptala se ustaraně.
Ema zvedla oči a zadívala se jí do tváře. „Ne, to tvůj výraz. Ten to vyzradil. Štefan ti o
mně řekl, že?“, vysoukala ze sebe Ema. Samou ji to udivilo, že to dokázala říct na
rovinu. To pro ni nebylo vůbec snadné. Obvykle se za všech okolností vyhýbala
konfliktům, a rozhodně nikdy žádný nezačínala.
„Ano, pověděl mi o tobě“, potvrdila Andrea klidným hlasem. „Nemyslím si, že by mi to
někdy řekl, ale poznala jsem, jak se o tebe bojí. Ale, Emo, musíš pochopit, že to, co
vím, nezměnilo můj názor na tebe. Pro mě je důležité to, že si můj bratr našel ženu,
na které mu záleží, a proto jsem za vás oba šťastná. Takže tě budu mít ráda bez
ohledu na tvou minulost“.
Ema spolkla knedlík, který se jí vytvořil v krku. „Doufám, že ho šťastným udělám“,
zašeptala. „Nemám nic, co bych mu mohla dát“, dodávala roztržitě.
Andrea se na ni usmála. „Ale máš, dáš mu sebe. Jinak má všechno, co kdy chtěl a
mohl potřebovat. Ale co dosud neměl a chybělo mu, jsi ty, Emo. Věř mi, je to tak“.
Ema se na ni překvapeně podívala a opětovala jí slabý úsměv. Bylo by těžké a
nemožné si neoblíbit Štefanovu sestru. Vážila si její upřímnosti, nebyla v ní špetka
falešnosti.
„Tak jo, dáme se do práce, co říkáš“, usmívala se Andrea. „Jinak to nestihneme
všechno připravit a chlapi budou nerudní“.
„Ano, to máš naprostou pravdu. Není nic horšího, když je chlap hladový“, rozesmála
se Ema. „Pomůžu ti, jenom mi musíš říct, co mám dělat“.
O pár hodin později se všichni posadili kolem jídelního stolu v obývacím pokoji, který
byl nádherně nazdoben. Nechyběla váza s vánoční hvězdou a elegantní
mnohoramenný svícen s hořícími svíčkami, které tlumeným světlem nasvítily
překrásně štědrovečerní tabuli. Jídlo bylo vynikající, o několika chodech.
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Ale Ema zjistila, že se přestala chytat v konverzaci. Právě teď si uvědomila naplno,
jaký mizerný život vlastně žila, kromě toho života se svou babičkou, která ji moc
chyběla. Čím déle se sedělo u stolu, tím podezřeleji se Ema cítila svou nemluvností.
Ostatní po ní začali házet znepokojené pohledy, které se snažila odrážet rozzářeným
úsměvem, pokyvováním hlavy a předstíráním, že je zcela soustředěná na jídlo před
sebou. Z velké části to i byla pravda. I když co byla se Štefanem, vůbec nestrádala,
ale přesto si každé sousto užívala a vážila si toho. V minulosti často trpěla hladem.
Pokud se dostala k nějakému jídlu, což se tak často nedělo, užívala si to, protože
nikdy nevěděla, kdy se příště znovu dobře nají. Takže obzvlášť dnes si všechno
bohatě vychutnávala.
Jako by si Štefan konečně uvědomil, jak nervózní byla, natáhl se pod stolem, sjel
dlaní po jejím stehně a stiskl jí nohu. Jak se k ní naklonil, zašeptal. „Co se děje, Emo,
uvolni se“ a věnoval jí povzbudivý pohled.
Zděsila se, neboť se zdálo, že ho slyšel Aleš, když se podíval jejím směrem. Přála si,
aby se v další vteřině otevřela země a pohltila ji. Vlastně toužila po tom, aby bývala
zde nebyla. Bylo toho na ni příliš. Nebyla na to zvyklá. Cítila se najednou nějak
mimo, jako by sem vůbec nepatřila, jako by se k nim vůbec nehodila. Ne že by někdo
z nich, se k ní choval divně, ale naopak, byli k ní mimořádně laskaví. Problém byl v ní
samotné. To ona sama zapříčiňovala v sobě takové pocity tím, že byla hodně nejistá.
„Ten vánoční stromek je nádherný, moc se mi líbí“, pochválila Ema a zadívala se na
barevná malá světla.
Andrea se rozzářila. „Mně také. Miluju vánoce a u nás doma jsme pokaždé měli
krásně vyzdobený stromek. Je to tradice, na kterou jsem se vždy těšila“.
„To ráda věřím“, řekla Ema zasněně. „Nikdy jsem žádný neměla“. Jakmile jí ta slova
vyšla z úst, polekala se a ohromila ji hrůza. Nemohla uvěřit, že to ze sebe vyhrkla.
Nedokázala snést představu, že pokazila vánoční atmosféru. Co si o ní tito nic
netušící lidé pomyslí. Než stihla říct cokoli dalšího, čím by se ještě víc znemožnila,
prudce vstala. Štefan se po ní natáhl, ale vytrhla se mu a vyběhla na chodbu jako
smyslu zbavená.
„Ježíši“, pronesl tiše Aleš. „Ona nikdy neměla vánoční stromek?“, zeptal se udiveně.
„Ne, zřejmě neměla“, odpověděl Štefan a postavil se. „Ne, každý měl takové štěstí,
jako jsme měli my“, podíval se na svého bratra. Přitom se rozhodoval, zda má za
Emou vyrazit hned, nebo jí dát chvilku, aby se vzpamatovala.
„Promiňte, zřejmě to bylo pro ni náročné“, řekl tiše. „Zatraceně, neměl jsem ji nutit,
aby se mnou šla“.
„Řekli jsme snad něco špatně, nebo udělali?“, zeptala se Andrea úzkostlivě.
„Ne, sestřičko. Naopak, byli jste všichni skvělí. Vážím si toho, ale s Emou je to trochu
složitější. Neměla vůbec pěkný život, jako jsme měli my. Byla hodně osamělá. Navíc
si v poslední době prožila hotové peklo. Není zvyklá na věci, které my považujeme za
samozřejmé. Není zvyklá být mezi lidmi, kterým by mohlo na ní záležet. Dříve žila
pouze se svou babičkou, která byla její rodinou. Byla hodně nervózní z toho setkání.
Pořád se bála, že to nezvládne, nechtěla mě znemožnit“, hořce se zasmál. „Stále si
myslí, že není pro mě dost dobrá“.

166

„Sakra, to jsme vůbec netušili“, ozvali se jeho bratři. „Doufám, že jí to vymluvíš,
protože se k sobě náramně hodíte“, prohlásil Tomáš.
„Jo, to je pravda“, přidala se Andrea s Alešem.
„Asi bych měl za ní jít“, omluvně se ozval Štefan.
Andrea přikývla. Aleš se postavil a poplácal ho po rameni. „Jo, to bys určitě měl.
Koneckonců, dárky si můžeme rozbalit zítra ráno“, navrhoval a obrátil se na své
sourozence, kteří souhlasně přikývli.
„No jasně, aspoň bude nějaká změna“, přidal se Tomáš.
34.
Štefan ji našel v ložnici, plakala. Vůbec ho neslyšela přijít, byla vyděšená a nešťastná
z toho, že mu a jeho rodině pokazila svátky. Když si k ní přisedl, zvedla hlavu.
„Promiň, Štefane“, promluvila tiše. „To jsem nechtěla, věř mi. Nezvládla jsem to“.
Když na něj pohlédla, uviděl v jejich očích utrápený výraz.
„To je v pořádku. Nic hrozného se nestalo“, pokusil se ji obejmout. Mozek mu říkal,
že na ni nesmí příliš rychle, nesmí na ni tlačit, protože výsledek by mohl skončit
katastrofou. Ale on chtěl, chtěl ji ve své posteli a ve svém životě.
„Víš, že je to poprvé, kdy jsem se cítila tak dobře o vánocích, ale přesto jsem to
nezvládla. Podělala jsem to, moc mě to mrzí“, přiznávala smutně.
Ta slova ho zasáhla hodně hluboce, jak žila, jak byla osamělá. Nevěděl, jak to
všechno mohla přežít. Kdyby začal příliš přemýšlet nad tím, co se jí stalo, zničilo by
ho to. Proto se snažil myslet na skutečnost. Teď je s ním a on ji nenechá odejít.
Nikdy se nevrátí ke svému životu, jaký žila předtím. Nebylo to ale tak prosté, protože
takový život z ní udělal ženu, kterou je, přetvořil ji v to, kým se stala. Měla rány, které
se nikdy nezahojí. Její vnitřní nejistotu zažene pouze čas. Přitáhl si ji do náruče.
Potřeboval ji mít při sobě, chtěl ji utěšit. Na rozdíl od něho, ona svou minulost přijala
a snažila se nějak přežít.
„Děkuju ti, Štefane. Nikdy na ten den nezapomenu. Byla jsem s tebou a tvou rodinou,
lidmi, kterým na mně záleželo“.
Záleželo? Ale on ji miloval. Něco takového se mu nikdy nestalo. Dosud nepotkal
ženu, do které se zamiloval hned, jakmile ji spatřil. A to se mu právě stalo.
„Štefane“, jeho myšlenkami pronikl její ustaraný hlas. „Děje se něco?“. Vzápětí si
sama odpověděla. „Jasně, že děje, všechno jsem pokazila“.
Vzal její obličej do dlaní. „Co to říkáš za nesmysly. Nic se neděje. Nemůže to být
lepší“, snažil se ji přesvědčit.
Konečně se usmála a lehce ho políbila na rty. Bylo to vzácné, kdy iniciovala polibek.
Většinou byla ostražitá. Ne, že by nechtěla. Užíval si tuto chvíli, kdy dokázala
zapomenout, jak se bojí, že by mohla něco pokazit, a dělala to, co sama chtěla.
„Víš, Emo, vlastně bych se měl omluvit já tobě. Chtěl jsem toho po tobě moc. Neměl
jsem to uspěchat. Zřejmě jsem tě předhodil vlkům a zrovna o svátcích. Moc rychle
jsem tě chtěl seznámit se svou rodinou. Netušil jsem, že by tě to mohlo tak rozhodit.
Byla to chyba, nutit tě do něčeho, z čeho jsi měla takové obavy“.
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Přitiskla si čelo na jeho a povzdechla si. „Pracuju na sobě, Štefane. Přísahám.
Snažím se nad tím moc nepřemýšlet, nechci vyšilovat. Chci být někým, na koho
můžeš být hrdý, což jsem zatím nedokázala“.
Okamžitě se zamračil. „Já na tebe jsem hrdý, zatraceně“, doslova na ni zavrčel.
„Není na tobě jediná věc, za kterou by ses měla stydět, Emo“.
„Dobře. Tak možná chci být někým, na koho můžu být hrdá já sama“, zašeptala.
„Jednoho dne uvidíš sama sebe tak, jak tě nyní vidím sám. A to se stane, velmi brzy“,
Nelíbilo se mu, jak se neustále podceňovala a měl chuť s ní pořádně zatřást.
„Teď mě dobře poslouchej, Emo. Sliboval jsem ti, že jednou si tě vezmu po svém. Já
teď budu určovat pravidla v našem vztahu, to jsem ti říkal hned první den, ale pořád
jsem se držel zpátky. Stále jsem se ovládal, bál jsem se, že se tím může hodně
pokazit. Ale s tím je teď konec, Emo“.
Překvapeně na něho pohlédla s očima rozšířenýma, chtěla něco namítat, ale zadržel
ji a očima naznačil, že ještě neskončil.
„Kdybych na tebe více zatlačil, nebyla bys pořád tak nejistá sama sebou. Víc než co
jiného potřebuješ stabilitu a pocit bezpečí. Potřebuješ řád a rutinu. Prostě všechno co
ti bylo odepřeno. Potřebuješ lásku, a tu já ti dám. Takže, ošukám tě, Emo, a to hned.
A ty budeš ochotná ke všemu, co s tebou budu dělat. Pamatuj si jedno, nikdy ti
neublížím. Je to jasné?“
„Do – dobře, odpověděla roztřeseným hlasem. Byla vyděšená, to ano, ale její oči
prozrazovaly, co cítila ve skutečnosti. Byla vzrušená. Nic jiného nepotřeboval. Když
si olízla spodní ret v nervózním gestu, jen tiše zasténal.
„Tak, teď když jsme to vyřešili, musíme spolu probrat mnoho dalších věcí. Teď se
svlékneš a počkáš na mě v posteli“.
Podívala se na něho a tváře jí zbledly, což ho znepokojilo.
„Věříš mi dost na to, abys udělala, co po tobě žádám, Emo?“ Z jeho strany to byl test.
Nebylo to proto, že se choval jako vůl. Ale potřeboval vědět, jestli mu důvěřuje. Právě
se chystal udělat velký krok v jejich vztahu. Musel vědět, že to Ema zvládne.
„Vezmu si tě, Emo, teď v této posteli. A ty budeš vnímat pouze mě a já tebe“, potom
odešel do svého pokoje s tím, že se zanedlouho vrátí.
Ema se svlékla, věci si složila na hromádku a lehla si nahá do postele. Zvládne to?,
ptala se sama sebe. Řekl jí, že bude ovládat každý aspekt v jejich vztahu. Nemělo by
ji to vyděsit? Ale nebála se, byla připravená. V mnoha směrech se jí představa, že ji
bude Štefan ovládat, se jí zamlouvala. Pocit mít někoho tak silného a dominantního,
jako byl on, kdo by se o ni staral, činil za ni rozhodnutí, se jí líbilo. Ne, že by netoužila
po nezávislosti, ale o tu vlastně nešlo. Ale nechtěla být sama. Nikdo se o ni v životě
nestaral, pouze babička. A teď to byl Štefan a ona mu bezesporu věřila.
Alespoň pro jednou chtěla mít někoho, komu by na ní záleželo. Kdo by za ni
rozhodoval, kdo by z ramen sejmul tu tíhu.
Štefan stál u dveří a tiše ji pozoroval, nevěděla o něm, byla plně ponořená do svých
myšlenek. V její tváři se zračilo mnoho emocí a bylo zřejmé, že stále bojuje
s vlastním rozhodnutím. Ale taky mimo zmatek, uviděl i touhu, což bylo dobré
znamení. Byla připravená.
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Trhla sebou, když na ni promluvil. „Pokud na to nejsi připravená, řekni mi to. Musíš
pochopit, co se dnes v noci stane. Ovládal jsem se, protože jsem na tebe nechtěl jít
příliš rychle. Nechtěl jsem tě vyděsit. Ale teď už to bude jiné. Ošukám tě tak, jak to
ještě nikdo neudělal. Můžeš to přijmout? Dnes v noci vstoupíš do mého života a já už
tě nikdy z něj nepustím. Tak to je, Emo“.
Vykulila oči, ale přikývla.
„Musíš si být jistá, Emo. Naprosto jistá. A pokud by to na tebe bylo moc, musíš mi to
říct, kdykoliv. Stačí NE, prostě jedno slovo. Řekneš to a všechno skončí, okamžitě“.
„Dobře“, zašeptala a viditelně se zachvěla.
„Bojíš se?“
Zavrtěla hlavou.
„A chceš to?“
Přikývla.
„Emo, promluv konečně. Začínáš mi dělat starosti“.
Usmála se a jeho zalila vlna úlevy. Poznal, že se nebála. Chtěla to.
„Chci tě, Štefane. Chci tvé skutečné já. Nechci, aby ses držel zpátky. To, co po mně
chceš, mě vzrušuje. Doufám, že tě nezklamu“.
Zasténal. „Ježíši, Emo, nezklameš mě. Už si to konečně vyžeň z hlavy. To, že se mi
odevzdáš, je samo o sobě dar. To, že mi věříš, že mi dovolíš ti provádět věci, které
budu chtít. Je to splněný sen pro mě. Takže ne, nezklameš mě. Není to v tvých
silách. To se ti nikdy nepovede“.
Přiměl ji, aby zvedla hlavu a začal ji dlouze líbat. Opětovala jeho polibky a zcela se
uvolnila. „Jsem tvoje, Štefane“, zašeptala mu do úst.
„To je dobře, protože to tak je a bude“, usmál se na ni a znovu ji začal líbat tak
vášnivě a její tělo začalo ožívat dosud nepoznanou touhou.
35.
„Bože, Emo, máš nádherná prsa“, promluvil chraplavě. „Opravdu ohromné“, zašeptal
a dlaněmi přejel velmi pomalu po jejich velkých ňadrech. Začal je hladit po jemné
poddajné kůži. Sklonil se a políbil ji na zrůžovělou tvář. Pocítil tak překvapivé
potěšení, že polibek zopakoval. Tentokrát na ústa. Když odtrhl rty od jejich,
začervenala se a zavřela oči.
„Ne, ne, otevři oči, Emo a podívej se na mě. Teď budeš patřit mně, a to napořád“,
řekl radostně. „Jsem hodně majetnický a budu vyžadovat tvou poslušnost. Tím chci
říct, že v posteli a mimo ni. Pokud půjde o sex, budeš to ty, kdo se mi ve všem
podřídí. Musíš přijmout fakt, že to budu já, kdo velí. Takový jsem“.
Prsty pomalu přejížděl po oblinách jejich prsou. „Neměla bys je schovávat, srdíčko“,
řekl jemně. „Pořídím ti takové oblečení, které budeš nosit kvůli mně, v soukromí“.
Uchopil její bradavky mezi palec a ukazovák a jemně stiskl. „Něco, v čem se budou
tvoje kozičky krásně vyjímat“, dodával chraplavým, hlubokým hlasem. Díval se, jak
se hroty bradavek s větším tlakem nalévají.
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Zasténala, když se ten nádherný pocit přemístil dolů, rozhořel se v břiše a okamžitě
se rozléval po celém těle. Beze studu vítala jeho nátlak a jeho dotek v ní podmínil
touhu. Zavrtěla se a zasténala.
„Pomalu“, tišil ji hlubokým, podmanivým, uklidňujícím hlasem. „Máme na to celou
noc, nikam nespěcháme“.
Mozek ji zaplavilo chtění, až ztrácela schopnost mluvit. Pomátly se jí smysly a mezi
nohama cítila neodbytnou, bolestnou touhu. Štefan jí pevně a vytrvale svíral
bradavky. Měl nezvykle drsné prsty. Znovu se zachvěla.
„No tak, no tak pěkně pozvolna srdíčko“, zašeptal a pustil její bradavky. „Uvolni se“,
políbil ji na rty a tak ji utišil. Teplými ústy ji líbal tak něžně, že cítila, jak se uklidňují její
vzbouřené smysly.
„Jak to děláš“, zašeptala.
Znovu ji zlehka shovívavě políbil. „Lepší je nikam zbytečně nespěchat“.
„A vydržím to?“, její tělo čekalo na sebemenší popud.
Vzrušeně se na ni zblízka usmál. „Zkusíme to“, potom jí zajel dlaněmi pod prsa a
trochu je nadzvedl. „Jaké to je?“, ptal se s úsměvem a potěžkal její prsa. „Budeš
muset počkat“, roztáhl dlouhé prsty a jemně masíroval. Znovu ji od prsou dolů
vystřelila další vlna horkosti a tělo jí zahořelo touhou. Namáhavě polkla. „Co když to
nedokážu vydržet?“
Zvedl k ní hlavu. „Musíš, srdíčko“, odpověděl s naprostým klidem. „Není na tom nic
složitého. Já je teď zvednu o trochu víc. Proboha, to je nádhera“, vydechl. Upíral oči
na její velká, vzhůru vytlačená prsa. Tyhle kozičky musím ošukat“.
Nebylo jí to příjemné a zalapala po dechu. Její proradné tělo ji však zradilo a jeho
nátlak vítalo. Zasténala. Pevně sevřela stehna, aby se té prudké touze ubránila.
„Kdepak, ještě ne, budu sobecký“, napomínal ji. Nepustil ruce, naopak jí prsa ještě
více nadzdvihl. Šokovaně vykřikla. Nebylo to bolestí, ale vzrušením.
„Copak, je to moc? Dobře, trochu ti pomůžu“.
Vsunul prst mezi její stehna a roztáhl je. „Hm, to je ono“, konečky prstů se dotýkal
jejího klitorisu. „Hezké“. Jemně jí ho stiskl a podíval se jí do tváře. „Bylo to tak
správně?“, zeptal se jemně.
Tiše zasténala a začala se v ní zvedat mohutná vlna vzrušení. Tváře jí hořely.
„Teď se zakloň. Udělej mi trochu místo“. Prstem přejel kolem klitorisu a vsunul ho
hlouběji, ale ne moc. Hrál si s ní.
„Je to teď lepší?“
Vycházela jeho prstu vstříc, prohnula boky a zvedla k němu velké oči.
„Jsi vzrušená?“
„Ano, ano jsem“, povzdechla si.
Po tváři mu přelétl úsměv. „Potřebuješ se trochu zklidnit“. Přejel rukou po její tváři,
pokračoval dolů k jednomu ňadru. Jemně ho vzal do dlaně, našel bradavku a sevřel.
Ema tiše vyjekla. Sehnul se a zastrčil do ní další prst. Jemně zatlačil a pomalu
oběma zajel dovnitř. Potom začal rytmicky pohybovat prsty dovnitř a ven. Nespěchal
a sledoval ji. Ema se zvolna pohybovala proti jeho prstům a zavírala oči oslepujícím
blahem. Dráždil ji a ona chvíli doutnala a pak zase chladla. To, jak se jí věnoval, bylo
něco neuvěřitelného. Nikdy to nezažila.
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„Líbí se ti to?“, z jeho hlasu bylo znát, že se usmíval. „Myslím, že se ti to vyplatilo,
srdíčko“. Beze spěchu jí soustředěně masíroval klitoris, pořád dokola, pomalu a
jemně. Bedlivě sledoval a vyčkával, až zachytí dokonalou vlnu vyvrcholení. Najednou
ztuhla a zatajila dech.
„Podívej se na mě, nebo přestanu“, napomenul ji.
Její mozek teprve po zlomku vteřiny zareagoval, než jí došlo, co to znamenalo.
Dalších pár vteřin jí trvalo, než otevřela oči.
„Hodná holka. Chci, aby ses na mě dívala, jak se uděláš. Zvládneš to?“
„Ani nemám na vybranou, že?“
Znovu se usmál, tentokrát slaběji. „Budu to považovat za souhlas“.
Chvilku počkal, ale viděl, že mu nedokáže oponovat a tak ji dál laskal.
Spatřovala v jeho očích pobavení, ale nevzdorovala mu. Musela přijmout to, co jí
mohl dát. Znovu se v ní rozhořela nádherná rozkoš. Poddala se jeho autoritě a
nastávajícímu orgasmu, který ji doháněl k šílenství.
„Chci, abys měla jasno, kdo bude rozhodovat o tvém vyvrcholení“, připomenul jí
chladně formálním hlasem.
Malá část jejího mozku se chtěla bránit, ale větší zbytek její mysli souhlasil.
„Rozumím“, zašeptala, potom vyjekla a roztřásla se.
„Nezavírej oči“, ostře přikázal, až sebou trhla. Vnímala ho. Viděl, jakou námahu ji to
stálo, a usoudil, že je na čase hru ukončit.
„Jenom aby bylo mezi námi jasno, srdíčko. Pokud mi vyhovíš a dohodneme se, jak
dále využijeme tvých dovedností, budu tě šukat hodně dlouho“.
Tělem jí projely první orgastické záchvěvy. Prsty měl stále hluboko v jejím těle.
„Dávám ti svolení“, řekl jemně. „Smíš se udělat“.
Jako by poručil ne jí, ale jejímu tělu. Neměla žádnou vůli a stala se otrokyní svého
chtíče. Bez dechu vzlykla a okamžitě vyvrcholila. Všechno zmizelo a smysly jí
zatemnil silný orgasmus, její první orgasmus v životě. Měla pocit, jako by ji pohltila
přílivová vlna. Napůl omámená lapala po dechu. Když se vrátila do reality, ucítila na
bradavce jeho ústa.
„Bože, ne“, vzlykla.
Bylo to její první vyvrcholení v životě. Nedokázala si představit, že by mohla unést
další. Bála se. Přirozeně vymrštila ruku a pokusila se ho odstrčit. Zachytil ji, podíval
se na ni a vytáhl obočí. Bylo jasné, co tím naznačil. Potom sklonil hlavu, vzápětí se
znovu ústy dotkl bradavky.
„Ale no tak, srdíčko. Další orgasmus ti neuškodí. Zvykej si“.
„Jak to můžeš vědět?“, popotáhla.
„Vím to, Emo. I když ty si to nemyslíš“.
Byla však hodně něžný a konejšivě jazykem přejížděl po její bradavce. Uvolnila
konečně zádové svaly a zapomněla na zábrany.
Za okamžik se poddávala nádhernému pocitu a svíjela se v záplavě sílícího horka.
Tiše si povzdechla, když si vzal vztyčený hrot do úst, laskal ho a kousal. Nejdřív
jenom lehce, potom zesiloval. Její šokovaný výkřik se rychle změnil v hluboký sten,
když bolest přebila ohromná rozkoš.
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„Nehýbej se“, zaryl prsty do jejího měkkého, poddajného ňadra. Vtáhl celou bradavku
do úst a začal ji sát. Nelítostně a ostře. Jako by ji trestal a nevšímal si jejího sténání.
Byl jako dravec, který si ze své pozice síly bere, po čem touží. Chtěla protestovat, ale
hlas jí odumřel působením žhavé, nezvladatelné touhy.
Potom zaslechla jeho tichý hlas. „Jsi hodně vlhká. Znamená to, že jsi tomu přišla na
chuť?“, zasmál se tiše.
Cítila, jak rudne v obličeji. Zahanbovalo ji, jak ochotně reagovala a každé jeho
autoritativní kousnutí do bradavek v ní zesilovalo nemravné pocity. Byl vytrvalý.
Rozhodně a metodicky si bral jednu bradavku, kterou sál a potom tu druhou.
Připravoval ji na noc, která ji čekala. Už necítila plný účinek jeho nátlaku. Vnímala
pouze prchavou touhu, která na ni působila jako analgetikum. Žhnula a sílila tak,
silně, neměla na výběr. Když začala rychle dýchat, zvedl hlavu od jejich ňader a
zaklonil se.
„Připravená?“
Ona však dávno přestala vnímat realitu, neslyšela ho. Usmál se. Poznal, že Ema
nebude mít problém se mu podrobit, což vlastně věděl od první chvíle. Uslyšel její
tiché sténání. Znovu si bral střídavě její bradavky do úst. Ema trhavě sténala.
Nevěděla, zda na její mozek více útočila bolest nebo rozkoš. Avšak výsledkem bylo
její vlhké pohlaví, ztráta rozumu a rozechvělé smysly. To všechno ji dohánělo
k dalšímu mocnému orgasmu.
„Ach bože“, vykřikla a zalapala po dechu. Zalila ji všeobjímající, strhující extáze.
Vůbec netušila, že to může být tak krásné, strhující. Poddala se tomu naplno,
orgasmus ji zaplavoval dlouho. Nakonec vydechla a tiše předla jako kočka.
Následovalo ticho. Když konečně otevřela oči, zašeptala. „Nikdy jsem nezažila něco
takového, bylo to nepopsatelné a nádherné“.
Štefan se jí přestal dotýkat, vstal a usmíval se. „Tak se budeš cítit pokaždé, srdíčko,
a bude to často, to ti slibuju“.
„To myslíš vážně?“, vydechla.
„Tebe je snadné potěšit“, odpověděl mile. „Teď si na chvíli odpočineš a potom
budeme pokračovat“.
„Ještě?“, překvapeně vydechla. Pak se líně protáhla a usmála se. „Protože si se ještě
neudělal“, poznamenala.
„Ne, myslel jsem na tebe“, odpověděl a v očích měl shovívavý výraz. „Jsi přímočará,
Emo. Jsi přirozená, půjde nám to spolu dobře“, řekl mile.
„Nevím, jestli po tomhle zážitku to bude ještě možné“, opáčila naivně.
„Myslím, že se obáváš zbytečně“, napřáhl k ní ruku a zlehka ji pohladil na prsou.
Hodnotil je pohledem. „Máš neskutečně nádherná velká prsa, srdíčko“, pronesl
uznale. „S těmi bych si dokázal hrát celé hodiny“, zasténal a zakoulel očima.
Potom nečekaně si ji stáhl do náruče a svoje ústa přitiskl k jejím. Zavřela oči a
poddávala se jeho polibku. Vnikl jí do úst jazykem a prozkoumával každé místo.
Pažemi přejížděl po jejich zádech. Pak se odtáhl. Rty po jeho drsném nájezdu jí
brněly. Shlížel na ni svýma modrýma očima, které nabíraly temnou barvu, jako
bouřkový mrak. Zatajila dech. Pohled mu opětovala, hruď měla sevřenou
očekáváním. Postavil se a začal se zbavovat šatů.
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Prudce se nadechla, když jeho kalhoty dopadly na zem a nyní před ní stál jen
v černých boxerkách. Byly těsné, obepínaly mu svalnatá stehna a jasnou
vybouleninu jeho erekce. Stál před ní v celé své kráse, až ji to děsilo. Upíral chvíli na
ni pohled a pak zahákl za kraj boxerek a odhalil svůj pevný, pulzující penis.
Poklekl k ní a postel se pod ním prohnula. Jednou rukou ji vzal za zadeček a druhou
ji objal ve výši lopatek. Ňadry se tiskla k jeho hrudi. Skoro očekávala, že ji povalí a
rovnou ji začne šukat. Mýlila se, když cítila jeho dlaně všude na svém těle. Klouzal
jimi po jejich ňadrech k bříšku a nakonec k jejím bokům. Posunul ji tak, aby měla
zadek na hranici kraje postele a nohy jí visely přes okraj.
K jejímu naprostému překvapení se sesunul na zem mezi její stehna. Tajila dech a
prudce vydechla, když sklonil hlavu. Bože, tohle vůbec nečekala, neznala.
„Ochutnám tě, Emo“, zašeptal do ticha.
Než se stačila vzpamatovat, už na svém klitorisu ucítila dotek jeho jazyka a celá se
roztřásla okamžitou nepoznanou rozkoší. Vůbec se nezdráhal, dráždil ji jazykem na
klitorisu, dolů až k ústí do jejího těla. Sál ji, jako by byla lahodným dezertem. Ema si
připadala divně a nadzvedla se. Ale položil dlaň na její břicho a nedovolil se jí
narovnat. Ani se na ni nepodíval, ale ruku nezvedl. Byl to jasný příkaz, aby zůstala
ležet. Když ji znovu začal sát, zaplavovaly ji dosud nepoznané pocity.
„Štefane“, vydechla a snažila se rukama odtáhnout jeho hlavu.
Vzhlédl a podíval se na ni. „Emo, uvolni se. To je v pořádku, budeme pokračovat.
Poddej se tomu, protože já nepřestanu, dokud se neuděláš“, řekl tiše, ale s důrazem.
Poslechla ho a se zavřenýma očima se oddávala té neskutečné slasti. Najednou se jí
zmocňovala vlna rozkoše, která nabírala na síle. Začala sténat. Nepřestával a
vychutnával si ji. Klouzal jazykem do jejího těla a ven, škádlil klitoris. Přiváděl ji na
pokraj šílenství, začala sebou zmítat. Potom do ní navíc vklouzl jedním prstem, a to
stačilo, aby dosáhla vrcholu. Vybuchla mu v ústech a cítila, jak vpíjel veškerou její
vlhkost. Zhroutila se, svaly jí vypověděly službu. A až pak pocítila stud. Zvedl se a
olízl si rty. Převalil se na bok. „Pojď sem“, vybídl ji tiše.
Ema zavřela oči. Zahltilo ji, co se mezi nimi stalo. Ze smíšených pocitů ji vytrhl jeho
hlas. „Emo, podívej se na mě“.
Otevřela oči a stydlivě se na něho podívala.
„Jsi v pořádku?“
Přikývla. „Vlastně ne. Bylo to pro mě hodně nové. Nikdy jsem to …., nesměle se
zatvářila, když to přiznávala.
„Ach tak, to se mi ulevilo. To, co jsem ti teď dělal, bylo naprosto přirozené. Budeš si
muset zvykat, protože to bude často, srdíčko“, usmíval se na ni.
Znovu přikývla a přitiskla se k němu. Přesto vrtěla hlavou, snažila se zbavit zmatku,
který jí vířil v hlavě. „Přijde mi to hodně neskutečné“, zamumlala.
Převalil se na ni a zadíval se jí do očí. Zakryl ji svým tělem. Posunul se tak, že jí
rozevřel stehna a ona pocítila jeho mohutnou erekci.
„Je to skutečné, Emo. Čím dřív to přijmeš, potom budeš šťastná a spokojená“.
Políbil ji a přitiskl své tělo pevněji na její. Natáhl jednu ruku a vytáhl zpod polštáře
kondom. Sledovala, jak se nadzvedl, roztrhl zuby obal a navlékl si ho.
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Stalo se to tak rychle, že se sotva zvládla nadechnout a už ho cítila hluboko v sobě.
Pak ztuhl a zadíval se na ni očima plnýma něhy.
„Věděl jsem hned, že budeš moje“.
Oči se jí zalily slzami. Políbil ji do koutku oka a vsál její slzu.
„Nesmíš plakat. Ne tady, když tě mám v posteli, ne když jsem v tobě. Chci, abys
zapomněla na všechno, kromě této chvíle“.
Odtáhl se a pak pomalu přirazil. Něžně se do ní nořil, dokud v ní nebyl celý. Přijala
ho bez problémů, jako kdyby tam patřil. Zvedla ruce, obtočila je kolem jeho krku a
dožadovala se polibku. Pochopil a přisál se na její rty. Jejich jazyky se proplétaly, až
se jí nedostávalo dechu. Tiše zavrčel a zabořil ruce pod její tělo tak, aby si ji mohl
více přitáhnout k sobě. Pohyboval boky, nasadil rytmus, který ji unášel na vlně
rozkoše. A byl tak blízko. Nebyla část jejího těla, které by se nedotýkal tím svým.
Tiskl se k ní a ona cítila každou křivku, každý sval. Až ve chvíli, kdy se odtrhl od jejich
úst a prolíbal si cestu až ke krku, jí došlo, že tohle nemá s bezvýznamným sexem,
který dosud zažívala tolikrát, nic společného. Milování se Štefanem nebylo
bezduché, bylo plné citů. Poprvé za celý svůj život se milovala s mužem. A to znělo
absurdně, neskutečně. Nevěděla, jak se vypořádá s přívalem emocí, které v ní
vzbuzoval tento muž. Bylo těch pocitů na ni moc. Dotýkal se jí, obklopoval ji,
naplňoval ji. Pronikal do jejího srdce a zaplnil ho teplem. Naplňoval v ní místa, která
dříve v ní byla prázdná. Objímala ho, nechtěla, aby se ani na vteřinu oddělili. Tiskla
se k němu, zatímco on do ní pronikal, hlouběji a tvrději.
Bylo toho moc? Rozhodně Štefan otřásl samotnými základy její existence. Během
několika hodin převrátil celý její život vzhůru nohama. Ale ani na malý okamžik
nepocítila strach. Možná by měla mít. Zazmítala se, jak se přibližovala na samotnou
hranu dalšího orgasmu.
„Jak blízko jsi?“, zeptal se šeptavě.
„Už budu“, odpovídala sténavým hlasem.
„Pověz mi, co chceš“.
„Tebe“, vyhrkla ze sebe, protože více ze sebe už nedostala.
Zamrkal a stiskl čelist. Vášnivě a horce ji políbil.
Byli si tak blízko, že nedokázala pochopit, že do ní stále více pronikal. Bylo to děsivé,
silné a ochromující tím nejlepším možným způsobem. Nebála se toho. Tentokrát ne.
Bylo to tak správné. Věřila mu. Ačkoli to mohlo znít směšně, ona věřila, že se o ni
postará. Musí mu to říct. Věděla, jak důležité to je. On to tak chtěl, aby mu
důvěřovala. A ona mu to chtěla dát už nyní, ačkoli říkal, že to potrvá. Zároveň věděla,
že kromě sebe samotné, nemá nic, co by mu mohla dát. A to bylo jediné, co měla, co
mu mohla dát, tak to chtěl.
„Bože, Emo, zničíš mě“, zasténal divoce. Začal přirážet rychleji a tvrději. Jeho
sebeovládání zmizelo, a ona pocítila, jak divoké a ohromující bylo, patřit mu. Byla
vlhká, pohyboval se v ní snadněji, pronikal hodně hluboko, až ztrácela dech. A potom
se to stalo, dosáhla vrcholu a vše, na čem tak lpěla, zmizelo v nenávratnu.
Bylo toho moc. Řekl jí, že ona ho ničí, ve skutečnosti on naprosto zničil ji. Pevně ho
sevřela, chtěla, aby ji nikdy neopustil. Chtěla žít tímto okamžikem. Bylo najednou tak
snadné zapomenout na svůj život, na okolnosti, které ji přivedly k němu.
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Protože v jeho náruči získávala sílu. Získávala moc. Vydechla jeho jméno, spíše
vykřikla a zavřela oči před přívalem slz. Plula oceánem pocitů. Až potom začala
vnímat tíhu jeho těla. Ležel na ní ochable, hruď se mu zvedala zrychleným dechem.
Ale bylo to příjemné, cítit ho na svém těle. Přitiskla rty do prohlubně mezi jeho klíční
kosti a vychutnávala dotek jeho pokožky. Pohnul se, málem začala protestovat. Zvedl
se natolik, aby jí mohl položit ruku na tvář. Uvědomila si, že ji má vlhkou od slz.
„Hej, co se děje?“, zašeptal něžně.
Nevěděla, jak mu má vysvětlit svoje pocity a pokusila se odvrátit. Nedovolil jí to.
Sklonil se a slíbal její uslzenou tvář. Pak zvedl hlavu a zadíval se jí do očí.
„Emo“, v jeho hlase se ozývala starost a ona se najednou cítila jako husa.
„Jsem v pořádku, Štefane“, zašeptala přidušeným hlasem. „Nikdy mi nebylo lépe“,
ujistila ho tiše. Zdálo se, že jí porozuměl, usmál se a políbil ji na nos.
„Hned jsem zpátky, jenom vyhodím kondom, srdíčko. Potom si promluvíme“.
Když se vrátil zpátky do postele, natáhl se po ní a přivinul k sobě. Polaskal ji po
vlasech a chvíli ji jen tak držel.
„Nechci, aby nás od sebe něco dělilo“, řekl nakonec.
Nechápala, o čem to přesně mluvil, tak potichu čekala.
„Musíme ti domluvit schůzku u lékaře, aby ti udělal testy, a začneš brát antikoncepci.
Nechci používat kondomy. Nechci, aby mezi námi ležela nějaká bariéra. Samozřejmě
je budu používat, dokud sex nebude mezi námi bezpečný. Ale jsi moje a já tě chci
cítit. Celou. Vyhovuje ti to tak?“
I když věděla, že v tomhle směru se vyjádřil jasně, přesto ji to zneklidnilo. „To
znamená, že se mnou budeš chtít sex často?“
„Přesně tak, hodně často“, upřesnil.
„To zní tak“, zamyslela se. „Trvale“, špitla.
„Emo, vypadá to, jako by ses toho zalekla. Mluv se mnou, snad jsem tě nevyděsil“.
Málem se rozesmála. A teď se bojí, že na ni jde moc rychle? Ani netušila, jestli chápe
spojení – jít na to moc rychle.
„Antikoncepce mi nevadí. Ale, přesto si musíme promluvit“, navrhovala.
Políbil ji a tak ji utišil. „Nemusíme mluvit o ničem jiném, než jak pro tebe získat vše,
co potřebuješ“, opravil se. „Faktem ale je, že zůstaneš nadále v mojí posteli. A
nakonec i v mém bytě. Snažím se ti dát prostor, aby sis na tuhle myšlenku zvykla.
Musíš vědět, že to s tebou myslím vážně. A pokud přijdeš s čímkoli, co by
znamenalo, že se mnou nebudeš, potom očekávej hádku“.
„Páni“, vydechla.
„Ještě něco jsi chtěla říct?“, zeptal se hlasem, v němž se ozývalo pobavení.
„Nejspíš ne“, odpověděla rezignovaně, ale potěšeně.
„Dobře. Teď je na čase jít spát, srdíčko. Docela hodně jsme ponocovali“, zakřenil se.
Přikývla, neschopna zahnat z tváře úsměv. Oplatil jí ho a oči mu zasvítily. Poplácal ji
po zadečku a přikryl dekou. Netrvalo dlouho, než se ponořila do spánku.
Vlasy jako ohnivá koule rozhozené na polštáři a v rukou svírala přikrývku. Pozoroval
ji, jak spala. Byl si naprosto jistý, že žádné noční neduhy ji neovládnou. Natolik ji
uspokojil a vyčerpal. Bolelo ho, jaký měla život.
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Dal by cokoli za to, aby to mohl vymazat. Ale minulost se nedá změnit. Změní ale její
budoucnost. Ještě chvíli jen tak ležel, než ho přemohl taky spánek.
Ráno Emu probudilo světlo, které pronikalo oknem do ložnice. Vzápětí ucítila
pronikavou vůni pečeného krocana. Pohlédla na hodinky, bylo krátce po desáté.
Štefan tvrdě spal. Ta promilovaná noc stála za to, není divu, vzpomínala a lehce se
usmívala. Nebyl to sen, byla to skutečnost. Nechtěla spát tak dlouho, cítila se
poněkud provinile. Vzpamatovala se, když si uvědomovala, že všechna práce
v kuchyni je na Andree, a ona by jí měla pomoct. Rychle vstala z postele,
osprchovala se, umyla si vlasy a vysušila. Cestou do kuchyně nikoho nepotkala.
Když vstoupila, Andrea se na ni usmála a zvesela ji pozdravila. Dlouhé vlasy měla
sepnuté do drdolu, na sobě džíny a dlouhou bílou halenu. Byla zaneprázdněná
přípravou těsta. Ema se s nadšením nabídla, že pomůže. Andrea jí vysvětlila, co je
potřeba, a ona se s elánem k ní připojila. Ve chvíli, kdy už jídlo bylo téměř hotové,
objevili se všichni tři bratři. Ihned přidali ruce k dílu a společně začali připravovat
slavnostní sváteční stůl. Nalévali pití a nosili mísy s vonícím jídlem na stůl.
Konverzace u stolu byla velmi živá a zábavná. Sváteční oběd byl výtečný. Chlapi se
nemohli nabažit tak dobrého jídla, stále si nabírali, a potom už jenom úpěli z toho, jak
se přejedli. K jejich nemilému překvapení jim Andrea suše oznámila, že ona s Emou
vařily, tak teď je řada na nich, aby poklidili ze stolu, a dali kuchyň do vzorného
pořádku. Protesty a sténání sílilo, ale po chvíli začalo mužské osazenstvo přece
jenom poklízet. Andrea společně s Emou se přesunuly do obývacího pokoje, kde se
pohodlně usadily v křeslech, aby si odpočinuly po tom dopoledním maratónu.
Potom nastala neobyčejně netradiční chvíle, aby si vzájemně rozbalili dárky pod
stromečkem. Ema se zatvářila nešťastně, neboť tohle zapříčinila sama. Štefan se na
ni povzbudivým úsměvem podíval a ona pochopila, že je všechno jak má být. Zabralo
to. Líbilo se jí, že v téhle rodině se uměli radovat z malých dárků, které uměly potěšit.
Zbytek svátečního dne probíhal v klidu a naprosté pohodě. Společně sledovali
televizi. Ema se dobře bavila a cítila se v kruhu Štefanovy rodiny velmi uvolněně,
jako by tam patřila. Smála se jejich vtipům a sama se občas i zapojila. Když nastal
večer, všimla si, že Štefanova dobrá nálada pomalu mizela. Nerozuměla tomu, ale
brzy pochopila. Jeho sourozenci se chystali do místní hospody na přátelský večírek a
navrhovali, aby se k nim připojili.
„My nikam nepůjdeme“, zahučel a zvedl se z křesla. Pak došel k televizi a vypnul ji.
„Nemáš náladu?“, zeptala se klidně. Ale poprvé mu na chvíli ukázala nesouhlas.
Nelíbilo se jí, proč se tak choval podivně.
„Proč bychom nemohli jít?“, zeptala se znovu.
Neodpověděl jí na otázku, ale jeho oči sršely blesky. Všimla si, že sourozenci se
zpočátku pochechtávali, ale potom se raději stáhli a opustili místnost. V pokoji se
rozhostilo ticho, které přerušilo až bouchnutí venkovních dveří. Štefan s Emou se
ocitli v domě sami.
„Co se děje?“, zeptala se udiveně.
„Nic, ale musíme si promluvit“, rozhodl panovačným tónem a zlostně na ni pohlédl.
Jeho pohledy ji vyváděly z míry, protože absolutně nechápala zvrat jeho chování.
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„A o čem?“, vyštěkla. „O tom, že jsi mě sem vzal, chtěl jsi, abych se chovala
uvolněně a přátelsky? A teď je zase všechno špatně? Co vlastně po mně chceš,
Štefane. Přestávám tomu všemu rozumět“.
„Nehodlám tě tahat mezi partu mých bratrů, zatraceně“, zabručel.
„Cože?“, vyhrkla. Ty se bojíš, že bych snad nemusela projít testem věrnosti?“,
neudržela se, dala si ruce v bok a probodávala ho pohledem.
„Jaký test, o čem to sakra mluvíš, Emo?“, ohradil se a bylo víc než jasné, že naprosto
přesně odhalila pravdu.
„Třeba o tom, jak dovedeš manipulovat se mnou. Jak mě přivádíš k šílenství jednou
vřelým a vzápětí mrazivě chladným chováním“, prohlásila vyčítavě. „Je mi líto, že tě
já přivádím k takovým nechutným intrikám“, řekla smutně a oči se jí zaplavovaly
slzami. Když uviděl její ponížení, vztek z něj rázem vyprchal.
„Tak to není, Emo“, omlouval se. Vzal jsem tě k nám domů, protože jsem chtěl být
s tebou. Mrzí mě, že to tak vidíš“.
„Máš podivný způsob, jak mi dát najevo, že chceš být se mnou“, obvinila ho.
„Připadám si jako horký brambor, který hodláš otestovat, jestli je správně uvařený. To
je něco tak primitivního, že pro to nemám slov“.
Štefan nevyvracel její obvinění. Cítil, že má právo mít na něj vztek. Zachoval se jako
cynik. Uvědomil si, že ona mu prokázala naprostou důvěru a on neměl zapotřebí
zpochybňovat její věrnost. Její spravedlivé rozhořčení působilo na jeho emoce jako
hojivý balzám. Čím větší vztek měla, tím více rostla jeho jistota. Rozhodl se nechat
volný průchod jejímu vzteku, který z ní sálal, než jí to všechno vysvětlí. Ema však
brala jeho klid jako lhostejnost, což ji pobuřovalo ještě více.
„Nevím, proč ses obtěžoval, mě vtáhnout do své rodiny, Štefane. I když jsem si tvoje
sourozence oblíbila, nehodlám zde zůstávat. Půjdu si sbalit věci“, prošla kolem něho.
Chytil ji za ruku. „Ne, nedělej to, prosím“.
Rozechvěla se pod jeho dotekem. Cítila teplo, které prostupovalo do jejího nitra.
Rozhodla se však čelit jeho přitažlivosti. Nehodlala se jen tak lehce vzdát.
„Nemám nejmenší důvod zůstat“, namítla.
Štefan ovinul ruku kolem jejího pasu a přitiskl ji zády ke svému tělu.
„Pomůže ti, když ti řeknu, že toho hluboce lituju“, zašeptal a horkými rty rozpaloval
její citlivou kůži na šíji. Byla oslabená a věděla, že pokud neudrží svůj vztek, rozpláče
se. Přesně toho se obávala.
„Čeho lituješ? Toho jaký jsi hlupák?“, vyhrkla.
Štefan cítil bolest v jejím hlase, i když se to snažila maskovat vztekem. Chtěl ji políbit
a přivést na jiné myšlenky. Věděl však, že jí musí nejprve vysvětlit, proč se tak
podivně zachoval.
„Co když ti řeknu, že jsem dostal strach, že bys mě opustila?“
Ema rezignovaně zavřela oči. Těmito slovy dokázal její rozhodnutí rozemlít na kaši.
Miluje ho a nedokáže se tomu ubránit. Zaklonila hlavu a opřela se o jeho rameno. I
když předstíral klid, ucítila jeho vnitřní chvění, když ji stále pevněji svíral.
Zoufale mu chtěla projevit svou lásku a ujistit ho, že nemusí pochybovat o její
věrnosti. On však pouze řekl, že mu na ní moc záleží, ale o lásce nemluvil.
„Odpustíš mi a dovolíš, abych všechno napravil?“, zeptal se provinile.
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„Jsem hloupá, ale nejspíš ano“, řekla.
„Co kdybys slovo nejspíš nahradila výrazem rozhodně?“
Ema se otočila, položila mu ruce na hruď a zadívala se mu pátravě do očí. To, co
viděla, jí vyrazilo dech. V jeho tváři zahlédla něco, co jí v těle rozbouřilo všechny
smysly. Roznítilo v ní spalující žár. V jediném okamžiku ztratila svou bojovou náladu.
Chtěla se s ním milovat a věděla, že on chce to samé.
„Řekni mi, co si přeješ, Emo“, naléhal vzrušeným hlasem. „Cokoliv a já to udělám“.
„Polibek“, vyhrkla.
Ihned jí bylo vyhověno. Divoce pohltil její ústa a jazykem ji vyzval na souboj. Dychtivě
výzvu přijala. Pevně k sobě tiskli svá těla a Ema cítila, jak moc je vzrušený. Smyslně
zasténala a snažila se popadnout dech.
„Půjdeme do ložnice“, šeptal horečně mezi polibky. „Chci tě milovat, prosím“.
„Ano“, zašeptala chraptivě do jeho úst.
Cestou stoupali po schodech pomalu a líbali se. Jakmile se ocitli v ložnici, strhali ze
sebe šaty. Jejich těla se vzpínala nedočkavou touhou. Ani jeden nedokázal zastavit
tu spalující vášeň, která se zcela vymkla jejich kontrole. Ani jeden z nich se nesnažil
zastavit střemhlavý pád do hlubin smyslné extáze. Jedním pohybem Štefan spojil
jejich těla a pohlcen její vřelou hebkostí vzrušeně zasténal. Ema ho toužebně přijala
a pak oba podlehli smyslnému rytmu, který se zrychloval, dokud oba nedosáhli
uspokojení.
Když extáze dozněla, Štefan ji něžně kolébal v náručí a snažil se jí vysvětlit, proč je
pro něj tak těžké vyjádřit své nejhlubší pocity.
„Vždycky jsem byl majetnický“, začal a políbil ji na ucho. „Měl jsem několik žen, které
jsem tím trápil. Nechci to dělat i tobě“.
„Co, nerozumím. Máš moje svolení“, usmála se.
„Jedna mi vyčetla, to už je dávno, ještě jsem tady žil, že mám neukojitelnou sexuální
touhu a na jednom podobném večírku mi dala košem“, přesunul ústa k jejím ňadrům.
S velkou nelibostí si Ema představovala jinou ženu v jeho náručí. Chtěla něco
namítnout, ale vzal její bradavku do úst a sál tak dlouho, až zanořila mu prsty do
vlasů a chraplavě zvolala, „Štefane“.
Nereagoval a po chvíli se přesunul k druhé bradavce. Krev mu opět vřela v žilách.
Cítil i její vzrušení.
„Ty si nemyslíš, že jsem nenasytný?“, zeptal se, zvedl hlavu, aby ji políbil na rty.
„Ne bože ne“, vykřikovala, protože v jeho náručí byla stejně nenasytná jako on.
„Určitě?“
„Ano určitě“, vzdychla.
„Takže se můžeme milovat celou noc?“
„Ano, ano“ a ponořila se do slastných pocitů touhy, až téměř propadla. A tak i udělali.
Ema se probudila krátce před polednem. Noc, kterou strávila se Štefanem, byla
naprosto výjimečná. Ještě nikdy nepoznala něco tak hlubokého a smyslného.
Štefan jí neustále dokazoval, jak moc po ní touží a ona se do něj zamilovala ještě
více. Pozorovala ho, jak spí a nemohla od něj odtrhnout oči. Přemýšlela, jestli ho má
vzbudit, ale neměla to srdce. Byla to hodně náročná noc, ale úžasná.
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Napadlo ji, co si asi myslí jeho sourozenci. Už teď cítila rozpaky, a pokud zůstanou
spolu ještě déle, bude to mnohem horší. Dále spokojeně oddechoval ve spánku,
když Ema vstala z postele. Tichým krokem se přesunula do koupelny, aby si dala
sprchu. Stále ještě spal. Již zcela oblečená opatrně vykoukla ze dveří, aby se ujistila,
že je chodba prázdná. Všude bylo ticho. Pomalu scházela schody dolů, když
zaslechla hlasy, které se ozývaly z kuchyně, a tiše zasténala. Proč nemůže mít
trochu více štěstí? Jenže už byl čas oběda a všichni seděli u stolu a něco společně
probírali. Ema se snažila nečervenat, když vstupovala do kuchyně. Očekávala
škádlivé poznámky, ale slyšela pouze tiché pozdravy. Aleš s Tomášem vypadali, že
také vstávali před chvíli. Jenom Andrea vypadala čile.
„Ahoj Emo, mohu ti nabídnout něco k jídlu. Jelikož se to včera hodně protáhlo,
budeme mít takový pozdní oběd“, omlouvala se Andrea.
„Ne, děkuji, dám si jenom něco k pití“.
Andrea se zvedla k lednici a nalila jí plnou sklenici vychlazené pomerančové šťávy.
Sotva se napila, když do kuchyně vešel Štefan, na sobě pouze džíny. Ema mu
pohlédla do očí a začervenala se, když si vybavila předcházející noc. Vypadal dost
nevyspale, ale nemohla se vynadívat na jeho nahou hruď a svalnatá ramena. Málem
se zasnila, když si představila, co s ní dělal, téměř zapomněla dýchat. Vypadal přesto
nádherně, s nateklýma očima a s tím jeho pocuchaným krátkým sestřihem. Vypadal
tak nějak roztomile. Sourozenci sedící u stolu očividně ožili, když se objevil
v místnosti, zamumlal na pozdrav a zamířil rovnou ke kávovaru. Naplnil si hrnek,
opřel se o kuchyňský pult a pomalu usrkával povzbuzující tekutinu.
„Dobré ráno“, pozdravila ho Ema.
Štefan neplýtval slovy, ale jeho úsměv byl dostačující. Zachvěla se a sklopila oči.
„Zdá se, že jsi testem věrnosti prošla, Emo“, pronesla Andrea se smíchem.
Štefan se zamračil a šlehnul po sestře roztrpčeným pohledem. Pak obrátil pohled
znovu k Emě.
„Nemyslím si, že šlo o nějaký test“, odvětila směle Ema a zadívala se na Štefana.
„Ale každopádně to stálo za to“, ještě dodávala a spiklenecky se usmála.
„Myslíš?“, namítal Štefan, překvapen její odpovědí.
„Jak jsem řekla, určitě“, ušklíbla se Ema.
„Do nedávna se můj bratr nikdy neobával, že by mohl nějakou ženu ztratit. Mnohem
větší obavu měl z toho, aby se některá nepřiblížila k jeho srdci“, prohlásila Andrea.
Štefan udiveně vyklenul obočí, ale nic neříkal.
„Plně s tímto tvrzením souhlasím“, poznamenal Aleš a houpal se na své židli.
„Jo, přesně tak“, potvrdil bratrova slova Tomáš.
„To by stačilo. Zřejmě jste na to přišli“, odpověděl Štefan svým bratrům.
„To nebylo tak těžké uhodnout, že Ema je ta pravá“, křenili se oba bratři.
„Jdu se osprchovat“, postavil prázdný hrnek od kávy do dřezu. Když se otočil a
chystal se odejít, Ema si neodpustila popíchnutí.
„Zvládneš to sám?“, zašeptala tak, aby ji slyšel pouze on.
Štefan se na malý okamžik zarazil, ale než stačila zareagovat, vtáhl ji do svého
objetí.
„Správná otázka, doprovodíš mě“, a táhl ji sebou.
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Andrea se rozchechtala. „Vidím, že posouvaný oběd budeme muset ještě dále
odložit“.
„To nemyslíš vážně“, protestovali oba bratři se smíchem.
„To byl jenom žert, Štefane“, kňourala Ema, když ji postrkoval do schodů. „Opravdu
dělala jsem si legraci“.
Když ignoroval její protesty, změnila taktiku. „Já opravdu nechci do sprchy“, naléhala
škemravým hlasem. „Už jsem se sprchovala a jsem oblečená. Slyšíš, co ti říkám?“
Když byli téměř nahoře, na posledním schodu se s ní zastavil a přísně na ni pohlédl.
„Probudil jsem se sám“, obvinil ji.
Ema se usmála. „Chtěla jsem tě probudit“, vysvětlovala. „Ale nevěděla jsem, jak bys
reagoval, spal jsi dost tvrdě“.
„Opravdu?“, tlačil ji do koupelny.
„Stefane, co chceš dělat?“, bránila se.
„Chci tebe“, odpověděl jednoznačně.
„Teď?“, vykulila oči.
„Ano, teď hned. Vlastně pořád“ a přitiskl ji svým tělem o dveře koupelny.
„Opravdu?“, hlesla a přestala protestovat
36.
Lucie měla na sobě růžová tanga a natahovala si triko černé barvy s bílými
geometrickými vzory.
„Sluší ti to“, řekl Richard, když se k ní loudavým krokem přibližoval. Stoupl si za ni,
dlaň položil na její břicho a pevně si ji k sobě přitáhl. Druhou rukou sáhl mezi její
stehna, prsty odsunul látku tang a prudce do ní vnikl. Bylo šokující, jak snadno se
mohl do ní dostat. Ohromeně zalapala po dechu a slastně zavrněla. Prstem pomalu
začal v ní klouzat a dráždil ji. V zrcadle zachytila jeho žhavý pohled, kterým upřeně
sledoval pohyb ruky.
„Takové kalhotky bys měla nosit častěji, jsou velmi praktické. Nejen, že odhalují tvou
nádhernou postavu, tvé nádherné nohy. Hlavně si tě můžu vzít kdykoliv se mi
zachce. Ta představa se mi zatraceně líbí“, zazubil se.
Naneštěstí svůj prst zase vytáhl a políbil ji na šíji. Podíval se v zrcadle na ni a ztěžka
si povzdechl. „Škoda, ale musíme už jít, lásko“, popohnal ji. Otevřel skříň a vytáhl jí
džíny, které jí podával.
„Zdá se, že někam spěcháme“, škádlivě se usmívala a natahovala si kalhoty.
Neodpověděl, záhadně pokrčil rameny a čekal, až se oblékne. Po snídani, kterou jim
přinesli na pokoj, ji vzal za ruku a táhl ji přes hotelovou halu.
„Dnes jsem ti naplánoval celé dopoledne ve Wellness zdejšího kompletu“.
„Cože?“, vyjekla překvapeně a kroutila udiveně hlavou. Zatímco mluvili, vedl ji do
zadního traktu hotelu. „Proboha, něco takového jsem nikdy nevyhledávala“.
„No tak ti tedy mohu zaručit, že dnes se můžeš těšit přímo na královské zacházení. A
pokud se ti tady zalíbí, zítra si to můžeš zopakovat“.
Ani se nenamáhala protestovat. Věděla, že by to bylo zbytečné. Sice jí to připadlo
jako zbytečně velký luxus, jako zbytečný rozmar.
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Nejdříve spolu prošli obchodní pasáží, která začínala u vedlejšího vchodu do dalšího
traktu budovy. Majetnicky ji držel kolem pasu a tiskl k sobě. Bylo příjemné cítit jeho
teplou dlaň. Najednou se zastavili a před nimi stála jediná žena. Měla černé vlasy
s fialovým melírem. Její titěrné tílko a bokové krátké riflové kraťasy vypadaly všelijak,
nikoli však střízlivě. Příliš vřele se na Richarda usmála. Lucie najednou ztuhla a
viděla rudě. Vybavila si, že se ti dva velmi dobře znají. Představovala si, kolika
ženám tento relaxační zážitek domlouval dříve, nebo to bylo jinak. Richard ji
nenuceně objal a představil ji jako svou manželku. K jejímu překvapení hovořili spolu
česky. Po tomto setkání byla Lucie napjatá a podrážděná. Věděla, že je to hloupost
žárlit, ale nemohla se ovládnout. Podívala se na Richarda, ale ten se na ni pouze
shovívavě usmál, vůbec nereagoval na její nevyslovenou otázku. Když byli na místě,
více ji stiskl v pase a řekl.
„Doufám, že se ti tady bude líbit, kotě. Veškeré procedury ti budou k dispozici“,
naklonil se a líbnul ji na tvář. „Pěkně si to užij, lásko. Budeš mi scházet, sejdeme se
před obědem“.
„A co budeš dělat ty?“, stačila zavolat.
„Půjdu si ještě zalyžovat, naposledy“, mrkl na ni a odešel.
Neměla čas cokoli dalšího namítnout, neboť k ní přistoupila jedna dívka a promluvila
na ni česky. „Vítám vás, paní Gregorová, budu vám plně k dispozici. Se kterou
procedurou byste chtěla začít?“, zeptala se zdvořile.
Lucie udiveně zamrkala. Jak by asi tak mohla vědět, když neměla ponětí, jaké
procedury existují. „Já ani nevím“, pohledem naznačila, že nemá žádné zkušenosti.
„Promiňte, ještě jsem se nepředstavila, jmenuji se Judith“, usmála se na Lucii.
„Navrhla bych vám balíček „de luxe“, je jeden z nejlepších. Co takhle začít
s masáží?“, znovu se mile usmála.
Lucie s úlevou přikývla.
„Prosím, tudy“, vyzvala ji a zavedla ji do další místnosti. Stěny byly z leštěného
mramoru a okna z matného skla. V rohu stál bar s kávovarem. Judith jí představila
mladou Asiatku jménem Mina. Dívka byla mírně nervózní a rozechvělá. Když se jí
Judith zeptala, co si dá k pití, stačila dodat, že si může objednat cokoli. Lucie na nic
takového nebyla zvyklá a najednou nevěděla, co si má pod slovem cokoli představit.
„Dala bych si čaj, prosím“.
Nato jí vyjmenovala celou řadu čajů. „Jestli dovolíte, doporučila bych vám ten
jahodový s citrónovou trávou“.
„Dobře, dám si ho, bez cukru, prosím“, řekla Lucie.
Zdálo se, že Judith byla překvapená jejími rozpaky, jako by čekala mnohem složitější
objednávku. Postavila před ni tác s čajovým servisem a nápoj připravila před jejíma
očima, jako by to byl nějaký rituál. Bylo to okouzlující, což jí Lucie taky řekla.
Judith to nesmírně potěšilo. „Žila jsem nějakou dobu v Japonsku“, řekla nadšeně.
„Tam jsem se naučila mimo jiné, jak se takový čaj má podávat. Japonci to pokládají
za velmi důležitý obřad“, sdělovala s nadšeným úsměvem. Konečně jí nalila
perfektně připravený šálek čaje a na chvíli se vzdálila.
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Vrátila se s podnosem plným ovocem, zeleninou a malými obloženými chlebíčky.
Lucie z každého něco uždibovala a připadala si jako v nějaké luxusní jeskyni. To
dělaly ty mramorové stěny.
Jakmile se Lucie občerstvila, zavedla ji Judith do další místnosti, kde se prováděly
masáže. Každý masážní stůl byl oddělený zástěnou, aby klient měl naprosté
soukromí. Asiatka Mina jí anglicky vysvětlila, jak se má na masáž připravit. Lucie se
svlékla a vklouzla pod bílé prostěradlo. Položila si hlavu do otvoru stolu a čekala, co
se bude dít. Mina byla skvělá. Pustila se ihned do práce a techniku masáže ovládala
velmi dobře. Lucie si připadala jako v sedmém nebi. Potom následovaly ostatní
procedury, jako byla masáž obličeje, koupel v bazénu, který připomínal horké
přírodní vřídla. Dlouho ležela ponořená v horké vodě s přivřenýma očima a blaženým
úsměvem na rtech. Potom následovala manikúra a pedikúra. Poté se vrátila zpět do
první místnosti, kde na ni čekalo další pohoštění. Znovu si objednala čaj, tentokrát
byl jasmínový. Neudržela se, aby neochutnala mini dortíky, které se rozplývaly na
jazyku. Později již převlečená do svých šatů se nechala odvést k další zkrášlovací
proceduře. Když jí Judith představila mladé kadeřnici, Lucie zajásala. Nechá si
zastřihnout konečky vlasů, které to již potřebovaly. Se zaujetím sledovala kadeřnici,
jak gestikulovala s Judith, která se na ni mračila. Nestačila všechno zachytit, co si ty
dvě povídaly. Později však pochopila, že kadeřnice by jí ráda změnila účes. Ale
Judith jí začala něco vysvětlovat, a ta jenom nechápavě kroutila hlavou a zdála se
být zmatená.
„O co jde, Judith?“, zeptala se Lucie a zvědavě se na ni podívala.
„Jenom jsem jí musela připomenout, že pan Gregor dal přísné instrukce, co se týče
vlasů. Žádné barvení, žádné stříhání“, řekla Judith a vzdálila se.
Jo to je mu podobné, manipulátor jeden, pomyslela si. Ten by asi koukal, kdyby si
nechala ostříhat vlasy, pousmála se. Ale sama si nedovedla představit, že by se jich
zbavila. Potom přišla na řadu kosmetika. Nechala si udělat nenápadný make-up a
sebou si odnášela tašku plnou krémů, které jí byly doporučeny a několik rad.
Lucie se podívala na mobil, kolik je hodin a s úžasem zjistila, že tam strávila čtyři
hodiny. Judith se zeptala, zda má ještě nějaké přání.
„Ne, děkuji vám, odvětila Lucie mile.
„Doufám, že jste byla s našimi službami spokojená, paní Gregorová“.
„Velice, skvěle jsem si to užívala, děkuji“.
Potom spolu ještě chvíli hovořily. Lucie se dověděla, že Judith pochází z Prahy a žije
zde již několik let. Společně se svou přítelkyní vlastní tyto salóny krásy. Nato se obě
rozloučily a potřásly si rukou.
V tom vešel do místnosti Richard, jako by měl všechno na minutu načasované. Když
ji uviděl, široce se usmál. „Vypadáš nádherně, Lucie“, zašeptal jí do vlasů.
Zaklonila hlavu a podívala se mu do tváře. „Myslela jsem, že se proháníš někde po
svazích. Jak to, že jsi tady?“, zeptala se.
Tvářil se záhadně a šibalsky se usmíval. Ihned poznala, že má něco za lubem, což ji
značně zmátlo. „Co máš v úmyslu, Richarde“, zavětřila.
Jeho úsměv se ještě více rozšířil a Lucii to zmátlo ještě více a začínala mít obavy.
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„Tak jak se ti to líbilo?“, zeptal se.
„Bylo to úžasné“, neubránila se a nadšeně mu vše vylíčila v barvách. Zdálo se jí, že
byl s její odpovědí nadmíru spokojen. Taky, kdo by si mohl stěžovat na půlden
strávený v přepychových lázních.
„Něco pro tebe mám“, řekl nečekaně a na tváři mu stále zářil záhadný úsměv.
Lucie se kousla do rtu, naklonila hlavu na stranu a byla ve střehu. Skoro se bála
zeptat a chvíli ho pozorně sledovala.
„Co to je?“, odhodlala se nakonec, aniž by se snažila skrýt svoje obavy.
Hlasitě se zasmál. „Nevím, jestli bych ti to dokázal vysvětlit. To musíš vidět. Ale tady
ne“, a táhl ji do jiných prostor, kterými procházeli při vstupu.
Ocitli se sami v jedné místnosti a on si začal pomalu rozepínat košili. Lucie rozpačitě
přešlápla z nohy na nohu. Richard se však stále usmíval, pohled vpitý do jejich očí.
„Co to zatraceně děláš?“, zděsila se.
Je možné, že tady hodlá dělat striptýz, pomyslela si. Ale jaksi se jí to nechtělo věřit.
Když na jeho svalnaté hrudi uviděla rudá písmena, zatajila dech.
„Bože, co to je?“?“, vyhrkla ze sebe a cítila, jak se jí tlačí slzy do očí. Zhluboka se
nadechla a přistoupila blíž. Nevěřícně hleděla na svoje jméno, které měl přímo na
srdci. Kvůli ní si nechal zjizvit pokožku, ale proč.
„Tohle není pravé, že ne?“, zeptala se přiškrceně. „Je to jen vtip, že ano?“
Richard jí z tváře něžně setřel slzy zděšení a se stále stejným úsměvem se zeptal.
„Proč ty slzy, krásko?“
„Tvoje dokonalá pokožka. Proč jsi to udělal? Připadá mi to jako zločin“, řekla šeptem.
Překvapil ji jeho hlasitý smích a dokonale probral.
„Budeš si muset na to zvyknout. Jenom doufám, že druhé tetování se ti bude líbit
víc“, nadhodil a spiklenecky zamrkal.
„Proboha, ono je ještě další?“, šlehla po něm káravým pohledem.
Richard si špičkou jazyka olízl svůj spodní ret, malinko odstoupil, otočil se, aby
ukázal záda. Tetování bylo na jeho pravé lopatce a bylo dokonalé stejně jako on
sám. Lucie přistoupila blíž, aby si ho důkladně prohlédla. Opět se jí po tvářích
kutálely slzy dojetí. Sice se za ně styděla, ale nedokázala se ubránit. Dívala se na
svůj miniaturní portrét. Její vlasy jí splývaly s květy, které tvořily rám obrázku.
„Použil jsem tvůj autoportrét a nechal si ho překreslit na kůži“.
Byla to ta nejbláznivější, ale taky nejromantičtější věc na světě, jakou kdy viděla.
Nevěděla, co na to říct. Tetování se jí líbilo, ale aby měl její tvář zvěčnělou na kůži, to
jí připadalo šílené.
Richard se přes rameno otočil a tázavě se na ni podíval. Měl ten nejšťastnější výraz,
jaký kdy u něho viděla. „No, co si o tom myslíš?“
„Ach Richarde, je to úchvatné“, pronesla chvějícím hlasem. Je to nejkrásnější
tetování, jaké jsem viděla. Připadá mi to spíše jako obraz, než kérka. Jak je to vůbec
možné, tak vypracované do nejmenších detailů“.
Nestačila nic dalšího říct, neboť je vyrušilo zaklepání na dveře. Do místnosti vstoupila
žena, kterou už viděla. Byla to ta s černými vlasy s fialovým melírem.
„To je Sabrina, vede zde tetovací salón“, představil ji Richard.
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Lucie se chabě usmála a kývla hlavou na pozdrav. Ona si však jejího nepřátelského
pohledu nevšimla. Věděla, že je nelogické a nesmyslné, ale představa, že se ho tato
žena dotýkala, ji přiváděla k žárlivosti.
„Můžu to teď zalepit, Richarde?“, zeptala se a velice mile se na něho usmívala. Taky
se na ni usmál, stále napůl otočený k Lucii zády. Bylo zcela viditelné, že k sobě mají
hodně blízko.
„Tetování je příliš čerstvé a příliš bolestivé“, vysvětlovala Lucii. Opět mluvila plynně
česky, což znamenalo, že to není náhoda. V jedno dopoledne tady narazí na dvě
krajanky. Nejdříve Judith a teď Sabrina. Ani jedno jméno nebylo typicky české. Co to
sakra všechno znamená, přemítala v duchu.
„Jak se vám to líbí“, zeptala se.
„Je to překrásné tetování. Jste velmi talentovaná. Netušila jsem, že může obyčejné
tetování vypadat takhle“, pronesla Lucie. Snažila se být zdvořilá, ale přesto
nedokázala potlačit značnou dávku upjatosti. Zdálo se, že si toho Richard všiml.
Zadíval se na Lucii a chvíli ji zkoumavě pozoroval. Jeho nadšený úsměv viditelně
povadl a tvářil se vážně až popudlivě. Lucie se okamžitě zastyděla a cítila se
mizerně. Byla si plně vědoma, že svou nesmyslnou žárlivostí pokazila jeho dobrou
náladu. Snažila se usmát, ale nedokázala se přimět k tomu, aby to vypadalo
přirozeně, což se minulo účinkem.
„Už jsem si všechno prohlédla. Jestli chcete, můžete Richarda ošetřit“, řekla a
ustoupila stranou.
Sabrina si vyměnila s ní místo a dala se do práce. Na čerstvé tetování nanášela
hojivý gel. Lucie přímo cítila, jak se její prsty pohybovaly po jeho kůži a měla chuť ji
odstrčit. Nic netušící Sabrina, co by tatérka, se rozpovídala. „Máte velmi pěknou tvář,
řekla bych přímo talentovanou. Já jsem ji pouze zkopírovala“, řekla přátelským
hlasem. „Bylo to velké potěšení pracovat s takovým námětem. A navíc na dokonalé
pokožce, jakou Richard má“, pokračovala.
Při posledních slovech se jí do hlasu dostával nádech flirtu, což neuniklo Lucii.
Zavřela oči a v duchu počítala do deseti. Nenáviděla se za to, že je tak slabá.
Sabrina mu ještě dala několik dobrých rad a potom se otočila k Lucii.
„Ráda jsem vás poznala“, řekla na rozloučenou. „Doufám, že se ještě jednou
uvidíme“, její hlas byl stále přátelský, ale teď poněkud nejistý. Políbila Richarda na
tvář, věnovala mu zářivý úsměv a zmizela.
Richard uchopil Lucii zezadu za ramena, jeho stisk byl znatelně silnější. Odváděl ji
stranou. „Myslím, že si potřebujeme udělat chvilku pro sebe“, jeho tón byl sice
uhlazeně zdvořilý, ale jasně rozhodný. Dominantně Lucii obejmul kolem ramen a
odváděl ji zpět k místnostem, kde se nacházely bazény s horkými prameny. Otočil se
na jednu hostesku, která se na něj zářivě usmála, když ji oslovil, samozřejmě
v anglickém jazyce, což bylo pro Lucii docela úleva.
„Prosím, mohla byste dohlédnout, abychom nebyli rušeni?“
Zatímco spolu mluvili, rozhlédla se po mělkých bazénech a do tváří se jí vrhnula
nachová barva. Samozřejmě poznala, co má Richard v plánu.
„Ano pane, pokud budete potřebovat mou pomoc, dejte mi vědět“, potom už slyšela,
jak se zavřely dveře.
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Richard mlčky stál a stále ji majetnicky objímal kolem ramen. „Připadáš mi poněkud
nervózní, skoro by člověk nevěřil, že jsi celé dopoledne relaxovala“, řekl jen tak
mimochodem, když už ticho bylo nesnesitelné. Pustil ji a ona za sebou uslyšela
šustivý zvuk látky. Zatajila dech a naslouchala, aby věděla, co dělá.
„Svlékni se, Lucie“, přikázal nevzrušeným hlasem.
Poslechla ho bez protestu, přesto se jí ruce roztřásly. Nechápala proč, vždyť to
nebude poprvé, co s ním bude mít sex. Možná proto, že většinou nikdy nevěděla, co
má v plánu.
„Sedni si na okraj bazénu a nohy ponoř do vody“, řekl stejným tónem.
Udělala, co si přál, opřela se o ruce a sledovala ho. Když vstupoval do bazénu, byl
zcela nahý. Voda mu dosahovala pouze do pasu, jeho ztopořené mužství bylo zcela
viditelné. Ponořil se celý do vody a hned se napřímil, neboť si uvědomil, že musí dbát
na náplasti. Cítila, jak jí vyschlo v krku, když si rukama přejel po hrudi a upřeně ji
pozoroval. Pomalu se k ní blížil, dokud nestál mezi jejíma nohama.
„Co to s tebou dělalo, když vidíš, jak se mě někdo dotýká?“, zeptal se nenuceně.
„I když šlo o naprosto nevinný dotek, přivádí tě to k šílenství? Měl jsem totiž takový
pocit, že jsi ztrácela schopnost si zachovat chladnou hlavu a logicky uvažovat“.
Zatímco mluvil, přitiskl se k ní a šeptal jí ta slova do ucha. Jeho tón hlasu byl chladný
a nevyzpytatelný. Chvěla se strachem a vzrušením zároveň. Měl s ní svoje plány, tím
si byla jistá, ale nevěděla jaké.
„Odpověz mi, Lucie“, řekl a kousl ji do ucha silněji, až sebou škubla. Vyklenula se a
přitiskla svá prsa na jeho hruď.
„Co chceš slyšet“, zasyčela.
„Co přesně se s tebou dělo. Tvoje odtažité chování se mi nelíbilo“, připomenul jí.
„To je mi jedno, když mám pochybnosti, nedokážu se chovat vstřícně, to je celé.
Nikdy jsem to nezažila, aby se tě někdo, pro mě neznámý, takto dotýkal přímo před
mýma očima, to je vše“.
Zatímco mluvila, vzal ji okolo pasu, posunul ji na samý okraj bazénu a pevně se k ní
přitiskl, což zapříčinilo, že její hlas zněl ještě zoufaleji. Špičku svého mužství
nasměroval přímo k jejímu pohlaví.
„Bylo to naprosto pošetilé a zbytečné, protože ten někdo nebyl tak úplně cizí“, prudce
do ní vnikl s očima stále upřenýma na ni.
„O to to bylo horší, protože pro mě ano“, zasténala, omámená jeho uhrančivým
pohledem. Když ho cítila v sobě, nedokázala odtrhnout zrak.
„O tom si ještě promluvíme, teď se chytni oběma rukama mého zápěstí, jednou rukou
sevřel její hrdlo a dívej se mi do očí“, rozkázal a ukončil takto ten podivný rozhovor.
Rukama jí rozevřel stehna a začal pomalu přirážet, zato rozhodně a nemilosrdně.
Začala vidět rozmazaně a tělem se jí rozlévaly vlny touhy a rozkoše. Netušila, že
stisk jeho ruky na jejím hrdle může být zdrojem takové rozkoše. Měl nad ní
neuvěřitelnou moc. Jeho síla ji ovládala. Líbilo se jí to, jak do ní divoce pronikal a
sevření jeho prstů sílilo. Netrvalo dlouho a zmocnil se jí tak prudký orgasmus, že
měla pocit, že na malou chvilku ztratila vědomí. Když se vzpamatovala a znovu
začala vnímat, co se s ní děje,
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Richard jí držel za hlavu a hlasitým výkřikem ji naplňoval semenem. Jeho oči byly
ztěžklé právě prožitou rozkoší, zahleděné do těch jejích.
„Nebylo to příliš, lásko?“, zeptal se ochraptělým hlasem. „Jednu chvíli jsem se bál“,
mluvil k ní tiše a něžně ji hladil ve vlasech.
„Bylo to, sama to nedokážu popsat“.
Ztěžka polkl. „Hodně intenzivní“, odtáhl se, aby na ni viděl. „Bylo to skvělé, ale taky
hodně nebezpečné. Jsi tak křehká a já si nejsem jistý, zda bych se ovládl. Promiň,
tohle už nikdy zkoušet nebudeme. Jsem idiot, nevím, co mě to popadlo“.
Stáhl ji k sobě do bazénu a společně se ponořili do vody až po krk.
„Budeme muset jít, kotě“, vzal ji za ruku a vedl vodou ke schůdkům z bazénu. Pečlivě
je oba utřel suchým ručníkem.
„Rychle se oblékni“, řekl a natahoval se pro své věci. „Za okamžik bychom tady
nebyli sami“. Ve spěchu se oblékli a opustili lázně.
Zbytek dne strávili procházkou a nakupováním v místních obchůdcích. Po večeři si
zašli na skleničku do hotelového baru.
Lucie byla nějakou dobu myšlenkami mimo. Vzpomínala, jak ji zpočátku zabolelo,
když uviděla jeho tetování. Pořád se nemohla smířit s tím, že kvůli ní si nechal zjizvit
svou pokožku. Sice jí to jednou řekl, že má chuť to udělat. Ale nemyslela si, že by
k tomu došlo a časem to pustila z hlavy.
„Na co myslíš, Lucie?“, vyrušil ji z jejich úvah, když už nehodlal snášet to její mlčení.
Prudce zvedla hlavu. „Co jsi říkal?“, zmateně zamrkala.
„Lucie, ptal jsem se, na co myslíš“, zopakoval netrpělivě.
„Na to, že jsi to skutečně udělal“, vzdychla.
„Udělal jsem co?“, upíral na ni pohled.
„To tetování. Nebrala jsem tě vážně. Myslela jsem si, že to byla legrace“, řekla.
Značně se mu ulevilo, měl dojem, že problém byl v něčem jiném.
„Jak ses mohla přesvědčit na vlastní oči, já jsem nežertoval“, usmál se na ni, ale
v očích měl vážný výraz. „Nechápej to špatně, ale je to jeden ze symbolů mé lásky
k tobě. Teď vlastně mě už nemůžeš opustit a musíš se mnou zůstat navždy“, pokusil
se žertovat.
Zakroutila hlavou. „To jako, že už by tě jiná nechtěla s mým portrétem?“, zasmála se.
„Tak nějak“, opětoval jí úsměv. „Jenom jsem žertoval, protože patříš ke mně stejně
jako já k tobě“.
„To máš pravdu. Vždyť já tě nehodlám opouštět, Richarde“.
„Já vím“, našel její ruku a stiskl ji.
Najednou se rozesmála tak, že se na ni udiveně zadíval. Pohledem naznačoval, co
tě tak rozesmálo, chci to vědět.
Pochopila jeho výzvu. „Možná bys opustil ty mě“, řekla se smíchem.
„Tomu teď vůbec nerozumím, vysvětli to“.
„Třeba, co by se stalo, kdybych já změnila účes a nechala si sestříhat vlasy?“.
„Jak změnila?“, zeptal se.
„No třeba bych se nechala ostříhat. Co bys udělal, Richarde?“ Byla si jistá, že
konečně pochopil a vyčkávala na jeho odpověď.
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Zarazil se, sklonil hlavu a prohrábl si vlasy. Dal si na čas, potom odhodlaně pronesl.
„Vůbec nic, Lucie. Jsou to tvoje vlasy. Snad si nemyslíš, že bych z toho dělal
problém, takový idiot nejsem“, řekl vážně.
„Promiň, jenom mě to napadlo“, řekla. Rozhodla se, že se nebude zmiňovat o tom, co
jí Judith prozradila.
„Sabrina se ti nelíbila. Poznal jsem to“, řekl po chvíli.
Lucii náhlá změna tématu překvapila, i když si byla jistá, že se k tomu ještě budou
vracet. Přesto se jí to vůbec nezamlouvalo. Proč o ní začal. A proč se tvářil tak
spokojeně, když znal předem její odpověď. Zamyslela se a pevně sevřela rty.
„Myslela jsem, že jsem to dala dost dobře najevo. Nevím. Očividně se spolu velmi
dobře znáte, to se nedalo přehlédnout. Spal jsi s ní? Ptám se proto, že se mi zdálo,
že jste si nějak blízcí“, řekla a snažila se odtáhnout ruku. Avšak marně, neboť ji
nehodlal pustit, ale naopak ještě stiskl silněji.
„Ne, nespal. Je to moje dobrá kamarádka, známe se spoustu let. A byl bych rád,
abys to přesně tak chápala“.
Lucie zrudla ve tváři. „To asi těžko. Bylo na ní vidět, jak si každý dotek užívala a
s jakým nadšením mluvila o tvé pokožce“, bránila svoje mínění. „Kolik ještě takových
kamarádek potkáme. Děsím se toho, až jednou narazím na nějakou, která byla víc
než kamarádka. Dost dobře si to nedokážu představit“, pokračovala dál ve svém
monologu.
Chvíli pouze zaraženě mlčel, bylo evidentní, že se mu to ani trochu nezamlouvalo.
„Pomohlo by ti, že právě ona je hvězdou mezi lesbičkami a je silně dominantní?
Taková byla vždycky a taková bude i nadále. Vztah mezi ní a mnou je pouze tak
platonický, jak jen může mezi mužem a ženou být A kromě jiného víš, že jsem před
tebou měl hodně žen, to jsem nikdy nepopíral. Ale nikdy jsem s žádnou neudržoval
žádný vztah. Byl bych moc rád, abys to tak brala, protože to tak bylo“.
Lucie zrudla ještě víc. Najednou si připadala hloupě, protože se teď cítila mnohem
lépe. Připadala si hodně trapně.
„Sabrina byla jedinkrát s mužem, a to už je hodně dávno. Nedopadlo to a pak už o
tom nikdy nepřemýšlela. Věděla s jistotou, že její místo je úplně někde jinde. Nyní
tady žije se svou přítelkyni již pár let. Dokonce jsi měla možnost ji poznat, je to
Judith. Řekl bych, že právě ty ses jí hodně zalíbila. Zřejmě bych měl žárlit, ale není to
tak. Ona je natolik dobrá kamarádka, nikdy by nepřekročila hranice. Moc dobře ví, co
pro mě znamenáš“.
„Ani bych jí to neradila“, vyhrkla Lucie ze sebe. Náhle si uvědomila, že jejich rozhovor
se stáčel úplně jiným směrem, než by si mohla pomyslet.
„Copak si myslíš, že bych mohla být submisivní komukoliv dominantnímu?“, udiveně
se zeptala.
Něžně jí políbil ruku. „To si vůbec nemyslím, Lucie. A rozhodně se nebojím“, usmál
se na ni. „Já přece vím, že patříš mně“.
V ten moment si Lucie připadala víc a víc zahanbeně. Málem k té ženě byla hrubá.
„Promiň, chovala jsem se jako blázen, ale strašně jsem žárlila. Byla jsem
přesvědčená, že jste spolu spali a viděla jsem v tu chvíli rudě“.
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„Tak tím se opravdu nemusíš trápit“, usmál se. „Sabrina je naprosto neškodná, tedy
pro mě“, dodal a významně na ni mrkl. „Ale na druhou stranu jsem byl rád, protože
jsem chtěl, abys cítila to, co cítím já. Abys věděla, jak mi je, když na tebe žárlím. A
teď to víš. Přesně tak mi bylo tehdy, když jsem tě viděl v tom ateliéru při focení. Taky
jsem pěkně vyváděl, že jsem tě málem ztratil. Proto už bych nic podobného nikdy
neudělal, jestli mi rozumíš“.
„Rozumím, Richarde, ani nevíš jak“, povzdechla si.
„Miluju tě, Lucie, to nikdo nezmění“, políbil ji obě ruce do dlaní. „Dáme si ještě jednu
skleničku a půjdeme spát. Co ty na to?“
„Moc ráda s tebou souhlasím, Richarde“, podívala se na něho zářivým úsměvem, až
se mu zatajil dech.
Dostali se sotva za dveře pokoje, když Richard Lucii otočil k sobě a svým tělem ji
přimáčkl ke zdi. Jeho rty se okamžitě vrhly na citlivou kůži jejího krku. Razil si
jazykem dlouhou cestu od klíční kosti za ucho. Chloupky se jí na krku začaly ježit,
zavřela oči, husí kůži po celém těle. Richard jí rukama vklouzl pod sukni, chytil ji za
zadek, úplně bez problémů ji nadzvedl jednu nohu a pak druhou a obě si omotal
kolem pasu. Vyzvedl její vláčné tělo a ještě větší silou ji přitiskl zády na zeď.
„Chci v tobě být tak hluboko, že mě budeš cítit až v krku“, sliboval.
„Ježíši“, vyklouzlo jí z úst, už když ji nesl do ložnice.
„Přesně tak“, kousal ji a jeho zuby zanechávaly otisky na jejím krku.
Každičký nerv, každičký pór, každičká molekula jejího těla se soustředily na splynutí
s tímto mužem, jejím mužem. Bez předehry ji hodil na postel a zůstal na ni koukat.
„Svlékni si šaty“, zavelel. Jeho oči byly uhrančivě temné, skoro černé a až po okraj
plné chtíče. Viděla, co ho stojí sil, že si dává takhle na čas. Zatínal ruce v pěsti a
zase je povoloval, šlachy na krku mu nabíhaly touhou. Prudce si přetáhla šaty přes
hlavu a zůstala na kolenou v krajkové podprsence a kalhotkách. Když ji uviděl
svlečenou, nasál vzduch a se syčením vyfoukl.
„Teď jsi na řadě ty“, řekla a rukama si sjela na obě ňadra.
Richard zatnul zuby, jak se zběsile snažil zbavit košile a stál tam se svou nahou
hrudí, kterou tak milovala. Lucie se kousla do rtu. „Všechno. Chci, ať už je to dole“,
její hlas byl hodně lačný.
„Dnes tady velíte vy, madam?“, zašklebil se. Pomalu si sundal pásek a rozepnul
kalhoty. Všechno dělal, aniž by přerušil oční kontakt. Sáhla si na záda a rozepla si
podprsenku. A ve chvíli, kdy spadly na zem jeho kalhoty, přistála tam i její
podprsenka.
„Panebože, mám co dělat, abych se na tebe vydržel koukat“, hlesl užasle. „Jsi fakt
nádherná, tak šťavnatá“. Zaskřípal zuby tak hlasitě, že to slyšela naprosto zřetelně.
Obočí ji vyletělo málem do nebes a obdivně se dívala na jeho nahé tělo.
„Jen se dívej, dovolím ti to. Ty taky nejsi k zahození“, škádlila ho.
„Takže jste, paní Gregorová spokojená s výhledem?
„Naprosto, pane Gregore“, řekla.
„Tak mi to dokaž“, škádlivě se na ni zazubil. „Zřejmě si se ujala vedení, tak pokračuj“,
vybízel ji.
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Lucii to udělalo radost, no, vlastně se jí z toho málem zatočila hlava. Doškrábala se
na kraj postele a položila mu ruce na hruď. Sklonila se a olízla jeho plochou
bradavku. Richard zasténal, a když ho malinko kousla, začalo mu v krku hluboce
vrčet. Vjel rukama do jejich vlasů a ona se mu přiblížila tváří k obličeji. Vznášela se
tak blízko nad jeho rty, že na nich cítil její horký dech. Richard si jazykem přejel přes
horní ret, připravený na první kontakt. Ale ona mu to nedopřála. Místo toho ho jen
letmo políbila do koutku úst.
„Ty si se mnou hraješ?“, zeptal se s náznakem hravosti v hlase.
„Jak jsi to poznal?“, posunula se na kraj jeho tváře, přejela po ní bradou a olízla mu
ušní boltec. „Copak máš na mysli?“, zašeptala a dala si záležet, aby na jeho citlivé
místo foukla dost vzduchu. „Nemůžu uvěřit, že jsi pochopil můj záměr“.
A to už jeho prsty ji popadly za boky, zaklesly se za její kalhotky a bez dlouhých
cavyků je stáhly. Překvapením, jak rychle převzal velení, zalapala po dechu. Cítila ve
svém vlhkém klíně studený vzduch.
„Myslím, že jo“, řekl a strčil ji zpátky na postel. S žuchnutím padla do nadýchaných
přikrývek. A ve chvíli, kdy otevřela oči, měl Richard ruce na jejich kolenou. Roztáhl jí
doširoka nohy, uviděl její bolavé, roztoužené pohlaví a zasténal. Pak přejel jedním
prstem vlhkou brázdu a zakroužil kolem ztvrdlého klitorisu, vyšlo jí ze rtů zakňourání.
„Pohltím tě“, šlehl po ní očima. „Ale nejdřív chci být v tobě“.
Nasměroval se na rýhu a mírně zatlačil jen špičkou. Prohnula se v zádech. Chtěla
víc, potřebovala víc. Richard se nad ní tyčil svým svalnatým tělem.
„Dívej se na mě, Lucie, když si tě budu brát“, řekl, jeho sexy hlas majetnicky
zamručel. Poslechla ho. Dívala se, jak se jí zmocňuje, mučivý centimetr po
centimetru. Stydké pysky měla doširoka roztažené na podbřišku, šířka jeho údu ji
zcela vyplňovala. A když zanořil poslední centimetr svého údu, zasténala a zaklonila
hlavu. Už se na něj dále nevydržela dívat. Byl tak hluboko.
„Lucie“, napomenul ji přiškrceným hlasem.
Její oči se rázem otevřely a upřeně se zadívaly do jeho pohledu plného
neovladatelné touhy. Vzepřel se na loktech a vzal její hlavu do dlaní. Svými boky
vycouval a potom znovu přirazil a současně se zmocňoval jejich rtů. V tu chvíli byli
oba spojeni v jedno tělo. Polibek byl vášnivý, mokrý a úchvatný. Nořil se jazykem do
jejich úst stejně, jako jeho penis vrážel do jejího těla. S přesností, do hloubky a pro ni
s takovou rozkoší, že se celá zmítala. Obtočila nohy kolem jeho pasu i ruce a držela
se ho, zatímco do ní vjížděl. Byly to tak intenzivní pocity, že křičela, tiskla se k němu
a celým tělem jí zmítal první orgasmus.
„Sakra, Lucie. Ty mě tak krásně tiskneš k sobě. Ještě, miláčku“. Ojížděl ji i během
jejího orgasmu, ale sám ještě nedošel uspokojení. Začal ji znovu líbat a potom se
z ní vysoukal. Než mohla se ohradit, otočil ji a škubnul jejími boky vzhůru.
„Bože, ta tvoje prdelka“, zasténal. Pleskl ji po jedné půlce a znovu se ponořil do
rozpáleného místa mezi jejíma nohama. A to dřív, než ji přestalo na kůži pálit jeho
plesknutí.
„Ježíši, Richarde, ty fakt víš, co děláš“, sténala a nechala jeho horní polovinu těla
klesnout na předloktí.
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Popadl ji pevně za boky a nastolil zdrcující rytmus. Slyšela, jak se jejich těla
s mlaskáním o sebe třely.
„Potřebuju, aby ses udělala se mnou“, sípal. Sklonil se nad ní a sáhl jí rukou mezi
nohy. Jeho prsty zacílily přímo na její hlavní spínač. Její poševní stěna se vzedmula
a sevřela se kolem jeho penisu. Byla naprosto hotová. Po třech dalších rychlých
zanořeních celé jeho tělo ztuhlo, usadilo se naplocho na jejím zadku a on v ní začal
pulzovat. Vzápětí se na ni zhroutil a divoce jí vydechoval na krku. Byli oba unešení a
ztraceni ve vzájemné rozkoši. Richard se překulil na záda a stáhl si ji na prsa.
Dalších pár minut se s ní mazlil.
„Tak, jaké to bylo?“, usmíval se.
„No, řekla bych, na stupnici do deseti, no tak sedmička by to mohla být“.
Richard se na ni převalil a ruce ji přimáčkl k tělu.
„Co to děláš?“, bránila se a na tváři úsměv od ucha k uchu.
„Sedmička? Ty bys mi dala sedmičku?“, zahřměl a vtiskl jí nedbalý polibek mezi rty.
Rukama jí přejel přes žebra a začal ji lechtat. Okamžitě zavřískala smíchy. Věděl, jak
je lechtivá a mohl se přetrhnout. Dlouho ji dloubal do žeber a lechtal ji v pase.
Zmítala sebou, ječela a prosila ho, ať přestane. Slitoval se nad ní, ale přesto se
zeptal, zda to myslela vážně s tím hodnocením.
„Dobře, dobře, přiznávám“, několikrát musela zhluboka nasát kyslík do plic. „Tak
dobře, můžu to změnit na celkem solidní osmičku“, vydechla.
Richard znovu pokračoval v nájezdu.
„Tak devítka“, opravila se, ale nemínil přestat. „Richarde, devítka a půl“, zaječela.
„Aspoň budeš mít co zlepšovat.“
„Dobře, pro tentokrát to beru. Ale až s tebou dnes skončím, budu plnohodnotná
desítka“. Vrhnul se na ni a ruce jí přišpendlil nad hlavu. „Tak, co kdybychom začali,
kotě, pěkně od začátku. Teď si tě pěkně vychutnám“, zazubil se na ni spokojeně.
„Ne, proboha, měj se mnou slitování“, škemrala, ale bylo jí to k ničemu. Protože
věděla, že se musí podřídit ona jemu.
37.
Tři dny a tři noci byla Ema sama ve svém v uvozovkách novém bytě. Štefan musel
absolvovat služební cestu mimo město. Jak pro něho, tak pro ni to byly nejdelší dny a
noci v životě. Zvykla si na jeho přítomnost a cítila se najednou hodně sama, i když jí
nic v podstatě nechybělo, všeho měla dostatek. Přes den to šlo, uměla se zabavit,
hodně si četla v jeho knížkách, sledovala televizi a brouzdala po internetu. Často si
psali nebo volali. Ale v noci to bylo jiné.
Štefan se obával, že to nezvládne. Měl možná požádat svou sestru, aby s ní byla.
Stačilo mu, že byl svědkem jejího záchvatu paniky. Při představě, že se v noci
probudí vlastním křikem, uvězněná v pavučině noční můry ho doslova děsilo.
Emu šíleně bolela hlava z toho, jak nemohla v noci spát. Místo, aby se pokusila
usnout, přinutila se zůstávat vzhůru, protože se příliš bála. Bála se toho, že ji opět
pohltí temnota nočních můr. Dokud byla vzhůru, byla v bezpečí a schopná ovládat
své myšlenky a děsivé vzpomínky. Ty ji mučily jenom ve spánku.
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Dělala všechno možné, aby to oddálila. Nakonec bude muset jít spát a doufala, že
bude natolik vyčerpaná, že se jí žádné sny nebudou zdát. Pravdou taky bylo, že jí
Štefan chyběl. I když to byly jen dva dny, připadaly jí delší, tiché a smutné.
Uvědomovala si, jak dobře se cítila s ním. Pohlédla na hodiny a v duchu si přála, aby
běžely rychleji. Věděla velmi dobře, že to, co mezi nimi vzniklo, bylo natolik vážné, že
nebylo návratu. Měla by si držet odstup? Přece, kdo by ji chtěl s takovou minulostí,
jakou měla. Přesto odpočítávala hodiny do jeho návratu. Zítra, utěšovala se pořád
dokola. Což znamenalo ještě jednu noc, kdy bude muset vydržet, aby zůstala vzhůru.
Tělo jí ztěžklo vyčerpáním, hlava jí padala, mysl měla zamlženou a držela se silou
vůle. Na malou chvíli si položila hlavu na stůl, jen na chvíli zavřít oči, zatoužila. Nic
víc nepotřebovala. Tiše si povzdechla a zavřela víčka, ale hned na to je zase
otevřela. Rázem zvedla hlavu, když uslyšela zvuk otevíraných dveří. Místnost se
kolem ní zatočila, přesto uviděla před sebou Štefana, jak k ní přistupuje s vážnou
tváří. Srdce jí poskočilo radostí a ona se za to okamžitě zastyděla, ačkoli se jí
ohromně ulevilo, že už je zpátky. Jak je to možné, o celý den dříve. Byla zesláblá
únavou a zároveň úlevou.
„Proboha, co tady děláš, proč nejsi v posteli?“, zeptal se hlasem silně ochraptělým
obavami. „Ježíši, Emo, spala jsi vůbec, zatímco jsem byl pryč?“
Nejistě vstala, narovnala se a ruce svírala v pěsti. Už chtěla odpovědět, že je
v pořádku, když najednou vše kolem ní potemnělo a musela se ihned znovu posadit.
Slyšela, jak Štefan kleje, ale zdál se jí na míle daleko, potom vše zčernalo. A pak
najednou zjistila, že se sune k zemi. Vůbec netušila, jak se tam dostala. Poslední, co
slyšela, byl jeho ustaraný hlas, který volal její jméno. Pak ji zahalila černá temnota,
objímala ji ve svém sevření a ona to pozvání přijala, protože v ní nalezla klid.
Konečně, vrátil se a je tady. Byla v bezpečí a teď si může odpočinout. Propadala se
do té černé tmy.
Štefan rychle zvedl Emu do náruče, přitáhl si ji k sobě a kontroloval její dech. Věděl
s jistotou, že vůbec nespala a byla hrozně vyčerpaná. Tiše oddechovala, hruď se jí
zvedala a on s každým jejím nádechem cítil, jak jeho vztek a obavy polevují.
Vypadala hrozně, a přesto byla tou nejkrásnější ženou, kterou kdy spatřil. Pod očima
měla černé kruhy, tváře propadlé. Jestli si myslel předtím, že vypadala křehce, teď na
tom byla hůř. Svou vyčerpaností dosáhla svého bodu zlomu, čehož se tak obával.
Nyní bylo na něm, aby se do toho pořádně vložil a postaral se o ni. Aby měla vše, co
bude potřebovat a ona se uzdravila z toho všeho, co ji tak ničilo. Vstal i s jejím
lehounkým tělem v náručí. Odnesl ji rovnou do auta, něžně ji položil na zadní
sedadlo. Ujistil se, že leží pohodlně, obešel vůz ke dveřím řidiče a probudil motor
k životu. Vyjel tak rychle z garáží, jak to bylo možné. Před očima měl jediný cíl. Jeho
domov, kde bude v bezpečí, kde si odpočine tak, jak potřebuje. A Ema může
zapomenout, že by byla sama.
Dnes a zítra může pracovat z domova, uhasit vše potřebné. Zbytek počká. Richard
se o víkendu vrátí a v pondělí ráno s ním probere události, které nastaly v jeho
nepřítomnosti. Vedl si dobře, dokonce uzavřel dvě velmi výhodné smlouvy a získal
jednoho významného klienta.
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Musí se postarat o Emu a urychleně domluvit schůzku s odborníkem. Dosáhla bodu
zlomu, a zatraceně, i on sám se přiblížil k hranici. Děsilo ho to a v žaludku ho to
sžíralo jako rozžhavený pohrabáč. Musí to napravit, a znal jen jediný způsob, jak
toho dosáhnout. Znamenalo to postrčit ji tím správným směrem. Musel se dostat přes
její zdi a ukázat jí, že si musí věřit, aby se její zjizvená duše uzdravila. Na sex ani
nepomyslel, ten může počkat, pokud to bude nutné. Nechtěl si nalhávat, že ji nechce,
a že v noci bude bolavý touhou se s ní pomilovat. Ale ona přece jen nebyla
připravená natolik, aby se vzdala kontroly, i když se hodně snažila. Sice to nebyla pro
něj příjemná představa, ale teď je důležitější Ema. Musí se zbavit své minulosti
natolik, aby zahnala děsivé sny. Ona mu za to stojí. Některé věci jsou prostě dané,
že on a Ema patří k sobě. Věděl to od okamžiku, kdy se setkali poprvé. Nebyla
schopná zvednout k němu oči. Byla v jeho přítomnosti naprosto nesvá, což bylo
pochopitelné. Ale on v ní spatřil jak křehkost, tak i tvrdé nitro. Její odhodlanost a síla
uhodily na jeho strunu. Ema mu byla předurčená a doufal, že pro ni bude znamenat
totéž. Vzpomněl si na tu noc, kdy se probudila křikem z noční můry. A on se ji snažil
postrčit moc silně příliš brzy. Byl blázen. Tuhle chybu už znovu neudělá. Nikdy. Už
ne. Tentokrát bude všechno na ni. Ona bude držet otěže ve všem, kromě otázky
zdraví. To si vezme na starost on.
Něžně ji zvedl, odnesl do svého bytu, kopnutím za sebou zavřel dveře. Prošel
prostorným obývacím pokojem do své ložnice a uložil ji do postele. Ani sebou
netrhla, když zpod ní vytáhl přikrývky a posunul hlavu tak, aby spočinula na polštáři.
Oblečení, které měla na sobě, jí ponechal. Přikryl ji dekou a něžně stáhl pramínky
vlasů z tváře. Dlouho tam stál, pozoroval ji a věděl, že udělal správně. Patřila sem,
do jeho postele. Do jeho domova. Tady si ji už pohlídá a ochrání ji před vším, co by
pro ni představovalo hrozbu. Pohnul by nebem i zemí, aby ji ochránil. Cítila se vůbec
kdy v bezpečí, vyjma své babičky, která ji vychovala, přemítal. Vždyť se neměla
komu svěřit se svými strachy, které ji sužovaly. Bylo to až morbidní, co prožívala. Ze
všeho toho se mu dělalo špatně. Chtěl, aby mu důvěřovala, a důvěra se nezískává
snadno, to velmi dobře věděl. Ona ale mu přece řekla téměř všechno. Trochu
udiveně přiznávala, že je ochotná se mu se vším svěřit. A to přece něco znamenalo.
Na to mu odpoví už jenom čas. Umí být trpělivý, pokud mu bude odměnou něco, co
za to stojí. Vždyť on sám se nestal tak úspěšným, protože by byl zbrklý nebo
netrpělivý. Věděl, že Ema bude největší výzvou jeho života. Největší zkouškou jeho
trpělivosti a vytrvalosti. Ema vyžaduje zvláštní zacházení, věděl to a pochopil. Taky si
nebude namlouvat, že to bude snadné. Potřeboval všechno kolem sebe ovládat.
Není to pro něj žádná zvrhlost, kterou by si užíval. Byla to nezbytná součást jeho
života, ale teď nějakou dobu se jí vzdá. Zneklidňovalo ho to, to si musel přiznat.
Svíral ho strach, protože vůbec poprvé v životě se chystal vzdát toho jediného, co mu
bylo nejmilejší. Kontroly a potřeby ovládat. Nebylo to nic, co by bral na lehkou váhu.
Láska znamená přinášet oběti, znamená dělat kompromisy.
Láska? To slovo ho najednou vyděsilo a znepokojilo. Právě to k Emě cítil? Zmateně
potřásl hlavou. Nebyl si přesně jistý, co k té ženě cítil. Bylo to přece hodně brzy na to,
aby ji miloval. Zcela jistě k ní cítil něco mnohem víc, než kdy k jiným ženám.
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To věděl jistě. Ale nikdy ho nenapadlo, že by se mohl vzdát své kontroly. Až nyní,
právě kvůli ní.
„Do hajzlu“, zamumlal. Byl v tom až po uši. Naprosto a zcela jasně. Tohle nebylo
obyčejné poblouznění. Měl před sebou dlouhou cestu s nejistým výsledkem. Bude to
největší risk v jeho životě. A všechno směřovalo k jediné otázce. Stála za to? Už
když si tu otázku znovu položil, věděl, že se odpověď nezmění. Ano, stojí za to. Jen
bůh ví proč, ale bylo to tak. Nemohl ji nechat a odejít, i když by to byla cesta
nejmenšího odporu.
Vrátil se o den dříve, nemohl se dočkat, až bude zpátky, aby viděl, jak si Ema vedla
sama. Teď už věděl, že to bylo špatně, neměl ji opustit tak brzy. To ale teď bude jiné,
protože ona je jeho hlavní prioritou. Musí svou práci naplánovat tak, aby nebyla sama
a bezmocná. Vzpomněl si na Richardova slova, že by mohl pomoci s jedním
odborníkem na lidskou duši. To bude první krok k cestě jejího uzdravení. Potom jí
pomůže najít vhodnou práci, aby se zapojila do normálního života ve společnosti.
Možná, napadlo ho, že by mu mohla dělat asistentku. Tak ji bude mít pod dohledem.
Pomalu si bude znovu zvykat na jeho přítomnost a jednoho dne se mu zcela oddá
tak, jak to bude správné pro něho tak i pro ni samotnou. Věděl, že v pravý čas
k němu přijde sama a dobrovolně. Otevře se mu bez sebemenších výhrad a váhání.
Bude čekat. Do té doby se spokojí se všemi drobky, které mu hodí přes své pečlivě
střežené zdi. Jeho láska jí pomůže být tím člověkem, jakým vždy chtěla být a on jí dá
život, jaký si bude přát.
38.
Ema pomalu strhávala ze sebe těžký závoj spánku, uvědomovala si, že je něco jinak.
Bylo to zvláštní, ale nepanikařila. Cítila se dobře, v bezpečí a především odpočatě.
Spokojeně si povzdechla a zachumlala se hlouběji do teplé přikrývky.
„Jsi vzhůru?“, zaslechla.
Zamrkala, rychle rozevřela víčka. Její pohled se střetl s povědomýma očima. Štefan.
Snažila se vzpomenout, co se stalo. A když už je u toho, kde to vlastně je?
„Nepanikař, Emo. Jsi se mnou“.
Jeho hlas ji uklidnil, tázavě ale nakrčila obočí.
„Zkolabovala jsi. Pamatuješ si na to?“
Naplno se probrala. Uvědomila si, že leží v posteli, s ním. A v jiné posteli. Zvedla se,
byla překvapená, že k tomu měla dostatek sil.
„Jenom klid. Ne tak rychle“, napomenul ji. „Hezky klidně a pomalu, ano?“
„Dobře“, nadechla se. „Kde to ale jsem?“
„V mém bytě, přivezl jsem tě sem. Vyděsila jsi mě, Emo. Kdy jsi naposledy spala?
Očividně jsi jela na záložní zdroje. Díky bohu, že jsem se vrátil o něco dříve“.
Rozhlédla se po ložnici, byla zařízená podle mužského vkusu. Nábytek, barvy a
obrovská postel. Pohlédla na sebe, byla oblečená. Určitě by si pamatovala, kdyby
měli spolu sex. Něžně jí pozvedl bradu a zadíval se na ni upřímnýma očima.
„Nic se nestalo. Já bych tě takhle nikdy nevyužil. Omdlela jsi. Spala jsi šestnáct hodin
v kuse“, oznamoval jí s mírným úsměvem na rtech.
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Vykulila oči překvapením. „Bože, tak dlouho? Proč jsem ale tady?“
Přimhouřil oči a zamračil se. „Protože tady patříš. Zůstaneš tady a budeš odpočívat.
Příštích několik dní se nehneš. Budeš se mnou bydlet, tomu se nevyhneš“.
Poslouchala ho a pocítila obrovskou úlevu. Proč se jí tak ulevilo? Neměla by být
naštvaná? Co to o ní svědčilo, když jedinou její reakcí na jeho rozhodnutí byla úleva?
„Očividně v tvojí přítomnosti blázním“, zamumlala. „Musíš být masochista, když se
hodláš se mnou zaplést“, vzdychla.
V jeho modrých očích proběhlo jakési pobavení. „To zvládneme, společně“.
„Říkáš společně?“, zašeptala. Srdce jí zaplavila touha a naděje. Nevzdával to.
Toužila po něm.
„Máš hlad?“, zeptal se. „Je mi jasné, že jsi nespala od chvíle, co jsem odjel. Ale
copak jsi ani nejedla?“
Snažila se probrat skrze mlhu posledních dnů“, a sklopila zrak.
„Beru to jako ne“, poznamenal suše. „Dobře. Neopovažuj se vylézt z postele. Mám
tady pro tebe triko a tepláky, které si můžeš na sebe vzít. Ale to je vše. Vstaneš jen
proto, aby ses převlékla. Ovšem potom zalezeš zpátky do postele. Počkáš na mě, až
ti přinesu něco k jídlu. Je to jasné?“
„Ano, pane“, opáčila přidrzle.
Zakřenil se a pocuchal ji ve vlasech. „Tak se mi to líbí“.
Potom se zvedl. Všimla si, že je taky oblečený. Dojalo ji, že si dal záležet na tom, aby
ani na vteřinu nepochybovala o tom, co se dělo, když ji přivezl k sobě. Obdivovala
jeho trpělivost, připadala si jako nějaký magor. Dívala se za ním, jak odcházel. Potom
pohlédla k nohám postele, kde bylo ono zmiňované oblečení. Chtěla se osprchovat,
cítila se ulepeně. Ale to by způsobilo potíže. Jasně jí řekl, že má zůstat v posteli. A
představa, co by musela udělat, než by došla do sprchy, ji vyčerpala předem. Pořád
byla hodně unavená a zamlouvalo se jí zůstat ještě v posteli. A nasnídat se v posteli,
to bylo ještě lepší. Rychle se převlékla, ač jí to dělalo dost velké potíže. Triko vonělo
jako on. Bylo to příjemné, něco jako jeho objetí.
O chvíli později se vrátil a nesl tác s jídlem. Posadila se tak, aby jí mohl tác položit na
klín. Pohledem zhodnotila obsah, vafle, džem, vajíčka se slaninou. Dokonalé,
usmívala se. „Vypadá to nádherně“, pochválila snídani.
„Jez, Emo“, vybízel ji. „A sněz všechno, a to do posledního drobečku“.
Usmála se, přikývla a polkla první lahodné sousto. Přiznám se, že se mi líbí, jak mi
něco přikazuješ. To je ta tvoje dominantní stránka“, řekla a pokračovala v jídle.
Vypadal překvapeně, že začala takové téma. A ji to překvapilo zrovna tak. Dříve by ji
to děsilo. Ale hluboko ve své duši věděla, že tenhle chlap by jí nikdy neublížil. Byla si
jistá, to bylo jednoznačné.
„Ano, takový jsem. Ale časem zjistíš, že pokud jde o tebe, máš v rukou veškerou
moc“, pronesl vážně. „A já žádnou“, dodával.
Ztěžka polkla, jídlo jí málem uvízlo v krku. Plně pochopila význam jeho slov.
Vyzařoval autoritu, a přesto teď říká, že je to ona, kdo má veškerou moc. Jak je to
možné?
„Co to znamená?“, zeptala se tiše.
Jeho pohled byl upřený, neochvějný. Zaplavoval ji jako sluneční svit.
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„To znamená, že to budeš ty, kdo drží otěže, srdíčko. Bude jenom na tobě, co se
odteď stane. Znamená to, že sama určíš, kdy se budeme milovat. Nehodlám na tebe
spěchat, což jsem udělal, protože jsem si myslel, že to tak bude správně. Nyní si
myslím, jsem o tom přesvědčen, že se musíme pozvolna poznávat. Až budeš plně
připravená, potom teprve poznáš, jak dominantní jsem. Pomalu tě na to budu
připravovat, aby sis zvykla. Protože já jsem hodně náročný. Až přijde čas, budu
vyžadovat tvoje naprosté podrobení, a budu si tě brát, kdykoli a jakkoli budu chtít.
Abych to upřesnil, nejsem žádný sadista, nemusíš se obávat. Nic takového“.
„No páni, to byla dlouhá, vyčerpávající odpověď“.
Krk se jí sevřel přívalem citů. Doslova ji omráčilo, jaký význam měla jeho slova. Řekl
jí na rovinu, jaký je a co bude očekávat od ní. Byl to dominantní, mocný muž. A
přesto byl ochotný kvůli ní samotné potlačit to, co z něj dělalo mužem. Takový dar si
ani nezasloužila.
„Nevím, co mám na to říct“, vydechla nakonec.
„Tak nejprve mi slíbíš, že budeš bydlet se mnou, v mém bytě. Dovolíš mi, abych se o
tebe postaral, a já pomalu začnu budovat mezi námi důvěru“.
„A dál? Mám dojem, že to není všechno“.
„Chci, abys nám dala šanci“, upřesnil.
„Ono je nějaké my?“, zašeptala.
„Chci, aby to tak bylo“, řekl jednoznačně.
„Do, dobře“, zadržela dech.
„Musíš být přesnější, Emo“
„Ano, chci, aby nám to spolu fungovalo. Zůstanu s tebou“, odpověděla již zřetelněji.
„Možná skutečně budeš potřebovat odbornou terapii“, prohlásil tiše.
Udiveně se podívala a nakrčila nos. Bože, to znělo logicky, nikdy se nad tím nestačila
zamyslet. Neměla opravdový důvod, proč by se měla svým problémům postavit. Ale
Štefan jí takový důvod dal. Dal jí naději. Dal jí věci, o nichž si nikdy nepomyslela, že
by je mohla mít, nebo je chtěla.
„Co jsi myslel tím, že pokud budeme se milovat, já sama určím?“, zeptala se váhavě.
Pohladil ji po tváři. Znamená to, že pokud se do toho pustíme naplno, budeš si
pomalu zvykat. Jsi hodně zranitelná. Stane se to, až budeš připravená. Nechci, aby
sis myslela, že tě nutím nabídnout mi hned vše, co si já představuju. Budeš mít tolik
času, kolik budeš potřebovat“.
„To chceš čekat tak dlouho?“, ne že by si to myslela.
„Jsi pro mě ta pravá, proto jsem ochotný čekat“.
Znělo jí to jako přísaha. V jeho hlasu nebyl náznak pochybností.
„Já to nechápu“, udiveně se podívala. „Mám tě ráda, Štefane“, přiznala. „Vlastně
docela hodně. Neumím to vysvětlit, ale je mi s tebou moc dobře“.
Jeho úsměv se rozšířil. „Jsem rád, že to říkáš, srdíčko“.
„Chyběl jsi mi, když jsi byl pryč“, přiznávala. „Počítala jsem hodiny a minuty do tvého
návratu. První noc jsem si nedovolila usnout. Bála jsem se být sama, protože jsem
věděla, že se mi vrátí noční můry a ty se mnou nebudeš“.
Zvedl tác a položil ho na podlahu. Přitáhl si ji do náruče, ležela mu u boku a hlavou
spočívala na jeho rameni.
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„Měl jsem to tušit. Neměl jsem tě nechávat samotnou. Měl jsem tě vzít sebou. Ani
nevíš, jak mě to mrzí, srdíčko. Už se to nikdy nestane, vyděsila jsi mě“.
„Omlouvám se. Vím, že to se mnou není snadné. Ale nechci to tak. Chci se uzdravit.
Chci žít naplno a nevracet se do minulosti. Ale zatím změny nezvládám tak snadno.
Toho sis určitě všiml. Ale já to změním, protože to chci změnit“, prohlásila s jistotou,
kterou u ní dosud v takovém odhodlání nezaznamenal.
Vzal ji za ruku a pozvedl si ji ke rtům. „Jednoho dne to zvládneš, uvidíš“, usmál se
povzbudivě. „A teď odpočívej“, řekl přísně. „Musíš dohnat spoustu hodin spánku.
Probudím tě na oběd a pak zůstaneš v posteli až do večera“, políbil ji na temeno
hlavy a usmál se.
39.
Zbytek týdne a víkend byly naprosto úžasné. Nejlepší čtyři dny jejího života. A to se jí
neříkalo snadno, ačkoli bůh věděl, že nebylo potřeba mnoho, aby se tak cítila. Ne, že
by tak chtěla ubírat Štefanovi body. Musela ale uznat, že žila poměrně prázdný život,
vlastně ani nežila. Štefan na ni netlačil. Nesnažil se ji přemlouvat, i když to tak trochu
očekávala. Pouze ji líbal, nijak vášnivě. Především ji neustále objímal, aby se cítila
dobře. A co bylo hlavní, od chvíle, kdy si ji Štefan přestěhoval k sobě domů, kde spali
spolu v jedné posteli, její noční můry ustaly. To ji víc než co jiného utvrdilo v tom, že
k němu patří. Sice jí to připadalo, že s ním je jenom kvůli pocitu bezpečí. Trochu ji
stále děsilo, že je na něm závislá, ale nakonec jí to vlastně nevadilo, ba naopak
vyhovovalo jí to.
V pondělí ráno se dívala na Štefana, jak se oblékal do práce. Zmítala ji
nerozhodnost, jestli je rozumné, aby zůstávala v jeho bytě. Měla by si konečně najít
práci, ale kde a jakou, to zatím nevěděla. Štefan jí přislíbil, že to probere
s Richardem Gregorem, zda by nemohla nastoupit v jeho firmě. Ten se měl právě
vrátit dnes do kanceláře. Věděla, že spolu včera večer dost dlouho hovořili po
telefonu, nakonec si dohodli schůzku, aby probrali několik věcí. Jedním z témat měla
být právě ona. Nic víc nevěděla. Netušila co si má myslet o tom, že spolu budou
mluvit o ní. Dokonce ani nebude u toho, až o ní budou diskutovat. Ale Štefan ji
požádal, aby mu důvěřovala. Aby zůstala u něho doma a byla tady, až se vrátí
z práce domů. Bylo to pro něj důležité, a po všem s čím si s ní prošel, se to zdálo
jako rozumný požadavek. Jenom si přála, aby necítila takovou úzkost a strach, o čem
spolu budou oba muži hovořit. Štefan jí ale slíbil, že až se vrátí večer domů z práce,
o všem jí řekne a nic z toho nevynechá, byť by to nebylo zrovna příznivé. Navrhoval,
aby si spolu zašli někam na večeři. Považoval to za skutečné rande mimo jejich
domov. Byla to zkouška, tím si byla téměř jistá. Ale taky věděla, že ona ji bez
problémů zvládne. Na druhou stranu, jak může vědět, jak její mysl bude reagovat.
Možná se naučila Štefanovi věřit, sobě ale doopravdy nevěřila. Zatím ne.
Štefan si dovázal kravatu a otočil se na ni. Ležela v posteli, na sobě pyžamo, které si
sbalila s dalším oblečením, když ji na chvíli odvezl do jejího zapůjčeného bytu. Přešel
k posteli a posadil se na její okraj.
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Vzal ji za ruku, zvedl ji, aby ji mohl obejmout. Políbil ji a vzal její obličej do dlaní jako
tolikrát předtím. Na to gesto si začala pomalu zvykat, vlastně bylo pro ni
nepostradatelné.
„Vím, že žádám mnoho“, řekl vážným hlasem. Taky vím, jak se cítíš. Ale věř mi, že to
s Richardem proberu“.
„No, fakt díky“, opáčila suše. „Úplně se mi zatetelilo u srdce. Hned se cítím mnohem
lépe“, mračila se.
„Hej, nejsi ty tak trochu drzá?“, opáčil s úsměvem na rtech. „Už je rozhodnuto, večer
ti o všem povím a probereme to. Ty dnes budeš odpočívat, lenošit, nedělat vůbec
nic“, zdůraznil zvednutým prstem.
„Cítím se dost provinile. Pan Gregor mi nabídl slušné bydlení, ale já tam nejsem. A
navíc by mi měl nabídnout práci? Připadá mi to dost nezdvořilé“, řekla hlasem, který
byl plný nervozity.
Položil jí prst na rty, aby ji utišil. „To nech laskavě na mně. Richard je rozumný chlap,
jinak bych s ním nespolupracoval. Všechno mu vysvětlím a on bude určitě souhlasit.
O tom vůbec nepochybuju“.
Štefanovo prohlášení ji nakonec přece jen uklidnilo a přikývla na souhlas,
zamyšleným pohledem.
„Ještě jedno, ne že bych tě chtěl mít pod drobnohledem, ale chci vědět, že jsi
v pořádku. Pokud mě budeš kdykoli potřebovat, očekávám, že mi zavoláš. Jasné?“
„Ano, jasné“.
Znovu ji políbil a s povzdechem vstal. „Nechce se mi odejít. Ty poslední dny byly
příjemné. Naneštěstí se musím věnovat i tomu světu venku. Večer si spolu někam
vyrazíme, někam kde ti bude příjemně“, povzbudivě na ni zamrkal.
„To zní moc dobře“, řekla tiše. „Budu se těšit“, dodala s úsměvem.
Naposled ji pohladil a pak byl pryč a zanechal ji svým myšlenkám. Byt byl náhle příliš
prázdný a tichý. Zvykla si na jeho přítomnost, kdy poslední dny trávili každou minutu
spolu. Spali spolu v jedné posteli, ona ve svém pyžamu, on v boxerkách a triku.
Dával si velký pozor, aby neudělal nic, co by mohla brát jako nátlak z jeho strany. Ale
dnes ji připravil na to, že v posteli dojde i na něco víc, než polibky a objetí. Zřejmě její
pokroucená mysl byla pro něho překážkou. Myslel si, vlastně byl o tom přesvědčený,
že na ni šel moc rychle. Možná, že ji dnes pomiluje. Ta představa se jí zalíbila.
Netušila, jak to bude fungovat, jak si on představuje, že si na něj bude zvykat. Přece
už spolu sex, a ne ledajaký, měli. Nyní měla v sobě dost kuráže na to, aby udělala
ona krok vpřed. Pokud by se tak poníženě nehroutila, nezalekl by se. Slíbila si, že
dalšímu už ho nevystaví, protože by mu brzy mohla dojít trpělivost. A to poslední, co
by chtěla, dál ho mučit. Absolvovala návštěvu lékaře, který provedl nezbytná
vyšetření, a nechala si napsat antikoncepci. Za několik dnů obdržela zprávu
s veškerými výsledky a kopii krevních testů. Byla zdravá, což byla velmi pozitivní
zpráva. Dokonce jí i Štefan předložil výsledky testů, které si nechal udělat.
Když vyšla ze sprchy, prošla si v klidu Štefanův byt a objevila další prostory, jeho
knihy a tak zjistila o jeho osobnosti mnohem více. V kuchyni našla spoustu zásob a
přemýšlela, zda by mohla něco uvařit a překvapit ho. Ten nápad se jí zdál tak
povzbudivý, že mu napsala krátkou textovku.
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Ráda bych večer zůstala s tebou doma. Co kdybych nám uvařila večeři?
Jakmile zprávu odeslala, kousla se do rtu. Bylo to vhodné? Ale na takovou otázku už
bylo příliš pozdě. Telefon jí téměř okamžitě zapípal, když ohlašoval zprávu.
Překvapila jsi mě, Emo a vůbec neprotestuju. Budu se těšit na skvělou večeři a
hlavně na tebe. Zavolej, pokud bys něco potřebovala.
Jeho starost o ni jí na tváři vyvolala trošku, no možná více, pobavený úsměv, zvláště
příkaz, aby mu v případě potřeby zavolala. Bylo hodně zvláštní cítit takovou jistotu,
že je tady pro ni. Ještě nikdy nic takového neprožívala. Během dne hodně
přemýšlela. Štefan jí dával naději, že může mít něco trvalého a skutečného. Jediné
co musela udělat, natáhnout ruku a vzít si to. Dal jí do rukou otěže. Stačilo, aby
udělala ten další krok.
Štefan vešel do Richardovy kanceláře s jasným cílem. Ačkoli spolu mluvili večer po
telefonu, Štefan mu své karty nevyložil. Zatím ne. Jenom naznačil, že by s ním ráno
mimo jiné probral osobní záležitosti. Tohle bude nejspíš první opravdová zkouška
jejich partnerského a přátelského vztahu. Chtěl mu navrhnout, aby Ema dostala své
místo ve firmě, v Richardové firmě. Byla chytrá, vzdělaná. Rád by si ji vzal za svou
osobní asistentku, pokud mu tedy Richard dá svoje svolení a prostor. A potom se už
o to ostatní postará. Ani za nic nedovolí, aby ji ztratil. Profesně i osobně.
„Dobré ráno“, pozdravil Richard, jakmile vešel do dveří Štefan.
„Jak bylo na horách?“, zeptal se s vědomím, že se patří nejprve popovídat na
přátelské úrovni, než se přejde k dalším záležitostem.
„Bylo to jedinečné, kéž bychom tam ještě byli“, odpověděl Richard a toužebně si
povzdechl. „Ale jak to šlo tady? Nějaké problémy?“
Štefan zavrtěl hlavou. „Vůbec žádné. Pokud by tomu tak bylo, dávno bys měl
informace. Jak víš, uzavřeli jsme dvě velmi výhodné smlouvy, což je velmi slušný
začátek a budou velkým přínosem pro firmu“.
Richard povytáhl obočí, zatímco se Štefan usazoval do křesla u Richardova stolu.
„Všechno jsem pečlivě zvažoval a den před podpisem jsem se sešel s ředitelem firmy
a znovu všechno s ním prodiskutoval, do nejmenšího detailu. Byl to velký potenciál a
přinese poměrně velké pravidelné zisky“, pokračoval Štefan.
Richard mlčel a vstřebával každé slovo svého zástupce. Byl nadmíru spokojen.
„To je fantastické, Štefane. Věděl jsem, že to byla správná volba nabídnout ti
partnerství. Ne, že sis vedl moc dobře, ale získal jsi pro firmu velmi bonitního klienta“.
Štefan na jeho slova chvály nijak nereagoval, pouze se pokoušel o nepatrný úsměv.
Nějakou chvíli oba muži mlčeli, každý zabrán do svých myšlenek.
„Děje se něco, o čem nevím?“, zeptal se Richard. „Protože mám pocit, že mi velký
kus skládačky uniká. Když jsem odjel, bylo všechno ok, a teď si už tak jistý
nepřipadám. Pokud mi dobře napovídá vlastní instinkt, něco se slečnou Královou?“,
uhodil Richard na tu správnou strunu a bylo na čase, rozkrýt karty.
„Ema je moje, patří ke mně“, řekl Štefan na úvod. „Náš vztah se vyvíjí velmi dobře.
Umím oddělit práci a svůj osobní život. Přesto mám na tebe jeden velký podstatný
požadavek“, protáhl své tělo a napřímil se v křesle.
„Nu, tak sem s ním“, vyzval ho Richard s upřeným zrakem.
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„Ema je velice chytrá, vzdělaná. A já mám v úmyslu ji ve firmě zaměstnat. Myslel
jsem, že by zde mohla najít svoje uplatnění“.
„Aha, a jak to vidíš, Štefane“.
„No, jak jistě víš, využíval jsem služeb recepční. Mohla by mi dělat osobní
asistentku“.
Richard po něm střelil překvapivým pohledem. Opřel si bradu o ruku a zamyslel se.
„A co si o tom všem myslí slečna Králová, a taky o tobě?“, zeptal se přímo.
„Myslíš osobně nebo pracovně,“, opáčil Štefan nevzrušeně.
„Osobně, tím bys měl začít. Jak ti je známo, mně i Lucii na ní hodně záleží. Nerad
bych ji viděl zklamanou. Pořád mám takový pocit, jestli jsi ty ten typ muže“.
„Cože, s tím nemohu souhlasit. Patří ke mně a momentálně bydlí u mě. Když jsem
byl pryč, nespala, protože ji děsily ošklivé sny. Oba víme, čím si prošla a to je
důsledek. Když jsem se vrátil, byla natolik vyčerpaná a omdlela mi přímo před očima.
Ale k ničemu jsem ji nenutil, je u mě dobrovolně a zdá se, že je v pohodě“, ohrazoval
se Štefan s náznakem nevole.
„Dobře, dobře“, zvedl ruce Richard. „Jenom jsem se potřeboval ujistit, to je vše“.
Chvíli seděl a přemýšlel. „Souhlasím s tebou, klidně si ji vezmi pod svá křídla. Možná
by se časem mohla stát vedoucí sekretariátu a postupně převzala povinnosti paní
Marie, která nás hodlá zanedlouho opustit“, pronesl zamyšleně.
„Paní Marie hodlá opustit firmu?“, zeptal se překvapeně.
„Ne tak docela, ale blíží se její důchodový věk a ona má plány se přestěhovat ke své
dceři a její rodině. Ale, nemáš zrovna skromné požadavky“, poznamenal Richard
pobaveně.
„To je pravda. Ale přesto ti děkuji, příteli. Rád bych tě ujistil, že nemám sebemenší
pochyby, že pokud dostane Ema prostor, bude pro firmu přínosem“, ubezpečoval ho.
„To teprve uvidíme. Ale musíte se ujistit, že vám dvěma to vyjde, myslím osobně.
Jinak by to mohl být docela problém“.
Štefan na Richarda upřel svůj pohled, než promluvil. „Jenže nám to spolu vyjde, tím
jsem si zcela jistý. Tečka.“
Richard si dlouze povzdechl. „Doufám, že víš, do čeho se pouštíš, chlape. Ema bude
tvrdý oříšek. Jak oba víme, má to své opodstatněné důvody. A na tvůj dominantní
přístup nebude reagovat dvakrát nejlépe“.
„To si nemyslím, protože mě měla možnost tak trochu poznat. Navíc kvůli ní jsem
ochoten udělat výjimky“, prohlásil Štefan s patřičným sebevědomím. Nic dalšího
k tomu neřekl. Richarda ujistil, že se o Emu postará, protože věděl, že ona byla pro
Richarda a Lucii hodně důležitou osobou. Ale nic víc mu říct nehodlal. Co bylo mezi
ním a Emou, bylo soukromé. Nic, co by probíral s kamarády. Hodlal si strážit jejich
vztah stejně jako ji samotnou.
„V tom případě ti přeju vše dobré“, poznamenal Richard. „Slečna Králová si zaslouží
být šťastná. Nikdy by mě nenapadlo, že to jednou nastane, ale možná jsi pro ni ten
pravý, potom bude o ni postaráno, což my oba s Lucií rádi uvítáme“.
„V tom se shodneme“, odpověděl Štefan. „Takže jak vyřešíme tu její pozici ve firmě,
jak to tedy vidíš?“
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„Přesně tak, vše bude, jak jsme se dohodli. Postaráš se o veškeré vstupní formality a
já budu o všem informovat paní Marii“, odpověděl Richard jednoznačně. Potom se už
oba muži věnovali pouze firemním záležitostem.
40.
V následující dny přišla pro Emu i Štefana zároveň velmi pozitivní zpráva, kterou se
hodně změnilo. Policii se podařilo pochytat zbývající tři gaunery, kteří tolik Emě
ubližovali. Dokonce bylo dostatečné množství důkazů, které je usvědčovaly. Janota,
ten idiot vše sám zdokumentoval, čímž posunul vyšetřování hodně dopředu ke své
nelibosti. Sám sebe i ostatní takto usvědčil.
Ema se konečně mohla volně a svobodně pohybovat bez doprovodu. Tuto
skutečnost taky dovedla patřičně zhodnotit jako další krok na cestě životem.
Štefan dojednal Emě návštěvu u doktora Radovana Klementa prostřednictvím
Richarda, který ho doporučil, jako skvělého odborníka, a od kterého si sliboval, že jí
dokáže pomoci a ulevit.
Ema v osudný den se chystala na první návštěvu k tomuto specialistovi. Neměla
z toho ohromující radost. Ale dlužila to jak Štefanovi, tak hlavně sama sobě. Cestou ji
doprovázely čím dál větší obavy a taky zlost. Obavy proto, že se děsila možné
diagnózy. Zlost na sebe samu kvůli tomu, že se neustále spoléhá na cizí pomoc,
místo aby si své problémy vyřešila sama, jak by nejspíš měla. Ovšem v jejím případě
to nebylo možné.
Sestra u příjmu ji poslala dál. „Pan doktor je připraven vás přijmout, slečno Králová“,
oznámila ji přívětivým hlasem.
Ale jestli ona byla připravená na něho, nebyla si už vůbec jistá. Náhle propadla
panice, co tady vlastně pohledává. Má se odevzdat do rukou nějakého šarlatána,
který si pravděpodobně o sobě myslí, že je bůh.
Proto znenadání vyhrkla ze sebe. „Víte, já jsem si to rozmyslela. Já vlastně doktora
vůbec nepotřebuju“.
„Počkejte prosím, moment“, zavolala na ni sestra a zmizela v ordinaci.
Nato se za pár vteřin otevřely dveře a objevil se v nich samotný doktor. Mohlo mu být
něco málo přes čtyřicet, odhadovala Ema jeho věk. Vysoký blondýn s modrýma
očima a s nenuceným úsměvem, připraven na laskavé vystupování, což měl vlastně
v popisu práce. Nic neobvyklého. Podíval se na Emu a mile se usmál.
„Neuvědomoval jsem si, že jsem tak dobrý lékař. Jen vejdete do mé čekárny, a hned
se cítíte lépe. To je určitý rekord“.
Ema se zatvářila rozpačitě a začala se omlouvat. „Promiňte, byl to omyl. Já opravdu
nepotřebuji vaši pomoc, pane doktore“.
„To rád slyším“ a vzápětí dodal. „Kéž by se tak cítili všichni mí pacienti“
„To byste zřejmě neměl co dělat, že doktore“, odsekla škodolibě.
„To máte naprostou pravdu“, opáčil přívětivě.
Ema se kousla do rtu a omlouvala se za svá nevhodná slova.
„Ale když už jste tady, slečno Králová, pojďte na chvíli dovnitř. Dáme si spolu kávu“,
navrhoval doktor.
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„Děkuji. To není nutné“.
„Nebojte se. Slibuji vám, že se vám nic nestane. A tu kávu si můžete klidně vypít
vsedě“, řekl konejšivě.
Váhala. „Dobře, ale jenom na chvilku“. Poslušně ho následovala do ordinace. Byla
velmi jednoduše zařízená, vkusně, střízlivě, spíše jako obývací pokoj. Na stěnách
visely uklidňující grafické listy a na stolku byla malá fotografie v rámečku krásné ženy
s malým chlapcem. Zřejmě manželka, usoudila Ema. Tak tedy, má pěknou ordinaci a
rodinu, shrnula si v duchu pro sebe. Co to vlastně dokazuje?
„Posaďte se, prosím“, vybídl ji a ukázal na křeslo. „Káva bude hned“.
„Opravdu bych neměla mařit váš čas, pane doktore. Jsem v podstatě ….“.
„Tím si nelamte hlavu“, přerušil ji. Seděl v křesle naproti a zkoumal ji. Po chvíli, když
se začínala znovu ošívat, řekl. „Užila jste si toho dost“, v jeho hlase zazněl malinko
soucit, což se jí nelíbilo.
„Nezlobte se, ale co vy o tom víte“, vybafla na něho v sebeobraně. Znělo to ostřeji,
než chtěla.
„Mluvili jsme o vás s panem Gregorem, něco málo mi naznačil, co vás potkalo. Je mi
to líto“.
Bože, zase to pitomé slovo, pomyslela si. Všichni ji jenom litovali.
„Vážně? Jestli jste tak vynikající odborník na nemocné duše, třeba mi dokážete říct,
proč jsem tak dopadla. Je to totiž pouze jen a jen moje vina. A jedině já sama musím
najít v sobě odpověď“, opět vyletěla.
Všechno trápení, které v sobě potlačovala, se najednou uvolnilo, vylilo se jako láva
při výbuchu sopky. A Ema si ke svému zděšení uvědomila, že hystericky vzlyká.
„Bude lepší, když mě necháte být“, křičela mezi jednotlivými vzlyky.
Doktor seděl v naprostém klidu a mlčky ji pozoroval. Když se konečně uklidnila a
přestala vzlykat, omlouvala se.
„Promiňte, ale teď už vážně musím jít“, vstala a šla ke dveřím.
„Slečno Králová, nevím, zda vám mohu pomoci, ale rád bych to zkusil. Mohu vám
slíbit pouze tolik, že vám to nijak neublíží“.
Stála u dveří a oči měla zarudlé od pláče. „Nevím, co to se mnou je“, zašeptala.
„Připadám si úplně ztracená“.
Doktor se postavil a popošel směrem k ní. „Tak se vás pokusíme najít. Budeme na
tom pracovat spolu. Posaďte se, já zatím přinesu tu kávu“.
Na pět minut se vzdálil a ona mezitím v sobě samé přemýšlela, jak se mu ji podařilo
přemluvit, aby zůstala. Měl na ni zvláštní uklidňující účinek. Na jeho vystupování bylo
něco konejšivého a nenuceného. Třeba jí opravdu pomůže, uvažovala. Vrátil se a
v rukou dva šálky voňavé kávy.
„Jestli chcete, poslužte si smetanou a cukrem. Já mám nejraději kávu samotnou a
hořkou“, pronesl a posadil se naproti.
„Děkuji, ne. Vezmu si ji právě takovou, bez dalších přísad“, usmála se na doktora,
což bylo vlastně poprvé za celou dobu, co zde byla. Mlčky oba popíjeli kávu, ona byla
zamyšlená a on ji nenápadně sledoval.
„Nenávidím sama sebe“, přiznala tichým hlasem.
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Zvedl hlavu a zpříma se na ni podíval. „Za co? Za to, co jste si prožila?“, zeptal se a
čekal dále, že to nějak více rozvine.
„Nedokážu sama sobě vysvětlit a odpustit, proč jsem to dopustila“, popotáhla.
Naklonil se v křesle směrem dopředu. „Slečno Králová, to, co nyní prožíváte je velmi
bolestné. Proto jste vlastně tady. Pro začátek vás mohu ujistit, že jste byla poměrně
dlouhou dobu obětí, kterou někdo opakovaně týral a zneužíval. Po tom se těžce
hledá cesta zpět. Jako odborník to mohu potvrdit. Po celou dobu jste to snášela a
dovolím si tvrdit, že jste s tím byla i smířená. To všechno je zcela normální jev
člověka, který byl takto týraný. Dokonce jste měla pocit, že to tak má být a vy to
nedokážete změnit“, odmlčel se, aby pochopila jeho slova.
„Ale přece jste to vy sama dokázala zastavit, i když si to sama neuvědomujete. A to
jenom tím, že jste v sobě našla dostatek odvahy a zabránila tak dalšímu zlu a
zneužívání jiného člověka. Tím jste se nakonec i sama osvobodila“.
„Myslíte?“, hleděla na něho s otevřenou pusou. „Tak jsem o tom nikdy nepřemýšlela“,
dodávala. Taková myšlenka ji vůbec nikdy nenapadla, až nyní, co jí to řekl.
„To určitě, a to je pro vás veliké plus na cestě k uzdravení. Myslím, že bych vám
mohl od tohoto trápení značně ulehčit. Rád bych to zkusil“.
„Já nevím, pane doktore. Všechno je to tak beznadějné“, oponovala.
„Pokud máte nyní takový pocit“, usmál se. „Potom nemůže se to než zlepšit, nemám
pravdu?“, znovu se usmál a ten jeho úsměv byl nakažlivý.
„Navrhl bych vám jedno řešení. Domluvíme si spolu ještě jednu schůzku. Jestli i
potom budete pocitově na tom stejně, necháme toho. Souhlasíte se mnou, slečno
Králová?“
Doktor nečekal na její odpověď, přešel ke stolu a na moment studoval svůj kalendář.
Všimla si, že ho měl celý zaplněný.
„Co takhle v pondělí za týden“, nadhodil. „Třeba v jednu po poledni“.
Napadlo ji, že to je vlastně doba jeho oběda. Ale kvůli ní byl ochoten se ho zřeknout.
Najednou nesla přetěžké břímě a on byl ten, kdo byl víc než ochotný učinit vše, aby jí
pomohl. To velice oceňovala.
„Dobře“, souhlasila Ema.
„Fajn, takže v pondělí, za týden vás budu čekat, slečno Králová“. Podával jí svoji
vizitku. To je pro případ, kdybyste mě potřebovala dříve. Tady je můj telefon“.
„Ano, děkuji vám, pane doktore. Nesmírně si toho vážím. V pondělí budu tady“, slíbila
s nemalým nadšením a úsměvem.
Domů se vracela malou procházkou a přemýšlela o sobě a Štefanovi. Vzpomínala na
včerejší večer. Štefan k ní byl něžný a trpělivý. Začínalo ji trápit, proč se stále drží
zpátky. Měla pocit, že žije v nějakém prokletí. Možná by ho neměla do toho všeho
zatahovat. Bylo jí z toho čím dále hůř, jako by ji na prsou ležel těžký kámen. Dále
vzpomínala na jejich rozhovor.
„Emo, co je s tebou? Nic nejíš, takhle to dál nejde“, probíral to s ní Štefan.
„Stále si vyčítám, co se stalo“, špitla.
„Co? To nemá logiku“, zvolal a v jeho hlase zaznělo podráždění.

202

„Já vím, že nemá. Ale nemůžu si pomoct. Cítím se za to všechno svinstvo, co se
mnou dělali, zodpovědná. Proč jsem to dovolila a nechala dojít tak daleko“, vzdychla
a odložila talíř s jídlem.
„Tomu rozumím, proto jsem ti domluvil na zítřek návštěvu u psychiatra“.
Trhla sebou, ale věděla, že ten okamžik nastane, hodně o tom spolu mluvili a dohodli
se. Ale najednou nebyla na to připravená. Hrozně se toho obávala. Co když jí řekne,
že je blázen. A co když blázen je“, proběhlo jí hlavou. Přesto tuhle návštěvu musela
podstoupit, nebylo vyhnutí. I když pro nic jiného, dlužila to hlavně Štefanovi. A možná
že i sama sobě. Dokud to neudělá, nepohne se z místa.
„Dobře, půjdu tam“, svolila, byť trochu neochotně.
„Jistěže tam půjdeš, Emo“, připomenul jí rázně.
No a ten den nastal. Má za sebou první schůzku u lékaře. I když málem utekla,
děkovala bohu, že ji přiměl zůstat. Udělala poprvé v životě dobrou věc, sama pro
sebe. Cítila obrovskou úlevu a měla ze sebe radost. Dokonce jako by už viděla slabé
světýlko na konce tunelu. S těmito velmi dobrými pocity se vracela do Štefanova
bytu.
41.
V den jejího nástupu do práce začala být opět značně nesvá. Štefan ji delší dobu
pozoroval a nespouštěl z ní zrak.
„Emo, je nějaký problém, o kterém bych měl vědět?“, zeptal se přímo na rovinu.
Rozevřela rty, aby mu řekla, že zatím nevyslovila svoje definitivní rozhodnutí.
Zároveň však věděla, že nejspíš by nebylo správné ho tak popichovat. Zdál se jí
napjatý a naštvat ho bylo to poslední, co by chtěla.
„Ne, není“, řekla ochraptěle.
Vzal ji za ruku a vedl k pohovce. „Dáš si něco k pití, než půjdeme?“, zeptal se.
Zavrtěla hlavou. „Ne, děkuji. Jsem příliš nervózní, než abych dokázala něco vypít“.
Usadil ji, posadil se vedle ní a pak si ji přitáhl do klína.
„Nechci, abys byla nervózní, nebo se bála. To v žádném případě nechci. Dal jsem ti
detailní popis toho, co tě čeká. Právě proto jsem ti nastínil, jak bude tento dnešní den
probíhat, abych tak rozptýlil veškerý tvůj strach a zmatek. Taky jsem ti řekl, co od
tebe očekávám, ale rozhodně tě nechci nijak vystrašit“.
Dívala se na něho, odhodlána jednat přímo a sebevědomě. „Věřím ti, Štefane. Vždy
jsem ti věřila, proto jsem se rozhodla tvůj návrh přijmout“.
V jeho očích se objevilo něco divokého. Náhle se cítila zranitelně, i když ten pocit byl
tak hříšně krásný, přesto ji zamrazilo. Povytáhl jedno obočí a rty se mu pobavením
zvlnily. „Ano?“
„Něco mě přece zneklidnilo“, pokračovala opatrně.
„A to?“
Snažila se nečervenat, protože téma, které s ním chtěla probrat, bylo velmi osobní.
„Teď nemluvím přímo o práci, ale možná to s tím souvisí“.
Zamračil se. „Teď ti dost dobře nerozumím, Emo“.
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Když mlčela a nic neříkala, pokračoval. „Emo, nikdy bych neudělal nic, co by pro tebe
bylo nepřijatelné“.
Naprázdno polkla. Stěží dokázala potlačit úlevné vydechnutí, které se jí dralo z úst.
„Ještě ti něco dělá obavy?“, zeptal se.
Přikývla. Spustil ruku z její tváře. „Pověz mi to“.
„Něco málo vím o tom druhu vztahu, co jsi mi nastínil. Ale taky vím, že existuje něco
jako, zaváhala, jako stopka. Chtěla bych vědět, jak to bude mezi námi“.
„Bože, přemýšlím, co si představuješ, že ti udělám“, zašeptal.
„Třeba pokud by se jednalo o bolest. Myslím, že se bojím oprávněně“.
„Ano, to ano. Ale já jsem nikdy neřekl nic o tom, že by to tak bylo. Pro tvůj klid tě
mohu ujistit, že pokud by ti něco bylo nepříjemné, žádnou stopku nepotřebuješ. Bude
stačit pouze NE“. Povzdechl si. „Nejsem zrůda, Emo, která tě bude zneužívat. Je
pravdou, že slovo NE sice v lásce nemám. A taky doufám, že ho nikdy nebudeš
muset použít“.
„Takže si nemám dělat zbytečné starosti?“, shrnula to.
„Přesně tak. Vůbec žádné“.
Značně se uvolnila, část jejich obav se rozptýlila.
„Ještě něco?“, zeptal se a s očekáváním v očích ji sledoval.
Přikývla a zhluboka se nadechla. Její další podmínku možná přijme, možná taky ne.
Ale jednalo se o něco, v čem nehodlala ustoupit.
„Říkal jsi, že ode mě očekáváš naprostou věrnost. Ale nikdy si se nezmínil, že budeš
věrný ty mně“.
Jeho oči se pobaveně rozsvítily. „Je to pro tebe tak důležité?“, usmál se.
Ohromeně se na něho podívala. „Zatraceně že je“, řekla důrazněji, než zamýšlela.
„Pokud budu patřit já tobě, očekávám, že ty budeš, patřit mně“.
Štefan zvrátil hlavu a rozesmál se. „To je naprosto jasné, Emo, že to tak bude. Copak
sis myslela něco jiného?“
Pomalu přikývla. „Ještě jedna věc. A hodně důležitá“.
Trochu se odtáhl a zadíval se na ni svraštělým obočím. „Očividně pro tebe zásadní“.
„Ano, to taky je“, přikývla.
„Poslouchám“, vyzval ji.
To už ale cítila z jeho hlasu netrpělivost. Konsternovaně se kousla do vnitřní strany
tváře. „Jestli nastoupím do firmy jako tvoje asistentka, přála bych si, aby se nikdo o
našem vztahu nedověděl“.
Výraz na Štefanově tváři se jí nelíbil, proto rychle dodala. „Není to tak, jak si myslíš.
Já se za tebe nestydím, nebo něco takového. Ale pokud by se to ostatní dověděli,
určitě by to jednoduše neskousli“.
Delší chvíli se na ni jen tak díval a nic neříkal. Vypadal přesně tak, kdyby uzavíral
důležitou obchodní smlouvu. Tvrdě a neústupně. Ale přece jí dokázal svou loajalitu
dost jasně a neustále jí ustupoval. Udělal hodně kompromisů, o nichž si nikdy
nemyslela, že toho bude schopen. To by ji mělo přece uklidnit. Protože právě díky
němu získala pocit, že rovnováha sil není tak úplně v její neprospěch. I když nebylo
pochyb, že i v jejich vztahu si nebudou nikdy tak rovnocenní, a že moc spadá na jeho
stranu. Ale přesto nebyla nikdy bez možností.
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Konečně promluvil. „Neměl jsem a ani nemám v úmyslu seznamovat kohokoli
s detaily našeho poměru“, prohlásil Štefan klidným avšak ledovým hlasem. „Všichni
ale budou vědět, že pro mě budeš pracovat. A já jsem velmi diskrétní. Nemám
zájem, aby se můj soukromý život propíral na pracovišti. I když tomu tak většinou je.
Lidé mohou spekulovat, jak chtějí, ale já nehodlám nikomu cokoli potvrzovat.
To samé očekávám i od tebe, Emo. A pokud to tak bude, pak se domněnky ostatních
omezí jen na to, zda spolu my dva něco máme. Musíš počítat, že to nějaké zvěsti
přinese. Tak to bohužel chodí, s tím nic neuděláme. Ale dokud jim nedáme důvod,
aby si mysleli cokoli jiného, všechny ty úvahy rychle ustanou. Je ti to dost jasné?“
„Ano je. Já jen, že s tebou budu trávit veškerý čas. Bála jsem se, že by to nemuselo
fungovat, to je vše“.
Odmlčela se. Uvědomila si, že už předem se staví do obrany dřív, než vůbec její
pracovní vztah nastal.
„Čeká tě rozhodnutí, Emo“, řekl tvrdším hlasem. „Nehodlám tě do ničeho nutit.
Jenom jsem ti nastínil, jak já si představuju naše společné soužití. Ale pokud budeš
se mnou souhlasit, očekávám tvoji naprostou oddanost. Na překážkách
zapracujeme. Neříkám, že nebudeš mít čas věnovat se svým zájmům. Pouze mé
zájmy budou na prvním místě“.
Jeho arogantní přístup by ji měl přinutit vycouvat. Měl by ji rozčílit tak, jak to nikdy
neudělala. Ale místo toho jí to přišlo tak sexy a neodolatelně, až se jí v břiše rozlétli
motýlci. Tak na tom vlastně byla, nic s tím nemohla dělat.
„Navíc ještě jedna věc, Emo. Richard s Lucií o nás dvou vědí. Ne, že by znali
podrobnosti, ale vědí. Považuji je za své hodně blízké přátele, proto jsem jim o nás
řekl“, upřesnil pro každý případ.
Polekaně sebou trhla. Nakonec to vzala přesně tak, jak to řekl. Nevěděla, jestli by ji
ten fakt měl znepokojovat, nebo jestli by měla být nadšená. Jednoduše to vzala.
„Takže, jak zní tvoje odpověď?“, pobídl ji. „Domluveno? Upokojil jsem všechny tvoje
obavy? Nebo chceš ještě něco probírat?“
„Domluveno“, řekla tiše. „Vlastně ne. Jenom ještě něco. Já vím, že to teď bude znít
ode mě hloupě, ale chtěla bych vědět“, najednou nevěděla jak dál.
„Co přesně bys potřebovala vědět, Emo?“, připomenul se jí.
„Jestli, pokud budeš požadovat po mně sex i v pracovní době“, konečně to ze sebe
dostala a sklopila oči.
Nejdříve se zatvářil hodně překvapeně a potom se rozesmál.
„To zní lákavě. Možná že ano, ale teď to nebudeme probírat. Pouze v případě, až si
ty sama budeš jistá. Proto považuji tento dotaz zatím za zbytečný“.
„Dobře“, odvětila. Náhle na ni dopadla rychlost, s jakou se její život měnil. Jenom
doufala, že je na to připravená.
„Všechno bude v pořádku, Emo. Není se čeho obávat“, promluvil tiše. „Důvěřuj mi,
postarám se o tebe“.
Uklidnila se natolik, že ji přemohla radost. „Věřím ti, Štefane. Nebyla bych tady,
pokud by tomu bylo jinak“.
„To je moc dobře a já tě nikdy nezklamu, Emo“, mile se na ni usmál.
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Nakonec tomu byl rád, že sama projevila iniciativu a chtěla mít ve všem jasno. Tak
by to mělo vypadat, aby jejich vztah mohl fungovat. Nicméně ho hodně překvapila.
Štefan ukázal Emě svou kancelář. Byla to prostorná místnost. Po straně byly
umístěny dvě knihovny.
V rohu stála šatní skříň a vedle kožená sedačka, malý konferenční stolek a dvě
křesla. Uprostřed velký pracovní stůl a naproti menší pracovní stůl, zřejmě pro ni,
dovtípila se a měla pravdu.
„Budeš pracovat tady“, oznámil jí. „Jelikož se mnou budeš úzce spolupracovat, není
potřeba, abys měla zvláštní kancelář, možná časem. Nejdříve zajdeš na personální,
aby s tebou sepsali podmínky tvého pracovního poměru a samozřejmě veškeré
benefity včetně tvého platu“.
„Dobře“, souhlasila.
Podíval se na ni. „Je všechno v pořádku, Emo?“, zeptal se pro každý případ.
„Ano je. Jenom je to všechno pro mě nové“, odvětila a nadšeně se kolem sebe
rozhlížela. Ale možná to nebyla tak úplná pravda. Lhala by, kdyby řekla, že ani trochu
se nebojí, že si ukousla příliš velké sousto, než byla schopná spolknout. Ale když tu
stála a slyšela, co jí říká, cítila intenzitu a upřímnost jeho slov. Opravdu mu věřila.
Musela, protože by byla tím největším bláznem na světě, kdyby s podobným
vztahem souhlasila, aniž by plně věřila muži, jemuž předala moc nad svým životem.
Jen doufala, že svého rozhodnutí nebude litovat.
„Líbí se ti tvoje pracovní místo?“, zeptal se tiše. Nezdálo se jí, že jeho hlas se přenesl
do sametového svůdného tónu. „Chci, abys mi byla vždy nablízku“. Smyslný příslib
jeho hlasu ji rozechvěl. Najednou se musela v duchu sama sebe zeptat, jak má sakra
udělat jakoukoli práci s vědomím, že naproti ní bude sedět muž, kterého může
kdykoli popadnout chuť na sex s ní?
Ale potom ho náhle veškerá hravost v hlase opustila a před ní stál obchodník. Přešel
ke stolu, vytáhl ze zásuvky silnou složku.
„Tahle bude pro tebe. Zde jsou veškeré informace o klientech, obchodních
partnerech a dalších lidech důležitých pro obchod ve firmě. Chci, aby sis to všechno
důkladně přečetla a vštípila si to do paměti. Je důležité, aby sis všechno pamatovala
a při schůzkách a poradách si to dokázala vybavit. V obchodě se vždy vyplatí vědět
vše, co dokážeš zjistit a v pravou chvíli toho využít ve prospěch firmy. Jako moje
asistentka mi budeš pomáhat, abych tyto lidi měl vždy na své straně a také si je tam
udržel. Chceme jejich naprostou náklonnost, jejich podporu a taky v nemalé řadě
jejich peníze. Na chyby tu není místo“.
Ema s vykulenýma očima převzala tu složku, kde uvnitř bylo příliš mnoho informací.
Jenom stačila polknout paniku, která se pomalu a jistě drala na povrch. Ale ona to
zvládne. Rozhodně to zvládne, přikazovala si sama sobě.
„Je toho hodně?“, zeptal se a zvědavě na ni pohlédl.
„Docela ano“, přiznávala a snažila se o bezstarostný tón.
„To všechno necháme na zítra. Dnes si musíš vyběhat veškeré vstupní formality“,
povzbudivě se na ni usmál. „Jak jsem řekl, nejdříve na personální“.
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Zbytek dne Emě uplynul poměrně rychle. Připadala si jako na závodišti. Hodinu a půl
téměř strávila na oddělení lidských zdrojů. Vyplňovala různé formuláře a dotazníky,
potřebné pro vstup do zaměstnání. Taky byl projednáván její plat. Na sumu, kterou jí
nabídli za práci asistentky, jenom vykulila oči. Netušila, že ji hodlali platit tolik. Skoro
si začínala myslet, že v tom bude něco více a její pozice byla pouhou zástěrkou.
Vzápětí to rychle pustila z hlavy, protože kdyby se zmínila o tom Štefanovi, určitě by
jí to rozmluvil a navíc by se rozlítil nad jejími úvahami.
Ale musela si přiznat, že jí to rozhodně přidalo na klidu, protože bude mít svůj plat a
nebude závislá, jako doposud byla. A taky myslela na to, že si musí ušetřit potřebnou
sumu, jak to půjde. Protože se stále obávala, že jednoho dne ji možná Štefan
nebude chtít, to by se mu rovněž nelíbilo, pousmála se. Ale co kdyby, přemítala.
S touto variantou musela počítat. Ale za jednu věc byla Štefanovi vděčná. I kdyby to
mezi nimi nedopadlo. Díky němu poznala, že potřebuje dělat něco navíc, než jen
pracovat. Vždyť málem promarnila své vzdělání jen proto, že ji Janota oddělil od
okolního světa, aby z ní udělal trosku, pochybnou existenci. V duchu se otřásla, když
si to uvědomila. Ale taky se částečně bála vstoupit do světa obchodu. Ale nebyl
žádný jiný způsob, jak to lépe poznat, než tady začít pracovat. Když nic jiného,
alespoň získá zkušenosti a v životopise se bude jméno této firmy vyjímat. Usnadnilo
by jí to hledání nové práce, pokud by se s ní Štefan mínil rozejít. Tedy ne, že by si to
přála, ale žádnou jistotu nikdy mít nemůže.
Poté, co všechno na oddělení lidských zdrojů vyřídila, podstoupila vstupní lékařskou
prohlídku. Když to všechno úspěšně absolvovala, byla unavená a dokonale
vyšťavená, ze všeho toho stresu. Vrátila se konečně zpět do kanceláře a Štefan jako
by tušil, jak na tom bude, trval na tom, že nastoupí až druhý den. Navrhl jí, aby si pro
zbytek dne vzala volno a pořádně si odpočinula a nabrala nové síly. Potřebovala to.
Musela všechno vstřebat, co se dnes událo. V tichém bytě bude mít dostatek času o
tom přemýšlet v klidu a sama. Musel zvážit, jak moc se její život brzy změní. Byla
nadšená, ale taky k smrti vyděšená zároveň.
Zastavila se cestou v jednom lahůdkářství, aby si dopřála něco k snědku. Potom se
chvíli procházela ulicemi, než se odebrala domů. Napustila si vanu a ponořila se do
horké vody, provoněné olejem a koupelnové soli. Relaxovala a přitom vzpomínala na
Štefanova slova.
Dohodli se, že mu bude patřit a přenechá mu veškerou moc. Taky jí to přišlo hodně
zavádějící, ale on ji ujistil, že nikdy neudělá nic, co by jí bylo nepříjemné. Koneckonců
už spolu něco prožili, neměla se čeho obávat, spíš naopak. Sliboval, že uspokojí
všechny její potřeby a touhy. Vzpomínala na jeho větu tohoto znění.
Nebyl bych hoden říkat si muž, pokud bych to pro ženu neudělal.
Taky jí připomenul, že nejvyšší moc má v rukou ona sama. Protože i když to tak
nevypadalo, bude to pravda. Potěšit ji, je pro něho prvořadým úkolem, což je pro
něho důležité. Opět jí vyplula na mysl další jeho věta.
Budu tě hýčkat, rozmazlovat a opatrovat, až nakonec nebudeš chtít být s nikým
jiným, než se mnou.
Jenom doufala, že má pravdu, protože ona už by nikoho jiného ani chtít nemohla.
Tuto skutečnost považovala za definitivní.
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42.
Dveře se otevřely, Štefan vešel do pokoje. Stála tam, čekala a sledovala ho. Opájela
se na něm pohledem.
Pomalu ji přejel očima, pokožka se jí rozehřívala, jako by se jí dotýkal. Když se jí
podíval do očí, pomalu se usmál a natáhl k ní ruku. Vykročila k němu a vklouzla do
jeho. Sevřel jí dlaň a přitáhl si ji k dech beroucímu polibku. Upíjel z jejich rtů,
poškrábal je svými zuby a zatahal za ně natolik, aby ji zašimraly. Potom jemně
zavřené rty olízl, přemlouval je, dokud je neotevřela a nedovolila mu polibek
prohloubit.
„Objednal jsem nám večeři, doufám, že máš hlad“, řekl chraplavě.
„Docela ano, spíše umírám hlady“, přiznávala.
„Jedla jsi vůbec?“, zamračil se.
„Jistě, cestou domů jsem se zastavila a dala si něco malého“.
Odvedl ji do kuchyně ke stolu. „Už nejsi nervózní?“, zeptal se, když ji usazoval.
Musela se tomu zasmát. „Tak trochu, ale to ty víš“.
Políbil ji na vršek hlavy a pak se odtáhl. Položil na stůl dva talíře a nandával jídlo.
Vonělo to tak lákavě, až jí zakručelo v břiše.
Podíval se na ni a mračil se. „Zřejmě jsi toho moc nesnědla. Už nebudeš vynechávat
žádné jídlo, Emo“. Přikývla. Sledovala, jak otevřel lednici a vytáhl láhev vína. Posadil
se a naplnil jím dvě skleničky.
„Nevěděl jsem, co mám objednat, proto máme dvě jídla. Určitě nepohrdneš
šťavnatým steakem a rybou. Napadlo mě, že tím nic nemohu pokazit. Podělíme se
spolu“, a začal servírovat jídlo na dva talíře.
„Ne, to vůbec ne, obojí vypadá nádherně a navzájem můžeme ochutnávat“.
„S tím nemohu, než souhlasit“.
Oba se vrhli na jídlo a střídavě jeden od druhého ochutnávali. Během večeře Emě
v hlavě vířilo milión otázek. Avšak nehodlala se jimi, nechat pohltit Jak jí sám řekl,
budou mít spoustu času si na všechno zvykat. Většina lidí to tak má. Ale taky věděla,
že Štefan je zvyklý dělat věci po svém a neřídí se žádnými pravidly. Mimo to, si už
nebyli žádnými cizinci. Když dojedli, ticho se protahovalo. Vnímala na sobě jeho
pohled, pozoroval ji stejně, jako ona jeho. Jenomže na rozdíl od ní, nevypadal tak
nejistě a rozpačitě. Působil sebevědomě. V břiše se jí rozlévalo zvláštní teplo.
Musela stehna pevně k sobě přitisknout.
„Copak, Emo?“, zeptal se. „Připadáš mi nějak nesvá“, pozvedl skleničku vína a
pohledem jí naznačil, ať se napije.
„Ano, ničí mi to nervy, Štefane. Tohle všechno je pro mě nové. Nikdy jsem nebyla
v podobné situaci. Netuším, co mám dělat. Co mám říkat. Co nemám říkat. Ani jestli
mám vůbec mluvit. A ty jenom sedíš a pozoruješ mě“.
Horní ret se mu zvlnil v úsměvu a v očích mu zajiskřilo pobavením.
„Tak dobře, já ti to povím. Dopijeme to víno, co máme ve skleničce. Jdi vedle do
pokoje, svlékni se a posaď se na pohovku. Já to mezitím tady sklidím a přinesu víno“.
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Polkla, nadechla se, vstala a odcházela vzpřímeně tam, kam ji nasměroval. Pomalu
se svlékla a nechala si pouze spodní prádlo.
Když zanedlouho vešel za ní, zamračil se. „Všechno dolů, Emo“, přikázal. Jeho
pohled a hlas ji rozechvělo. Přesto mu oplácela pohled a v duchu zpracovávala jeho
příkaz. Pomalu se zbavovala spodního prádla, které skončilo na zemi.
„Tak je to správně. Jsi nádherná“, pronesl uznale a posadil se.
Stála tam, zranitelná a čekala na další pokyny. Pažemi si zakrývala bříško a pak je
zvedla k prsům.
„Ale, nezakrývej se přede mnou“, napomenul ji něžně. „Pojď sem ke mně a posaď
se“, vyzval ji.
Rozechvěle k němu přikročila a potom se posadila. Uchopil ji za zátylek a přitáhl si ji
k sobě k drtivému polibku. Tváře jí ovanul jeho dech, horký a zrychlený. Prsty jí
zabořil do vlasů, uchopil několik pramenů, aby si ji tak přidržel ještě pevněji. Vzápětí
ji stejně náhle od sebe odtáhl, ale její vlasy nepustil. Dýchal zrychleně a hruď se mu
ztěžka zvedala. Jeho oči žhnuly touhou a jeho syrová horkost ji rozechvívala.
„Máš vůbec ponětí, jak moc tě chci, Emo?“, zašeptal.
„Také tě chci“, odpověděla tiše.
„Budeš mě mít, a to hned několikrát“.
Jeho slib ji polaskal po kůži jako samet. Hříšně sexy. Uvolnil její prameny vlasů,
přitiskl ruce na její břicho a pomalu je sunul nahoru k jejím ňadrům.
„Bože, ty tvoje kozičky, jedna báseň“, vzal je do dlaní, sklonil hlavu a vzal jednu
bradavku do úst. Zasténala a zachvěla se. Jazykem obkroužil pevný vrcholek a Ema
zaťala prsty do pohovky a zvrátila hlavu.
„Tak na tohle jsem dlouho čekal“, řekl chraplavým hlasem. „Uvolni se, Emo, protože
já hned tak nepřestanu. O tom se mi zdávalo každou noc“.
Zvedl jí obě ňadra nahoru a s obdivem se spokojeně usmíval. Začal je laskat, hrál si
s nimi, vzrušoval ji. Sál je a olizoval, špičkou jazyka si pohrával s oběma bradavkami,
které toužily po jeho dotecích. Pustil její jedno ňadro a špičkami prstů přejel po jejím
boku až dolů na bříško a mezi její stehna, které odtáhl od sebe. Svými prsty roztáhl
záhyby jejího ženství a pak sunul ruku dál mezi citlivou tkáň jejího těla. Jedním
prstem hladil její klitoris a celé její tělo ztuhlo. Dráždil její vlhkou úžlabinu, prstem
obkroužil citlivý vrcholek, jak se dostával ke vstupu do jejího těla, zatímco palcem
dále dráždil její citlivý uzlíček.
„Štefane“, zasténala.
Sklonila hlavu natolik, aby ho viděla zpod přivřených očí. Ústa měl pevně semknutá
na jednom jejím ňadru a sál bradavku. Bylo to vzrušující, erotické a ještě více to
podněcovalo její už tak nezvladatelnou touhu. Vklouzl do ní jedním prstem a ona
opět zasténala. Jeho palec ještě více přitlačil a krouživým pohybem ji dál mučil.
Přitom střídavě uchopoval do zubů bradavky a lehce škrábal. Zvedla ruce k jeho
ramenům, zabořila do nich prsty a ještě více se vyklenula. Zmítala sebou, blížila se
k vrcholu. Bylo zcela nemožné čekat nehybně. Tělo měla rozbolavělé a hluboko
v podbřišku se jí to napínalo očekáváním.
„Udělej se, Emo“, pobízel ji Štefan. „Chci cítit, jak se mi uděláš na ruce“.
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Jeho prst vklouzl ještě hlouběji a přitiskl na to správné místo. Zalapala po dechu,
když jeho palec přitlačil na klitoris, a zároveň vsál do úst celou její bradavku. Vykřikla
jeho jméno, když se přes ni převalila první vlna. Bouřlivá a zničující.
„Přesně tak, moje jméno, Emo. To jsem chtěl slyšet“.
Vzepjala se, ale on neustával, neúnavně ji nutil vystoupat ještě víc. Zazmítala se a
potom se k němu přitiskla. Pevně se chytila jeho ramen.
Visela na něm a oddechovala. Pomalu stáhl ruku, pak Emu objal a přitáhl si ji k sobě.
Položila si čelo na jeho rameno a zavřela oči. Intenzita orgasmu ji zničila. Hladil ji po
zádech, něžně ji uklidňoval. Vjel jí rukou do vlasů a zatáhl. Zvedla hlavu a jejich oči
se setkaly.
„Drž se mě“, řekl. Poposedl a postavil se s ní v náručí. „Obtoč mi nohy kolem pasu“.
Povytáhl ji výš, dlaněmi podebral její zadek a přešel s ní přes obývací pokoj do
ložnice. Tam ji položil na postel, narovnal se a zbavoval se oblečení. Ležela před ním
ještě napůl omámená rozkoší. Potom zvedla hlavu, aby viděla, jak si právě rozepínal
kalhoty a stahoval si je přes boky. Byl tak zatraceně sexy. Chtěla ho, chtěla víc. Jeho
horoucí pohled jí prozrazoval, jak moc po ní toužil.
„Teď nedokážu být něžný, Emo“, řekl zastřeným a zdrsnělým hlasem. „Chci být
v tobě, hned teď“.
Vzal ji za nohy, tvrdě ji stáhl na hranu postele, roztáhl je a vkročil mezi ně. Ema ani
na chvíli neodtrhla pohled od jeho sytě modrých očí, které ji spalovaly. O vteřinu
později cítila, jak se jeho penis noří do jejího dychtivého tepla. Krátce se zastavil a
pak do ní úplně vstoupil a ponořil se tak hluboko do jejího těla. Zalapala po dechu,
společně s ním. Překvapení jeho síly ji málem dohnalo až na hranu. Copak by mohla
už tak brzy vyvrcholit? Naplnil ji a to zcela. Zabořil prsty do jejích boků a pak stisk
povolil. Pohladil ji, polaskal, přejel jí dlaněmi přes břicho, vzhůru pokračoval
k ňadrům. Nadzvedl je a poškádlil bradavky.
„Neublížil jsem ti?“, zachraptěl.
Ačkoli se sotva ovládal, v jeho hlasu zazněla starost.
„Ne, vůbec“, zavrtěla hlavou.
Zvedla ruce k jeho zápěstím. V dlaních svíral její ňadra. Pomalu mu sjela po pažích a
vnímala jejich sílu. Mohla by se ho dotýkat věčně. Na krátký moment překryl její ruce
svými a vzápětí jí je prudce zvedl za hlavu. Měl v očích výraz dravce a z hrdla se mu
dralo tiché zavrčení. Přitiskla dlaně do matrace za hlavou. Sklonil se k ní, držel ji na
místě, aby se nemohla hnout. Aby nemohla vzdorovat. Byla jím omámená, jeho silou
a dominancí. Přesně po tomhle toužila. Po jeho těle nad ní a v ní. Přijala jeho
absolutní kontrolu, kterou nad ní měl.
„Ach bože, nepřestávej“, žadonila.
Vpíjel se jí do očí svým temným pohledem, který byl tak intenzivní, až se zachvěla.
Stáhl se a znovu se do ní ponořil. Její tělo ochotně přijímalo jeho vpády.
Potom hrdelním hlasem zachraptěl. „To se neboj. Nepřestanu. Ne, když jsem na tebe
tak dlouho čekal“.
Málem se udělala z jeho slov, tak dlouho jsem čekal. Stále představa, že po ní tento
sexy chlap toužil, naprosto mimo její ligu, ji přiváděla na pokraj šílenství. Uvolnil stisk
jejich rukou.
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Ale v momentě, když s nimi chtěla pohnout, propálil ji pohledem a znovu je sevřel,
než je pustil. Tímto gestem k ní vyslal příkaz a ona ho splnila. Ponechala svoje ruce
na místě, kde je položil. Rozechvěle se mu dívala do očí a čekala, co bude dál.
Natáhl se, vzal její nohy, aby si je obtočil kolem svého pasu. Jeho pohled jí opět
přikazoval, že v takové poloze ji chce mít. Pak sklouzl dlaněmi pod její zadek a
následovně opět začal do ní vnikat.
Tvrdě a mocně přirážel v pravidelném rytmu, který její tělo rozezpíval vlnami rozkoše.
Aniž by si to uvědomila, znovu k němu natáhla ruce, potřebovala to jako kotvu, které
by se mohla zachytit. Čelist se mu napjala a sekl po ní pohledem. Okamžitě ruce
vrátila zpět.
„Příště ti je svážu, Emo“, řekl. „Já rozhoduju. Takže těma rukama už nepohneš,
rozumíš?“, podíval se na ni.
„Ano“, zašeptala a zoufale zavírala oči. Její tělo už bylo na pokraji vrcholu. Tep se jí
zrychlil a srdce málem vybuchlo.
Jeho pohled byl drsný, soustředěný a plný příslibů. Všeho, co s ní zamýšlel dělat.
Bušil do ní a roztřásal tak její tělo. Musela zavřít oči, pevně stiskla rty, aby potlačila
výkřik, který se drásal ven.
„Dívej se na mě. Nezavírej oči, Emo“, nařídil. „Když budu v tobě, chci tě vidět. Nikdy
je nezavírej“.
Otevřela je a přerývaně vydechla. Odtáhl se a pak se do ní opět ponořil, v dlaních
pevně svíral její zadek. Podržel si ji tak, jak potřeboval a neúprosně do ní pronikal. To
nemůže vydržet. Nevydrží to, hučelo jí v hlavě.
„Řekni, že mi patříš, Emo“, mluvil na ni mezi jednotlivými přírazy.
„Tobě“, vydechla. „Jenom tobě“.
V jeho očích se objevilo uspokojení. Výraz měl zuřivě majetnický, čelist se mu
napínala.
„Přesně tak, srdíčko. Jsi moje. Teď chci, abys vyvrcholila“.
Vklouzl rukou mezi jejich těla, nahmatal klitoris a dráždil ho. Mezitím do ní stále
nemilosrdně přirážel.
„Udělej se, Emo. Ještě jednou. Chci cítit a vidět, jak budeš vrcholit“.
Ostře vykřikla a její vzrušení ještě více povyrostlo. Pohltil ji orgasmus a byl mnohem
intenzivnější než ten předtím. Byl v ní hodně hluboko. Uvnitř svého těla vnímala jeho
pulzující tvrdost. Jeho stehna pleskala o její pozadí. Dále přirážel a v jeho tváři se
zračilo obrovské vypětí.
„Štefane“, vykřikla, když ji znovu zachvátila vlna extáze. Copak to bylo možné?
V očích se mu objevilo vítězství, když se pod ním svíjela. Padla bezvládně na postel.
Byla vyčerpaná, uspokojená a on do ní stále přirážel. Zpomalil, jako by si chtěl každý
okamžik vychutnat. Zavřel oči, pohroužil se hluboko a opět se vynořil. Stiskl rty a poté
se znovu začal pohybovat. Jako by nabral sílu, hluboko a tvrdě. Jeho pevné tělo do
ní naráželo, svaly se mu napínaly. Přesunul svoje dlaně zpod jejího zadku tam, kde
její ruce spočívaly nad hlavou. Uchopil je, vtiskl hluboko do matrace a klesl na ni tak,
že jejich těla splynula v jedno.
„Jsi moje, Emo a vždycky budeš“, procedil mezi zuby. Klouzal po jejím těle, dále
přirážel a bušil do ní hluboko. Jeho vyvrcholení nebralo konce.
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Stále se do ní nořil znovu a znovu. A pak přirazil hodně hluboko a zůstal tam. Pomalu
klesl, až ji svým tělem celou zavalil. Na hrdle ji ovanul jeho horký dech. Byl stále v ní,
stále tvrdý i navzdory tomu, jak dlouhé vyvrcholení prožil.
„Emo, bylo to úžasné“, vydechl uspokojením. Zasténal, když se uvnitř sevřela kolem
jeho penisu. „Nemůžu přestat, musím ti to udělat ještě jednou“.
Nedokázala si představit, zda to ještě vydrží, ale dokázal ji natolik přimět, že se mu
podvolila a opět se nechala unášet novou silou, kterou ovládal její tělo.
„To je nádhera“, zašeptal a opět rozjel tu svou spanilou jízdu. Bral si ji s takovou
intenzitou a netrvalo dlouho, kdy se oba uvolnili a společně vyvrcholili. Každá část
jeho vlastnictví se rozpínala po jejím těle jako ochranná známka.
Později Štefan ležel po jejím boku a naslouchal jejímu tichému dechu. Tiskla se
k němu otočená zády, aby mohl objímat tak její plná ňadra Byla teplá a měkká. Cítil
se tak podivně, spokojeně. Štefan nikdy nebyl pro nějaké objímání, zvlášť ne po
sexu, ale ona mu nedávala na vybranou. A on se to nemínil pokoušet změnit. Nikdy
dříve po sexu nestál o jakoukoli intimitu. Vždy si zachovával odstup. Ale s Emou to
bylo jinak. Potřeboval všechno a taky si hodlal všechno brát.
43.
Ema ráno otevřela oči a první, co spatřila, byla Štefanova tvář, která se nad ní
skláněla. Jemně s ní zatřásl. „Vstávat, jde se do práce“, řekl.
Protřela si oči a ospale zamrkala. „Cože, kolik je hodin?“
„Sedm. Jestli se chceš osprchovat a obléknout v klidu, je nejvyšší čas. Budeme se
muset nasnídat cestou do kanceláře“.
To už se plně probudila. Všimla si, že Štefan byl už oblečený. Ucítila jeho svěží vůni
mýdla a aroma vody po holení. Vypadal dokonale, ale taky chladně a ostražitě.
Naprostý opak muže, který si ji v noci opakovaně bral. Zvedla se, posadila se na
okraj postele. „Budu rychle“, řekla.
„Zase tolik nespěchej, dej si na čas. První schůzku mám až v jedenáct“.
Zapadla do koupelny a podívala se na sebe do zrcadla. Až na známky únavy
vypadala normálně. Měla obavy, aby na ní nikdo nepoznal, co všechno spolu v noci
dělali. Během sprchování se dávala dohromady. Všechno ji bolelo. Ještě nikdy
nezažila takový sexuální maratón. Štefan ji nenechal odpočinout téměř pět hodin.
Nakonec se jí omluvil, ale bylo zřejmé, že mu to nešlo přes rty snadno. Ale pro ni to
bylo přece dobře, že po ní toužil tak moc, až se nedokázal ovládat. Ale neublížil ji.
Sice byla hodně rozbolavělá. Probudila se s modřinami na zadku, jak ji pevně svíral.
Ale ona si každou vteřinu užila, i když toho bylo na jednu noc hodně. Oba dost
dlouho čekali, proto to tak dopadlo.
Štefan seděl na posteli a vedle něj měla připravené oblečení. Zvedl její kalhotky a
zatočil s nimi na prstě. „Tohle nebudeš potřebovat“, řekl. „Ale klidně si je měj
v kabelce, když budeš mít lepší pocit“.
Vykulila na něho oči.
„Jak jsem řekl, bez kalhotek, Emo. Jenom překážejí“, prohlásil a oči mu zasvítily.
„Přece nemůžu mít na sobě jenom sukni bez spodního prádla“, protestovala.
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„Ale můžeš“, povytáhl jedno obočí.
„Panebože, co když to někdo zjistí?“, vydechla nešťastně.
Zasmál se. „Mohli by to zjistit jedině tak, že jim to sama ukážeš. Chci se na tebe dívat
a vědět, že pod tou sukní nic nemáš. A pro mě bude mnohem jednodušší ti sukni
vyhrnout a dotýkat se tě“.
Naprázdno polkla. Právě jí připomenul, že její práce bude jen zástěrka. Byl to
způsob, díky němuž si ji mohl vzít, kdykoli bude chtít on sám. Jenže ona
nepředpokládala, že by chtěl sex v kanceláři. Vzpomínala na to, že když ji to předtím
napadlo, on jí to vlastně vůbec nevyvracel.
„Tak pospěš si, do půl hodiny odcházíme“.
Ema se otupěle oblékla a pospíchala ještě do koupelny. Myslí jí vířily představy, jak
se s ní miluje v kanceláři. Přistihla se, že vlastně není tak zděšená, jak by být měla.
Dělalo jí to starosti, že ji to tak vzrušilo. Co to s ní sakra je? Učesala si vlasy a stáhla
do uzlu a zajistila sponou. Vyčistila si zuby, jemně nanesla rtěnku a vyšla z koupelny.
„Tak připravená?“
„Ano, jistě“, zhluboka se nadechla.
„Dobře. Najíme se cestou“, znovu zopakoval.
Usmála se, když ji vzal za ruku a políbil do vlasů. Rázem se uvolnila a napětí se
pomalu začalo vytrácet. Zvládne to. Tahle práce byla pro ni výzvou a ona ji pokoří.
Dali si snídani cestou a v devět hodin vcházeli do firmy.
„Dobré ráno“, pozdravil Štefan paní Pokornou formálním hlasem a představil jí Emu.
„Až do deseti hodin jsou dveře ke mně zavřené. Dohlédněte na to, prosím. Rád bych
tady se slečnou probral v klidu její pracovní povinnosti. Až odejdu na schůzku, byl
bych moc rád, kdybyste si udělala chvilku a provedla ji a představila ostatním. Děkuji
vám, paní Pokorná.
„Ano, pane Jánský“, přikývla paní Marie a mile se na Emu usmála.
Když vešli do jeho kanceláře, lehce ji políbil a usmál se.
„Tak, jak jsem ti včera řekl, tady je ta složka“, položil dokumenty na její stůl. „Posaď
se a udělej si pohodlí. Dám ti čas, aby sis to důkladně pročetla. Potřebuji si ještě před
schůzkou projít e-maily a vzkazy. Až budu hotov, probereme vše ostatní“.
Ema přikývla a zamířila ke svému stolu. Usedla do koženého kancelářského křesla a
vrhla se na obrovské množství informací, které měla za úkol pročíst a pamatovat si.
„Slečno Králová“, ozvalo se.
Ema vzhlédla od štosu papírů, které si pořád dokola pročítala a spatřila ve dveřích
stát paní Pokornou.
„Jestli jste připravená, provedu vás a představím ostatním“.
Ema se postavila a protáhla si krk. V hlavě ji neustále vířily všechny ty informace.
Usmála se na paní Marii, o které věděla, že je vedoucí sekretariátu a pro firmu
pracovala snad celé věky.
Ema se na ni pozorně zadívala, zda nespatří otázku či překvapení, že zde
nastoupila. Ale paní Marie buď nebyla překvapená vůbec, nebo to dobře skrývala.
S větší pravděpodobností ale ostatní zcela překvapeni budou. I když nikoho neznala,
věděla, že tak nějak to bude a měla pravdu.
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Srovnala papíry a uložila je zpátky do složky. Uhladila si sukni a doufala, že nikdo
nepozná, že na sobě nemá spodní prádlo. Obešla stůl a vyšla za paní Marií na
chodbu.
„Vezmeme to tudy, kde jsou jednotlivé kanceláře, a projdeme celé patro“.
Ema přikývla na souhlas a vykročila za paní Marií s odhodláním, že to musí
zvládnout bez sebemenších obav.
Zvládla to nepochybně dobře a nevšímala si zvědavých pohledů ostatních
zaměstnanců. Později si zašla ven, aby si koupila něco malého k jídlu.
Odpoledne byla Ema plně ponořená do práce, když se dveře otevřely a dovnitř vešel
Štefan. Vzhlédla a opájela se pohledem na něj. Díval se jí do očí a v těch jeho
vzplanul oheň uznání, který v ní probudil vzrušení, až se jí zatočila hlava. Místnost
byla najednou příliš malá a těsná. V očích se mu zračil chtíč. Žaludek se jí stáhl a její
ženské partie se probudily k životu. Vzájemná chemie mezi nimi fungovala naprosto
zřetelně.
„Pojď ke mně“, řekl tiše.
Přesto to byl rozkaz, krátký a zřetelný. Automaticky se postavila a tím odpověděla na
jeho úsečný příkaz. Setkala se s ním uprostřed místnosti. Tvrdě si ji přitáhl do
náruče. Políbil ji tak zoufale a bolestně, jako by nemyslel na nic jiného, co byl pryč.
Byla to sice bizarní představa, ale jinak si to nedokázala vysvětlit. Jejich jazyky se
střetly horoucně a žádostivě. Chytil ji za ruku a odvedl k pohovce. Nebyla si jistá, co
s ní zamýšlel, ale smysly měla zostřené. Vzápětí se otočil, vrátil se zpátky ke dveřím
a otočil klíčem. Okamžitě pochopila. Nasměroval ji ke křeslu, vyhrnul jí sukni a
posadil ji do toho křesla.
„Včera v noci jsem si tě bral hodně. Měl jsem se držet zpátky. Proto jsem tě nechal
spát dlouho, aby sis odpočinula. Ale teď ti nahradím to ráno a potěším tě“, řekl
zdrsnělým hlasem. Nechápala, o čem mluví a viděla zmatek v jeho tváři.
„Obvykle v sexu nejsem tak sobecký. Mou jedinou omluvou je to, že jsi mě natolik
rozpálila, Emo. A já jsem si tě tak drsně a opakovaně bral. Prostě jsem tě musel mít“.
Přesto viděla, že sám sobě si to nechtěl přiznat.
„Opři se“, vyzval ji tiše. „Nechej ruce položené volně přes opěrku a nebudeš se
hýbat“, přikázal.
Dech se jí zadrhl v hrdle, ale udělala přesně to, co po ní chtěl. Poklekl a pomalu jí
roztáhl stehna. Byla mu tak odhalená a vydána na pospas jeho pohledu. Jedním
prstem přejel po měkkých záhybech a pak je roztáhl. Sklonil hlavu a celé její tělo se
napjalo očekáváním. Jako kdyby jí projel elektrický proud, když se jí špičkou jazyka
začal dotýkat. Hrál si s citlivým bodem jejího těla. Kroužil kolem něj jazykem a sál.
V břiše se jí rozlévala touha. Každý pohyb jeho jazyka ji přibližoval na hranu. Tělo se
jí bolestně napínalo tou slastí a ona se každou vteřinou blížila k vrcholu. Zoufale
toužila po uvolnění.
Ale vůbec nespěchal. Dával jí najevo, že ona je ta důležitá, pohrával si s ní. Dovedl ji
až k samému vrcholu, pak se stáhl a lehkými doteky jazyka ji přivedl zpět. Tak se to
donekonečna opakovalo. Nevěřila, že je to možné, aby ji takto dlouho uspokojoval.
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Včera sice byl náročný a sobecký, ale teď byl pravým opakem. Věděl, jak uspokojit
ženu. Věděl přesně, co dělá a tím ji doháněl k naprostému šílenství.
„Štefane, už to dál neunesu, potřebuju uvolnění“, zaprosila.
Zvedl hlavu a uchechtl se. „Ještě ne, Emo. Já rozhodnu“ a pokračoval.
Málem se hroutila, nedokázala se ovládnout. Nakonec se musela poddat a opět se
nechala unášet tou slastí, která se jí zmocňovala.
„Chutnáš tak zatraceně dobře“, zavrčel tiše. „Tohle bych mohl dělat celé hodiny“.
Bože, jenom to ne, vyděsila se. To by opravdu neustála. Sotva se držela, aby
nezačala prosit. Pevně svírala rty, aby nežadonila o úlevu. Ale on to věděl. Přesto byl
neústupný a dále pokračoval. Když potom konečně usoudil, že se opravdu blíží
k samotnému okraji, dovolil jí, aby se uvolnila. Ema potom opakovaně vrcholila
několikrát za sebou, až málem omdlévala samou slastí.
Zvedl ji z křesla, posadil se na její místo a vzal si ji na klín. Držel ji v náručí a čekal,
až se zcela zklidní. Věnoval jí dlouhý polibek. Pak ji postavil na nohy a urovnal jí
sukni přes boky.
„Půjdeme?“, vyzval ji s úsměvem, který hovořil za všechno.
V pondělí Ema odcházela na slíbenou návštěvu k doktoru Klementovi. Ke svému
úžasu si uvědomila, že se na to i těší. Vzpomínala, jak byla rozčilená, když k němu
šla poprvé. Tentokrát byla klidná a naplněná nadějí a optimismem. Sestra byla mimo,
a dveře ordinace byly otevřené. Doktor ji už očekával.
„Pojďte dál, slečno Králová“, vítal ji. Uvedl ji dovnitř a nabídl křeslo.
„Tak, jak jste se měla?“, zeptal se na úvod.
„Šlo to“, odpověděla stručně. „Vlastně dobře. Měla jsem dost napilno, pracuji teď ve
firmě pana Gregora“, oznamovala nadšeně.
„To je moc dobře a dobrý začátek. Hodně vám to pomůže“, usmál se.
„Ano, jsem ráda za tu práci. Jsem nesmírně vděčná panu Gregorovi a jeho ženě. A
můj přítel toho pro mě hodně udělal. Vůbec nevím, jak jim poděkovat“, prohlásila.
„Ale to vám budu vyprávět, že ano?“, smutně dodávala.
Doktor zavrtěl hlavou. „Povězte mi jen to, co sama chcete“.
Bylo ticho. Konečně ho pochopila. „Stydím se a nejraději bych vynechala z toho
všechnu tu bolest, hrůzu a ponížení. Protože se bojím, že tím jenom potvrdím svou
méněcennost, doktore“, přiznávala tiše.
„Pro nikoho z nás není jednoduché hovořit o vlastní bolesti“.
Dívala se na něho beze slova. „Děkuji vám“, vzpamatovala se. „Budu se snažit tomu
uvěřit a musím si na tu myšlenku začít zvykat“.
Usmál se na ni. „Na to si budeme zvykat společně. Nejdříve začneme tím, co jste si
myslela zpočátku, než vůbec k tomu všemu došlo“, povzbudil ji mile.
Pomalu se osmělila a začala vyprávět první část svého příběhu. Doktor jí naslouchal,
ani slovem ji nepřerušil a nechal ji mluvit. Po hodině terapie se zeptal. „Přijdete ještě,
slečno Králová?“
Nechápavě se zadívala mimo něho.
„Tohle byla taková malá zkouška, vzpomínáte? Taky jste se měla rozhodnout, zda
v tom chcete pokračovat“.
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Ema nezaváhala ani vteřinu a odpověděla velmi jasně a rozhodně. „Ano, přijdu“.
44.
„Lucie, telefon, ty ho neslyšíš?“, zavolal Richard.
„Cože, můj telefon?“, zaúpěla. Vyběhla z koupelny a se sakrováním se odpotácela do
obývacího pokoje za pípavým zvukem. Vytáhla z kabelky svůj vibrující telefon.
„Ano“, ohlásila se duchaplně.
Richard ji s pobaveným zájmem pozoroval a musel se smát, jakým stylem se
ohlásila.
„Dobré ráno, paní Gregorová“, ozvalo se.
„Hm?“, zabrblala, nepoznávala ten hlas.
„Tady je Beáta, z redakce“.
Lucie se celá napjala. Nebylo divu, že ji to šokovalo. Beáta, zvaná Bibi, byla osobní
asistentkou šéfové z redakce časopisu The Marianne.com, pro který Lucie pracovala,
vlastně přispívala svými články.
Takže Beáta, co ta jí může tak chtít. Kdyby měla popsat bohyni pomsty, byla by to
právě Beáta, nazývaná Bibi, vysoká, hubená, nebezpečná dívčina, která se zoufale
snaží držet krok s módou, a která Lucii s gustem nenávidí. Na její důslednost
náklonnosti se mohla vždy spolehnout, zkrátka ji nesnášela, a byla si jistá, že by si o
ni neopřela ani kolo. Tedy až do dnešního rána.
Co ta po ní může tak chtít, znovu přemítala Lucie. Do háje, zaklela. Neexistoval
sebemenší důvod, který by vysvětlil, proč jí volá. Anebo …, zapomněla snad na
něco? „Co se děje, Beáto?“, oslovila ji opatrně, spíše škrobeně.
„Nic se neděje“, zachichotala se do telefonu. Bože, ona se regulérně za-chi-cho-ta-la.
„Kamila mě právě požádala, abych vám zavolala a zeptala se, zda byste dnes
zvládla jednu pracovní schůzku. Vlastně to není pracovní schůzka v pravém slova
smyslu“.
„Ne, tak co to tedy bude?“, přerušila ji Lucie.
„Prostě jenom setkání. V poledne, poobědváte v hotelu Pasions.
Lucie málem upustila telefon. Kamila Steinová, její editorka ji nikdy ani nevyprovodila
ze své kanceláře, natož aby ji pozvala na oběd.
„Samozřejmě“, potvrdila Lucie účast pochybovačným tónem, když se vzpamatovala.
„Tak to je super“, dále se hihňala Beáta, zvaná Bibi. „Jo, ještě něco. Kamila si přála,
abyste věděla, že s vámi poobědvá pan Klein, tedy ředitel Media Klein“.
Než se zmohla na jakoukoli reakci, ta mrcha Bibi zavěsila.
Lucie seděla jen ve spodním prádle na zemi a civěla před sebe.
„Stalo se něco? Vypadáš dost přepadle“, zeptal se Richard, který se vypravoval do
své kanceláře.
„Ani ne, jenom oběd s Kamilou a panem Kleinem, ředitelem Media Klein. Vůbec
nevím, co to má znamenat?“, vzhlédla k Richardovi.
„To já netuším, Lucie. Ale poradím ti, pokud tam půjdeš, tak to jistě zjistíš“, zakřenil
se na ni pobaveně.
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„Velmi vtipné, pane Gregore“, zavrčela podrážděně. „Děkuji za radu, sama bych na
to jistě nepřišla“, hartusila si pro sebe. „Ale přesto na tom něco bude“, ucedila a
zvedala se. Odšourala se do ložnice a plácla sebou na postel.
„Kolik je hodin?“, zeptala se.
„Podle hodin na nočním stolku je přesně půl deváté“, vzápětí odpověděl Richard,
který se postavil ve dveřích.
„Aha, v tom případě neexistuje sebemenší důvod, proč bych nemohla být ještě
v posteli. Anebo, co kdyby ses přidal“, svůdně se zatvářila.
Richard se posadil na kraj postele. „Moc rád, kotě. Ale práce volá, musím běžet“,
sklonil se, letmo ji políbil a něžně poplácal po tváři. „Zavolám ti“.
„Jasně, jasně. Vím, že tě nepřemluvím“, povzdechla si zklamaně.
Zastavil se ve dveřích a sledoval, jak se schoulila do klubíčka. „Lucie, ať nezaspíš
ten oběd. Potom by ses nic nedověděla“, zakřenil se.
„Bez obav“, naježila se.
„Jo, a ještě něco, nezapomeň, že večer jdeme na slavnostní otevření Galerie …“
„Jo, jistě. Budu tam přesně v sedm“, ujistila ho a zahrabala se pod dekou.
Duševní příprava na nadcházející schůzku by byla mnohem snadnější, kdyby tomu
všemu rozuměla. Z domova vyšla s malým předstihem a snažila se nemyslet na
žádný z důvodů, které přiměly pana Kleina k tomuto dnešnímu setkání. Přece
nemůže být velkým fandou jejího blogu. Ne, to určitě ne. To by se nepodobalo
zhruba šedesátiletému mediálnímu magnátovi. Zkrátka hlavou se jí prolínalo tolik
možností, že nemělo smysl pokoušet se uhodnout tu pravou.
Zastavila se u vstupu do restaurace v hotelu Pasions a rozhlédla se. Nebylo možné
přehlédnout Kamilu, její přísný, ocelově šedý krátký sestřih a naproti neméně
atraktivní hlavu se sněhobílými vlasy muže, který seděl naproti ní.
Takže dorazila jako poslední. Skvělé. Teď už jenom, aby nezakopla cestou, a
všechno bude dokonalé. Narovnala se, uhladila si sukni a nenápadně zamávala na
Kamilu, která zaznamenala její příchod. Za její ohromné, zabarvené brýle neviděla,
ale byla si jistá, že úsměv, kterým ji obdařila, vůbec nedoputoval k jejím očím.
„Tak tady ji máme, paní Gregorovou. Lucie, zdravím vás. To je Robert Klein“, zvedla
se ze židle a představila je navzájem.
Pan Klein natáhl ruku a převelice ji stiskl, až to zabolelo. „Těší mě, paní Gregorová“,
a naznačil Lucii, aby se posadila vedle Kamily.
„Musím přiznat, že jsem vás chtěl poznat již dříve. A buďte tak hodná, oslovujte mě
Robe“, nabízel nonšalantně.
Lucie povytáhla jedno obočí. Tak Robe, pomyslela si, to je ale kašpar. Vrhla po
Kamile kradmý pohled, ale ta neměla čas odpovědět, protože málem právě vyprskla
vodu zpátky do skleničky.
„Děkuji, hm, ale pan Klein bude přijatelnější“, odvětila Lucie. „Moc ráda vás
poznávám. Je to pro mě velká čest“, dodala zdvořile.
Kamila zavadila nohou pod stolem o tu její, možná se snažila, aby už nepokračovala.
Taky dobře.
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„To nestojí za řeč“, pravil nevzrušeně a pokynul číšníkovi, který postával vedle jeho
židle, aby jim nalil víno do připravených skleniček.
„Na seznámení s půvabnou ženou, vycházející hvězdou mediálního světa si já
vždycky čas najdu. Navíc jsem se právě od Kamily dověděl, že váš manžel je ..“
„Pane Kleine, nebudeme hovořit o mém manželovi, že ne? Proto tady nejsem“,
přerušila ho Lucie velmi striktním hlasem a zpražila přitom Kamilu.
„Ne, to určitě ne. Jde čistě pouze o vás, paní Gregorová“, pozvedl skleničku.
„Pan Klein se chtěl s vámi Lucie setkat a pohovořit o jistých nových příležitostech“,
oznamovala na úvod Kamila a zavřela jídelní lístek, který očividně znala nazpaměť.
„O příležitostech, netýkajících se vašeho blogu, ani článků našeho časopisu“.
„Opravdu? A čeho tedy?“, zeptala se Lucie udiveně a zahleděla se do neprůhledných
skel jejich brýlí. To myslela vážně, přemítala v duchu.
„Dámy“, vložil se do řeči pan Klein, otevřel jídelní lístek a položil ho před sebe na stůl.
„Mohli bychom si předem objednat, než začneme o práci?“.
„Jistě, Robe“, Kamila se upjatě usmála a napila se vína.
Zvláštní, pomyslela si Lucie. Nikdy ji neviděla jinak, než v kanceláři, ale teď jí
připadala malinko nervózní, jako vyvedená z konceptu. Popravdě byla celá tato
situace poněkud zvláštní. Zmocnil se jí pocit, jako by byla na večeři s lidmi, kteří se
chystali na pořádnou hádku mezi sebou.
„Už jste tady někdy byla?“, zeptal se jí pan Klein, čímž ji vyrušil z myšlenek.
Lucie zavrtěla hlavou a polkla doušek vody. Vína se nenapila. Ten chlap jí začal být
dost protivný. Usoudila, že udělá líp, když bude držet jazyk za zuby, kdykoli to bude
možné.
„V tom případě bych vám doporučil jako předkrm hřebenatky a pak snad pastu
Puttanesca“, zavřel jídelní lístek. Ještě stačil dodat. „Víte, že tyhle těstoviny si
připravovaly prostitutky, když se vracely … z práce?“
Lucie se ohromeně na něho podívala a pak svým pohledem zamířila na Kamilu. Ta
se zase rozkašlala, pro změnu do skleničky s vínem.
Ježíši, co tady vlastně dělám, zděsila se Lucie.
V tom začal vyzvánět něčí telefon, ale její to nebyl. Byl samozřejmě pana Kleina.
Odsunul židli a vyndal z kapsy saka miniaturní mobil.
„Je mi líto, dámy. Omluvíte mě na okamžik?“
„Jistě, Robe“, ozvala se Kamila, tentokráte skrz zaťaté zuby.
Když se vzdálil, Lucie se obrátila na Kamilu. „Můžete mi to nějak vysvětlit? O co tady
vlastně jde?“
„Být vámi, měla byste se napít toho vína“, pronesla Kamila a sama si dolila svou již
prázdnou skleničku.
„To není společenský oběd, Lucie“, pronesla, když si pořádně lokla vína.
„Ne? Tak co to je?“, vyzvídala Lucie neoblomně.
„Pro mě velká nepříjemnost, když to chcete vědět“, vyprázdnila opět skleničku
Kamila. Když na to její gesto Lucie zareagovala povytaženým obočím, zasmála se a
pohled jí oplatila.
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„Žádný strach, já pít umím. Tohle je vaše velká příležitost. Jedna z Robových vnuček
je podle všeho vaší nadšenou fanynkou. A nejspíš si myslí, že byste měla dělat
legitimní novinařinu, zvláště pro jeho časopisy, jako je Belle“.
„Legitimní novinařinu?“, Lucie si všimla, kolikrát doprovodila poslední slovo
uvozovkami Belle. „Oni chtějí, abych psala o módě?“, nevěřila, co slyšela.
„Nejspíš ano. Sama nevím, co si mám o tom myslet. Tak se mě neptejte“, nalila si
další deci vína.
„Jsem tady jen proto, že jsem se to dověděla od Beáty. Pro jistotu jsem zavolala
Robovi, abych zjistila, co se to sakra chystá“.
„Tak moment. Jak se o tom dověděla Beáta“, to už byla Lucie dost zmatená.
„Beáta, naše Bibi, je jedna z jeho vnuček“.
„Cože? No jasně, rázem jí svitlo.
„Přesně tak, snad jste si nemyslela, že ji zaměstnávám pro její krásné oči?“ Kamila
naznačila jisté srozumitelné gesto. „Já a Rob jsme staří přátelé“.
Lucie měla co dělat, aby znovu nepovytáhla obočí. Tak staří přátelé, pomyslela si.
Lépe to Kamila ani nemohla nazvat. Věděla, že ona mu občas zahřívá postel.
„No dobře. Jak jistě obě víme, tak Beáta mě moc nemusí, nenávidí mě“, konečně se
Lucie napila vína. „Proč tedy řekla svému dědovi, aby mi nabídl práci?“
„O nenávisti nemůže být řeč“, řekla Kamila. „Beáta vám prostě závidí. Ví, že je moje
asistentka jenom díky tomu, kdo je její dědeček. Do redakce se vždycky snažila
dostat, ale Klein si je plně vědom, že jeho vnučka nedokáže dát dohromady ani pár
slov, natož celou větu“.
„Aha. Páni, to je ale zlé“, utrousila Lucie účastně.
„Neříkám vám to proto, abyste ji litovala. Je to mrcha. Hodila by vás s přehledem
klidně přes palubu, kdyby měla pocit, že může získat vaši práci“.
„To dává smysl“, přikývla Lucie a pučící sympatie k Beátě odsunula na slepou kolej.
„Ale proč mě doporučila módnímu časopisu, zvláště když témata týkající se módy
nejsou mým šálkem kávy?“, nahlas přemýšlela.
„To je právě to. Čekala jsem, že ztratí zájem a vrhne se na svěřenecký fond jako její
sestra. Ale ta holka se očividně tak snadno nevzdává. Její výdrž by na mě udělala
dojem, kdyby pracovala pro někoho jiného než pro mě. Ale doporučila vás jiná
pokrevní příbuzná, Beáta to rozhodně nebyla“, řekla Kamila a kývla na Kleina, který
se vracel ke stolu.
Posadil se v okamžiku, kdy servírovali jejich předkrm.
„Omlouvám se, dámy. Požádal jsem svou sekretářku, aby mi příštích pár hodin
nepřepojovala žádné hovory. Máte mě plně k dispozici“, prohodil se zářícím
úsměvem.
„To se mi ulevilo“, zamumlala Kamila a vrhla se na hřebenatku.
Lucie ještě chvíli těkala pohledem z jednoho na druhého. Kleinův dobrotivý výraz
kolidoval s Kamiliným okatě podebraným výrazem. Pobavilo ji to. Tahle schůzka
bude ještě hodně zajímavá, uvažovala.
U kávy se Klein konečně dostal k věci. „Nevím, jestli to tušíte, paní Lucie, smím vám
tak říkat?“ a dále pokračoval. „Ale jedna z mých vnuček je vaší obrovskou fanynkou“.
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Lucie foukla do cappuccina a nejistě se usmála. „Opravdu?“, tentokrát už vůbec
nemusela předstírat úžas. „Vážně?“
„Vážně“, rychle odpověděla Kamila nabručeně. „Váš blog je velice vydařený“.
„To je pravda. Většina vašich článků je ještě lepší. Četl jsem ten poslední a skutečně
je moc dobrý. Máte smysl pro humor a píšete s lehkostí“, pan Klein odložil šálek
s téměř dopitou kávou. „Podle toho, co mi Kamila řekla, pracujete jen na částečný
úvazek, jako přispěvatelka“.
„Do redakce nedocházím pravidelně, to je pravda“, přikývla Lucie.
Mezitím se snažila dešifrovat Kamily výraz, který tak zdatně skrývala za maskou
pokerového hráče.
„Zkrátka a dobře, pracuje pro mě, Robe. Tak koukej vyklopit, co máš na srdci“,
uhodila Kamila. „Chceš ji zlanařit, je to tak?“
„Ale kdepak“, zavrtěl hlavou a zakryl jí ruku svou dlaní. „Víš, že jsem se ti do ničeho
nepletl. Ale myslím si, že bude v zájmu paní Lucie, když trochu roztáhne křídla.
Mohla by získat širší zkušenosti v našem mediálním světě. Myslíte, že byste o to
měla zájem, paní Lucie?“
Za jiných okolností by byla určitě nadšená. Ale varování ze strany Kamily všechno
změnilo. Obávala se, že kdyby vydala ze sebe nějaký zvuk, Kamila se složí. Měla
dojem, že by byla schopna Robovi vychrstnout do obličeje zbytek kávy, zato ještě
stále horké.
„Jak byste si to představoval, pane Kleine?“, nakonec se ozvala.
Bral to zřejmě jako její souhlas, když pokračoval s nemalým nadšením.
„To je fantastické. Tak to byste se mohla příští týden sejít s týmem Belle“, navrhoval.
„A možná by bylo vhodné, kdybyste si připravila pár nápadů. Vím, že Emilie se
s vámi touží seznámit“.
Tentokrát se pořádně zakuckala Kamila. „Robe, tvoje vnučka Emilie, editorka
časopisu Belle, měsíčníku pouze převážně o módě je známa daleko a široko tím, že
se netouží s nikým seznamovat. A to doslova“, ozvala se Kamila.
Nastalo ticho. Klein si Kamilu teď měřil, jako nějakou hysterku. Jinak se po celou
dobu jeho výraz nijak neměnil a bylo těžké přijít na to, co si myslel. Ale teď to bylo
zcela viditelné, že poznámka týkající se jeho vnučky ho ani trochu nepotěšila.
„Pane Kleine“, ozvala se opatrně Lucie. „To, co teď řeknu, vyzní nejspíš hloupě, ale
já budu většinu času trávit mezi Prahou a Itálií“, oznámila Lucie věcně.
„Vážně?, zeptala se Kamila. „To jste mi hodlala říct kdy?“, zeptala se Kamila
nabroušeně. „Vlastně proč ne, budete mít příležitost zaplnit společenské rubriky“,
připomenula jí celkem zbytečně.
„Nikdy jsem ze sebe nehodlala dělat mezinárodní atrakci“, naježila se Lucie.
„Omlouvám se. Pouze mě to napadlo, to je vše“.
„Já si myslím, že by to mohla být skvělá souhra okolností“, ozval se Klein, čímž
protnul mrazivé ticho, které mezi ní a Kamilou nastalo.
„Emilie plánuje vydat takové pojednání z Evropy. Možná byste do něj mohla přispět,
jako zasvěcená osoba, která se bude pohybovat ve vyšších kruzích mezi italskou
smetánkou“, pronesl Klein.
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„To bych sice určitě mohla, ale neudělám to, pane Kleine. Mám ráda svou
nezávislost. A o módě jako takové psát, to nikdy nebyla moje parketa. Takže moje
stanovisko zní ne“, řekla ve vší slušnosti Lucie.
Na Kamile bylo zcela jasně vidět, jak se jí ulevilo.
„To je ovšem veliká škoda“, ozval se zklamaně Klein a nečekaně vstal od stolu.
„Těšilo mě, paní Gregorová, rád jsem vás poznal“, zahlaholil přehnaně vesele, i když
to tak vůbec nevypadalo. Potom se otočil na Kamilu Steinovou. „A tebe, Kamilo
uvidím vždycky rád“, se škrobeným úsměvem ji líbnul na obě tváře a vykročil směrem
k východu. Kamila klesla zpátky na židli a jedním douškem vyprázdnila vinnou
sklenku. „Skrblík jeden, ani nezatáhl účet\“, vrtěla hlavou a z obrovské kabely
vyndala peněženku.
„Doufám, že jste se sebou spokojená, Lucie“, utrousila.
„A měla bych být?“, zeptala se Lucie a snažila se přijít na to, co se mezi těmi dvěma
právě teď semlelo.
„Ono psát pro měsíčník Belle, by bylo mnohem zajímavější, než psát blog pro mě“,
přivolala obsluhu Kamila a odevzdala svou kreditní kartu.
„Vím přesně, co dělám“, ujistila ji Lucie. „Pro mě to vůbec nevypadalo lákavě a
slibně. Ale vy jste, Kamilo taky z toho nadšená nebyla“.
„Ano, nebyla. Moc dobře jsem věděla, že to nebyla iniciativa Kleina, ale jeho
povedených vnuček. Měla byste vědět, že Emilie je ve srovnání s naší Beátou
dvanáctihlavá saň“.
„Tak to ráda věřím“, zasmála se Lucie.
„Víte, Lucie, i když to tak nevypadá, ale mám vás ráda, oblíbila jsem si vás. Byla by
vás škoda“, řekla upřímně Kamila a opatřila útržek o platbě svým podpisem.
„Kleinovy vnučky mají jedno společné. Aby získaly flek v redakci, všechny do jedné
pohřbily něčí kariéru“.
„To zní tak neškodně“, smála se Lucie.
„A to nejhorší si nechávám pro sebe. Je to zkrátka banda podrazáckých potvor“,
vrátila Kamila peněženku zpátky do své obrovské kabely.
„Jsem moc ráda, že jste se tak rozhodla. Udělala jste moc dobře, že jste elegantně
z toho vycouvala“, povzbudivě ji poplácala Kamila po ruce a usmála se.
Po zbytek dne měla Lucie čas si znovu o všem popřemýšlet. Psát vlastní blog bylo
bezva. Ale psát pro časopis Belle, to by mohla být obrovská změna. Belle čte přece
každý. Je to mezinárodní časopis s obrovským nákladem.
Možná, že ji Kamila varovala jen proto, že měla vztek na Kleina, který se jí pletl do
řemesla. Koneckonců to bylo i pochopitelné. Prostě se jí nelíbilo, že někdo chce
zaměstnat její dvorní přispěvatelku v tak konkurenční redakci. The Marianne.com
jsou internetové stránky, kdežto Belle jsou stránky tištěné, nejžádanějšího měsíčníku
o módě a životním stylu. V sázce možná bylo hodně, ale svoje rozhodnutí
považovala Lucie za velmi rozumné a správné. V žádném případě nelitovala toho.
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45.
Lucie vcházela do vstupní haly Galerie, kde spatřila staršího muže, zřejmě budoucí
správce komplexu, jak se skláněl nad novým počítačovým vybavením. Byl součástí
týmu, který bude zabezpečovat servis hodný šesti hvězdičkového hotelu.
Organizovat všechno od nákupů a rezervací luxusních večeří. Kráčela po mramorové
podlaze a blížila se k onomu muži.
„Dobrý večer“, pozdravila.
Vzhlédl od jedné z obrazovek, panika v jeho obličeji byla jasně patrná. Jako kdyby ji
neslyšel, když prohodil.
„Zatraceně, ten manuál jsem četl snad čtyřikrát a stejně si s tím nevím rady“,
povzdechl si.
„To nemůže být tak složité“, konejšila toho stárnoucího muže. „Ptal jste se někoho
z ochranky?“
Rozmrzele položil brýle na pult a mnul si oči. „Ano, už třikrát. Musejí si myslet, že
jsem pitomec“.
„Však to nakonec zvládnete“, ujistila ho. „Jsem Lucie Gregorová a mám se tady sejít
se svým manželem“, představila se.
Muž se napřímil a snažil se omlouvat. „Ach ano, promiňte paní, váš manžel je zde a
očekává vás“, doprovázel ji směrem k výtahu. Vypadal stále polekaně.
Lucie nastoupila do soukromého výtahu, kde zřízenec vyťukal kód do luxusního
soukromého apartmánu. Všude pobíhali lidé od cateringu, vykládali nádobí a
sklenice. Lucie již tohle místo znala, byla zde již dvakrát, ale dnes večer bylo tohle
místo oficiálně otevřené. Pokaždé ji tento bytový komplex uchvátil, ale dnes ji
doslova omráčil svou čirou extravagancí.
V dálce spatřila Janu, která co by architektka, se na všem podílela.
„Lucie“, zavolala na ni. „Richard tady bude hned, ještě něco řeší. Už jsem hotová,
jenom to potřebuju ještě naposledy projít, zda jsem na něco nezapomněla. Přidáš se
ke mně?“
„Jasně, velmi ráda“, usmála se na svou švagrovou, která ji odváděla do hlavního
obytného prostoru.
„Panebože, Jano, to je nádhera“, rozhlížela se kolem Lucie.
„Že jo? Nikdy předtím jsem neměla tak velký rozpočet. Byla to docela legrace, utratit
tolik peněz někoho jiného“. Obě se tomu zasmály.
„Jsem trochu smutná, že už to končí. Pracovalo se mi tady moc dobře“, řekla Jana.
„Brzy se to tady zaplní byznysmeny a lidmi z vyšší společnosti. Využijeme poslední
příležitost a vychutnáme si tu velkolepou nádheru. Víš, pořád nemůžu uvěřit, že je to
moje práce“, svěřovala se Jana.
Lucie se uculila, když vcházely do obrovského obývacího prostoru. Posuvné skládací
dveře vedly na terasu ve tvaru písmene L. Vápencová dlažba, v jedné části s místem
odpočinku s kolosální vířivkou. Uvnitř byla prostorná jídelna a pracovna. Rozlehlou
chodbou vešly do obrovské kuchyně, dále po schodišti do patra, kde se nacházely
čtyři pokoje. Potom scházely dolů do přízemí budovy, kde byl mini lázeňský
Wellness, bazén, to vše určené pro všechny obyvatele domu.
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„Tak trochu snobárna, nemyslíš?“, podívala se Lucie na švagrovou.
„To ano. Ať už ho koupí kdokoliv, rozhodně si potrpí na luxus. A podotýkám, že za
pouhých deset miliónů ho taky dostane“, ujistila ji Jana a chabě se pousmála a
zkoumavě se na ni zadívala.
Vracely se zpátky a ze vstupní haly k nim zaznívaly hlasy. V tom se srazily s Jiřím a
Pavlem. Pavel zcela ohromený a Jiří pyšně se usmívající na svou ženu.
„Konečně, kde jste se toulaly“, zahlaholil Jiří. „Už na vás čekáme a zvedal láhev
šampaňského a rozléval do skleniček.
„Takže se napijeme na mou sexy manželku a její mozek“, zasmál se Jiří a pozvedl
skleničku k přípitku.
Lucie si zvědavě prohlížela mladou dívčinu, která doprovázela Pavla. Zanedlouho
byla hala plná pražské smetánky. Spousta novinářů z architektonických a
návrhářských časopisů, kteří se doslova předháněli ve fotografování a shánění
nejvýživnějších informací. Dva z nich obklopily Janu, aby ji mohli vyzpovídat.
Lucie se postavila stranou a sledovala to velkolepé divadlo. Možná, že se o tom taky
rozepíše ve svém blogu.
„To je nádhera, že?“, přistoupila k ní nějaká žena.
„Ano jistě, docela to ujde“, odpověděla Lucie.
Neznámá žena se na ni nevěřícně podívala. „Chtěla jste určitě říct, úchvatné, že
drahoušku“, pronesla značně ublíženě.
„Ale ano, to taky, ale žít bych tady nemohla“, uzavřela debatu Lucie bez zábran.
Otočila se, aby udělala čelem vzad, ale něco ji zastavilo.
„Konečně“, povzdechla si s úlevou. Richard v dohledu. Na sobě měl tmavomodrý
oblek, bleděmodrou košili. V jedné ruce složku a druhou ležérně v kapse. A jako
ostatně vždy vypadal dokonale. Postával tam s jedním mužem, ale přestal ho vnímat
v okamžiku, kdy se jejich oči setkaly. Richard se onomu muži vzápětí omluvil a
spěchal směrem k Lucii. Obešel ji a postavil se před ni.
„Lucie, konečně jsi tady“, broukl. „Vypadáš skvěle“, vysekl jí poklonu. Přitáhl si ji
k sobě a vroucně ji políbil. „Omlouvám se, že jsem se opozdil“, v očích mu zablesklo.
„Vlastně jsem doufala, že mě tu provedeš, než to všechno začalo. Nakonec to
udělala Jana“, vyčetla mu naoko.
„Tak promiň mi to“, vztáhl ruku a jemně jí přejel prsty po holých pažích.
„Co kdybych tě tady provedl ještě jednou?“, navrhoval a oči mu uličnicky zasvítily.
„Pokud budeš zajímavějším průvodcem, proč ne. Vlastně jsem úplně všechno
neviděla“, utrousila nevzrušeně.
„To udělám moc rád“, uchechtl se a zatvářil se velmi spokojeně.
Vzal ji za ruku a odváděl ji ke schodům nahoru. Postupně ji podrobně seznamoval se
všemi místnostmi.
„A tady je zlatý hřeb prohlídky“, otevřel dveře do veliké ložnice, mávnutím ruky
ukazoval na přilehlou šatnu a koupelnu.
„Tohle místo by si zasloužilo mnohem více pozornosti, nemyslíš?“, pošeptal jí do
ucha zastřeným hlasem.
„Ty jsi skutečně znamenitý průvodce, Richarde“, otočila se k němu, snažila se
žertovně odlehčit jeho slova, která začínala nabírat zvláštní podtext.
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„To já vím, krásko moje. Co kdybychom tady strávili trochu více času?“, vyslovil tuto
větu pomalu a zřetelně. Nenechával jí žádný prostor k pochopení svého návrhu.
Lucie zalapala po dechu a instinktivně před ním začala ustupovat. Pomalu se k ní
přibližoval pozvolným krokem bez sebemenšího přerušení očního kontaktu.
„Tahle prohlídka bude jako moje mise a udělám všechno, aby se ti líbila“.
Lucie se zastavila, neboť už neměla kam ustupovat, kolenem zavadila o kraj postele
a věděla, že je v pasti. Snažila se vymanit z transu, do kterého ji dostával.
„Stůj, už ani krok“, natáhla ruku před sebe, v zoufalém pokusu ho přinutit, aby si
uvědomil, jak to bylo šílené.
„Musím tě mít, Lucie. A taky vím, že ty mě chceš taky. Teď budeme tělo na tělo. Tak
co, Lucie, vynechal jsem něco, co bys potřebovala vědět?“
Vsunul ruku pod její bradu. Zatlačil nahoru, aby jí zvedl hlavu. Pokusila se ovládnout
svůj přerývaný dech, hrudník se jí zvedal a klesal. Její tělo se začalo nezvladatelně
chvět. Docházelo jí, že svůj marný boj prohrála.
Jemně jí okusoval lalůček ucha mezi zuby. „Tak co, už jsi připravená se mnou přestat
bojovat?“, vydechl a špičkou jazyka se dotýkal jejího krku. Jeho horký dech způsobil,
že se jí po vnitřní straně stehen rozlévalo horko. Měl pravdu, ona s ním nedokáže
bojovat, ostatně jako kdyby to někdy dělala.
„Bože“, zasténala a jeho rty se nalepily na její, aby ji umlčel. Líbal ji vytrvale a
jazykem se dotýkal jejich úst, pronikal a převaloval v plynulém pomalém rytmu.
Poddávala se mu a její tělo se uvolňovalo z napětí.
„Hm“, vzdychl a přestal ji líbat. „To bylo ano?“, upíral na ni ten svůj temný zkoumavý
pohled, pod kterým se málem rozpustila.
„Mám vůbec na vybranou?“, zkusila to.
Uchechtl se a lehce ji políbil na nos. „Ne, nemáš, kotě. Potřebuju tě. Teď a celou.
Řekni mi, že tě můžu mít“, naléhal na ni.
„Ano“, špitla.
„Ano co, Lucie?“, zeptal se jí tiše do rtů.
„Ano, vezmi si mě, Richarde“.
Hluboký zvuk mu po její odpovědi unikl z úst. To jenom zvýšilo jeho touhu.
„Panebože, Lucie“, vypravil ze sebe zadýchaně. „Já z tebe zešílím“. Jejich těla do
sebe narazila, a to jeho ji tlačilo vzhůru podél zdi. Vrhnul se opět na její rty, které si
tvrdě nárokoval. Pohnul boky a přitiskl se k ní svým vzrušeným klínem. Tak z ní
vymámil tiché zakňučení. Dávno byli za hranicí, kdyby to mohla zastavit. Její tělo se
vymklo kontrole a záchranné tlačítko protestu se vytratilo někde uprostřed touhy.
Cítila, jak jí pokládal zepředu dlaně na stehna, sevřel okraje jejich šatů a jedním
rychlým tahem je vyhrnul nad pas. Znovu zakroužil svými boky a vymáčkl z ní další
sten. Skousl jí spodní ret, pak ho pustil a zaklonil jí hlavu, aby se mu podívala do očí.
Přitom udělal další provokativní pohyb pánví.
„Chci víc, Lucie. Nechápu, proč se mi snažíš vzdorovat“, usmál se. „Víš, že já
vždycky vyhraju“.
Ale najednou celá ztuhla, když přes dveře zaslechla hlasy. To ji tvrdě vrátilo do
reality. Byla nalepená na stěnu ložnice luxusního bytu s šaty vyhrnutými nad pas a
Richardem přisátým na jejím krku. Dole se pohybovala stovka lidí.
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Kdokoliv z nich sem mohl vstoupit. Vlastně podle hlasů, někdo z nich každým
okamžikem určitě vstoupí. Tím si byla jistá.
„Richarde“, zalapala po vzduchu a pokusila se získat jeho pozornost. „Richarde,
musíš s tím přestat. Někdo sem jde“.
Tlumeně zamručel, dlouze a zhluboka. „Nenechám tě odejít, teď ne“.
„Musíme toho nechat, slyšíš mě?“
„Ne“, zavrčel.
„Kriste pane, slyšíš mě vůbec? Každou chvíli sem někdo vpadne“, snažila se ho
zpacifikovat. „Necháme to na později, ano?“
„Ne“, ozval se. Nato ji zvedl do náruče a vydal se s ní do koupelny.
„Co, když tam se budou chtít taky podívat. To snad nemyslíš vážně“, zděsila se.
„Zamknu dveře“ a myslel to vážně. „Ale tentokrát nesmíš křičet“, podíval se na ni a
zacukaly mu koutky úst.
Byla šokována, ale musela se taky usmát. „Měl by ses stydět“, napomínala ho.
„Proč bych měl. Nestydím se, ani trochu. Jsem na tebe nadržený od samého rána. A
teď už tě mám. Nikam nejdu, a ty už vůbec ne“.
Usadil ji na mramorovou desku mezi dvěma umyvadly a vrátil se ke dveřím, aby je
mohl zamknout. Šaty měla stále vytažené do pasu a nohy i s kalhotkami obnažené.
Beze spěchu se k ní přibližoval a pomalu si rozepínal sako, které shodil na zem a
následně i košili. Přistoupil k ní, přiložil jí ruce na boky a svým tělem se tlačil mezi
stehna.
„Teď už mi neutečeš“, poškádlil ji.
„To ani nechci“.
„Dobře“, naznačil bezhlesně. „Ty šaty jsou pěkné“, uznale pokynul hlavou a klouzal
po ní očima. „Nesundáme je?“, s potutelným úsměvem zvedl jedno obočí.
„Když myslíš“, napodobila ho.
Její mimika ho rozesmála. „Líbí se mi, jak hezky se mnou spolupracuješ“.
Chvatně jí položil ruce na záda a nahmatal zip. „To co máš pod těmito šaty, se mi líbí
mnohem víc“, pošeptal jí do ucha. Dráždivě pomalu rozepl zip a Lucie roztouženě
vydechla.
„Takže myslím, že se jich zbavíme“.
Zvedl ji, postavil na nohy a šaty jí stáhl z těla. Opět ji posadil a znovu se uvelebil mezi
její stehna. Přitlačil se, chytil ji za zadek, aby si ji k sobě více přimáčkl. Zatímco se na
ni díval, otíral se o ni klínem. Tepání v jejím těle začínalo hraničit s trýzněním.
Nejraději by mu řekla, aby si pospíšil. Jenže to bylo marné, to věděla příliš dobře.
Rozepnul jí podprsenku a odhodil za sebe. Se zapřenýma rukama se zaklonila a tak
mu nabídla svá prsa. S pohledem upřeným do jejich očí zvedl ruku a položil dlaň pod
její krk. Rukou sjížděl po její hrudní kosti až na břicho a uznale se usmíval.
„Jsi nádherná, Lucie. Představoval jsem si celý den, jak tě tady budu mít a budu tě
šukat“, prohlásil pevně.
„Tak to udělej“, prohnula se v zádech.
„To taky udělám, ale ne tak rychle, kotě“. S úsměvem na rtech se sklonil a tvrdě vsál
jednu bradavku. Když zvedl ruku a sevřel její ňadro, zavzdychala. Jeho pevné
vzrušení se jí tlačilo mezi stehna a přinutil ji, se pohybovat boky.
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Zároveň se snažila táhlými vzdechy ulevit od přetlaku touhy. Nevěděla, co si se
sebou počít. Líbilo se jí to, ale na druhou stranu s ní zmítala touha ho mít v sobě.
Napětí v jejím těle se nebezpečně blížilo k vrcholu. Jako by jí četl myšlenky, vklouzl
rukou na vnitřní stranu stehna. Jeden prst vsunul pod lem jejích kalhotek a lehce se o
ni otíral.
„Bože“, zasténala.
„Ještě ne, Lucie“, napomenul ji, vzápětí přitiskl svoje rty na její a dlouze líbal.
Zároveň do ní pronikal dvěma prsty. Svírala se kolem jeho prstů, když jimi pohyboval
tam a zpět. Klidně by mohla umřít rozkoší. Cítila rychlý nástup blížícího se orgasmu.
On ji ale vedl vytrvale dál, až mu začala vzdychat do úst.
„Teď, Lucie“, přikázal a přitlačil palcem. Rázem se ocitla v roji výbušných hvězd,
odtrhla se od jeho rtů a zvrátila hlavu dozadu. Tlumeně vykřikla.
Chytil ji za zátylek, přitáhl si ji zpátky, aby se znovu zmocnil jejich úst a vstřebal tak
dozvuky jejich stenů. Byla jako z rosolu, rozklepaná. Bezvládně mu ležela v náručí.
Naprosto uvolněná bez jakéhokoli studu za to, co s ní prováděl.
Vnímala, jak jí odhrnul spadlý pramen vlasů z obličeje, a otevřela oči. První co
spatřila, byl jeho zastřený, spokojený pohled. Zlehounka ji políbil.
„Lepší?“, zeptal se a uvolnil prsty.
Zamručela slastně. Na mluvení neměla dostatek energie.
Zanedlouho oba byli krutě vytrženi z kouzla okamžiku, když někdo zvenčí vzal za
kliku. Vyjekla a Richard jí s pobaveným výrazem zakryl ústa dlaní. Jemu to připadalo
vtipné, zhrozila se.
„Nic tam neslyším“, ozvalo se za dveřmi a klika znovu zarachotila.
Lucie hrůzou vytřeštila oči. Richard stáhl svou ruku a zašeptal. „Tiše“, snažil se ji
uklidnit.
„Bože, to je ale trapas. Připadám si hrozně lacině“, zaúpěla.
„Ty nejsi laciná, Lucie“, ohradil se a ohromeně se na ni zadíval.
„Ještě chvíli říkej takové nesmysly a budu ti muset naplácat na holou v naší vlastní
koupelně“.
Lucie prudce zvedla hlavu. „Co jsi to řekl, v naší koupelně?“, rozevřela oči s pusou
v němém „o“.
„Ano, v naší koupelně“, zazubil se. „Zřejmě by měl někdo zakázat těm lidem, aby se
nepoflakovali po našem bytě“.
„To jako hodláš tady bydlet?“
„Vlastně ne. Ale je to výhodná investice. Později ti to vysvětlím, ale teď se hodlám
věnovat příjemnějším věcem“, znovu ji začal líbat nenasytně a dobýval se hluboko do
jejich úst. Jeho slova musela brát vážně a ochotně se mu podvolovala. Znovu v ní
začal probouzet touhu. Jednou rukou ji uchopil kolem pasu, nadzvedl ji, aby tou
druhou zachytil její kalhotky a mohl jí je stáhnout. Usadil ji zpátky na desku a sundal
jí boty. Ušklíbl se, naklonil se k ní, rukama se opřel o pult a nárokoval si její rty,
tentokrát zvolna. Potom se narovnal a rozepínal si opasek u kalhot. Sledovala ho a
smyslně si olízla rty.
„Líbí se ti, co vidíš, Lucie?“, pomalu si přejel rukou svůj penis a vědoucně se usmál.
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„Líbí, to sám víš“, zamračila se. „Ale líbilo by se mi mnohem více, kdybych tě měla
v sobě“, vydechla.
„Však se dočkáš. Teď si spolu trochu pohrajeme“.
„Ne, to mi nemůžeš udělat“, protestovala.
„Ale jistě že můžu, kotě“, spokojeně se usmíval. Ještě více jí roztáhl nohy a
soustředěně ji dráždil špičkou svého penisu kolem vstupu do jejího těla.
„Tohle nemůžu vydržet“, sykla. „To je čiré trápení“, vydechla.
„Říkej si tomu, jak chceš, ale bude se ti to líbit, slibuju“, uchechtl se.
Začal ji pomalu dráždit. Její vlhkost mu usnadňovala, aby se klouzavě o ni otíral.
„Nádhera“, liboval si Richard.
Přivírala oči a nechala se unášet tou slastí, kterou jí poskytoval. Když se mírně
odtáhl, prudce rozevřela oči.
„Zvedni si obě prsa, Lucie a budeš si je tak držet, ano?“
Potom se sklonil a jazykem kroužil kolem jejich dvorců. Bradavky jí tvrdly víc a víc a
volaly po jeho doteku. Pohrával si s ní jako kočka s myší.
Potom se přece jen slitoval a střídavě si bral její bradavky do úst. Laskal je, kousal a
vtahoval do úst. Sténavě se začala zmítat. Nejraději by si ho přitáhla k sobě. Ale
nemohla a dále si je držela.
„Richarde, prosím“, žadonila.
Zvedl hlavu. „Copak chceš, abych tě začal šukat?“
„Říkej si tomu, jak chceš“, oplácela mu jeho výrok. „Ale já už to nezvládnu“.
Přitáhl si ji za boky, prohnul se v zádech a nastavil penis přesně do vstupu jejího těla.
„Pevně se drž desky, Lucie“.
Nestačila ani přikývnout a prudce do ní přirazil.
„Ach bože, tohle jsem chtěla“, vydechla blaženě. Měla pocit, že se samou slastí
rozpustí do výlevky. Potom už ji začal šukat, pomalu, důsledně a vytrvale.
V pravidelném rytmu do ní vnikal a ona se rozplývala ve vlnách rozkoše. Šukal ji
rychleji a roztřásal tak její tělo. Se zavřenýma očima a pevně sevřenými rty se držela
desky pultu. Potom tiše vykřikla a zazmítala se.
Richard zvolňoval, ale nepřestával a ona vrcholila. Potom přidával na intenzitě,
pokud se sám neuvolnil. Pevně ji svíral ve svém objetí, než se jejich těla nezklidnila.
„Bylo to moc?“, zeptal se tiše. „Plánoval jsem to v posteli, ale okolnosti …, nebyly
k nám zrovna příznivé, však víš“, usmíval se a rošťácky na ni zamrkal.
Lucie spokojeně vzdychla, když se jejich pohledy setkaly. Ještě jednou zakroužil
pánví a vtiskl jí polibek na špičku nosu.
„Moc krásný“, řekla prostě a opřela si hlavu o jeho rameno. Richard si oblékl kalhoty
a natáhl se pro žínku na poličku. Pustil vodu a v jejím proudu ji namáčel, potom se
vrátil k ní. Najednou se cítila před ním hodně obnažená. Dávala nohy k sobě. Zadíval
se na ni, ve tváři zmatený výraz. Potom nesouhlasně sešpulil rty. Natáhl ruku k jejím
nohám a jemným tlakem jí je rozevřel.
„Tak je to lepší“, zamumlal. Zvedl jí obě ruce a přiložil si je na ramena. Přiložil teplou
žínku a začal ji jemně otírat a smývat zbytky svého vyvrcholení. Bylo to pokaždé
něžné a velmi intimní gesto. Vzhlédl a jeho hnědé oči mu šibalsky zasvítily.
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„Mám sto chutí tě stáhnout do sprchy a vychutnat si každičký centimetr tvého těla.
Ale takhle to bude muset stačit. Alespoň prozatím“, nahnul se k ní pro rychlou pusu.
„Tak jo, krásko, musíme tě obléknout“. Pomohl jí do spodního prádla a následně do
šatů. Celá se rozechvěla, když ucítila jeho prsty na krku. Lucie sebrala z podlahy
jeho bleděmodrou košili, než mu ji podala, snažila se ji trochu vyklepat.
„A nebylo potřeba ji tak mačkat, že ne?“, dobíral si ji s pobaveným pohledem, když si
ji oblékal a strkal do kalhot.
„Na takové stížnosti už je pozdě“, poznamenala suše. Kroutila hlavou, když se na
sebe podívala do zrcadla. „Jsem celá pomačkaná“, mračila se na sebe.
„Nejsi, jsi dokonalá“, ujistil ji, neboť vycítil její narůstající paniku.
„Dokonalá, takové slovo bych zrovna nepoužila. Já vím přesně, jak vypadám,
dokonale použitá“.
„To si jenom myslíš. Tak to vůbec není“, táhl ji ke dveřím, které záhy odemkl. Bez
jakékoli ostražitosti vyšel ven, což se o ní říci nedalo. Ale nikdo tam nebyl, nikdo na
ně nekoukal. Vzal ji za ruku a nesmlouvavě ji vedl ke schodišti.
46.
Ema a Štefan seděli u stolu v restauraci, kde si pochutnávali na předkrmu, když
dovnitř vešel velice pohledný muž a vydal se k jejich stolu. Po svém boku měl
překrásnou ženu s pronikavě modrýma očima a vlasy barvy půlnoci. Byli si
dokonalým kontrastem. Z tohoto muže čišelo bohatství, bylo zřejmé, že oplývá
penězi. Ne, že by působil nějak snobsky, ani nedával otevřeně najevo své bohatství.
Přesto z něho vyzařovala tichá autorita, oblečení šité na míru, velmi drahé a velmi
padnoucí. Všimla si prstenu, který měla ta žena na ruce. Byl to nenápadný kroužek
s malinkým diamantem uprostřed.
„Štefane, moc rád tě vidím“, pozdravil muž, když došli k jejich stolu. Zastavil se a
ženu po svém boku si přitáhl k tělu tak, jak už to musel milionkrát udělat předtím.
Bylo víc než zřejmé, že ji považoval za svou. Poznala to z jeho řeči těla, a jak se na
ni díval. Štefan vzhlédl a z výrazu jeho tváře vyčetla, že muže poznal. Pak se na
příchozí vřele usmál a postavil se. Ema zůstala sedět a cítila se nejistě, váhala, zda
se má postavit nebo ne. Štefan jí stiskl ruku, jako by ji chtěl tímto nenápadným
gestem uklidnit. Emu potěšilo, jak byl vůči ní pozorný a ochranitelský.
„Zdravím Marku, Karolíno“, pokynul ženě po jeho boku. Potom se otočil na Emu,
v očích majetnický pohled.
„Rád bych vám představil Emu, mou přítelkyni, velmi důležitou“, pronesl důrazně.
Emu zaplavila hrdost, když se tak otevřeně přiznal k jejich vztahu.
„Emo, to je Marek a jeho snoubenka Karolína“, představil jí své přátele.
„Rád vás poznávám, Emo“, řekl Marek hlasem, který jí učaroval. Úplně stejně jako
autorita, kterou z něj vycítila. Něco jí na něm fascinovalo. Ano, dominance, to slovo
se jí tiše přikradlo do mysli. Její instinkty jí napověděly, že tento muž je nepopiratelně
dominantní. Najednou se jí zdálo, že všichni kolem ní jsou buď dominantní, nebo
submisivní. Svět jako by se kolem zmenšil.
„Zdravím vás, Emo“, řekla Karolína s milým úsměvem.
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„Ráda vás poznávám“, odpověděla Ema váhavě a opětovala oběma zářivý úsměv.
„Nebudeme vás dále zdržovat“, řekl Marek Štefanovi. „Ale dlouho jsem tě neviděl, a
tak jsem tě chtěl alespoň pozdravit. Zřejmě tě u sebe v klubu jen tak neuvidím“,
vtipkoval Marek.
Štefan pobaveně zakroutil hlavou a usmíval se. Ema je doprovázela rozpačitým
úsměvem a plaše jim zamávala, když se otočili a zamířili opačným směrem. Pak se
Štefan opět usadil a Ema se na něj tázavě podívala.
„Kdo to byl?“, zeptala se.
„Známí“, odpověděl jednoduše. „Marek je majitelem jednoho klubu, poznal jsem ho
přes Richarda“.
Na zátylku ji zamrazilo, věděla totiž, že se jednou Štefan zmiňoval …., a pokud se
nemýlila, všechno jí to rázem docházelo.
„Jsi tamním členem?“, zeptala se tiše.
Nepředstíral, že jí nerozuměl. Vždy s ní jednal otevřeně na rovinu a ona to velmi
oceňovala. Nikdy nemusela přemítat, jak si u něho stojí, nebo co si myslí.
Věděla, že před ní nic netajil. Ale taky věděla, že měl potřebu dominovat. Při té
myšlence sebou trhla. Trápilo ji, že si kvůli ní musel odpírat něco, co bylo pro něj
důležité, čím ho utvářelo tím, kým byl.
„Jsem členem, ano. Několikrát jsem se účastnil, to nebudu popírat. Ale nyní to už
rozhodně nemám v plánu“.
Sevřela rty a přemýšlela, zda vůbec chce znát odpověď na následující otázku, kterou
mu chtěla položit. Nakonec nebyla tak hloupá, aby nevěděla, co se v takovém klubu
děje. Přesto chtěla mít jasnou představu, co by ji tam mohlo čekat. Netušila, proč je
najednou tak zvědavá.
„Jak to v takovém klubu vlastně chodí?“, zeptala se nakonec.
„Proč to chceš zrovna teď vědět?“, zeptal se a povytáhl obočí překvapením.
„Asi jsem prostě zvědavá“, pokrčila rameny. „Možná chci vědět, co si teď kvůli mně
odepíráš“, sklopila oči.
„Emo, podívej se na mě“, řekl tiše, ale naprosto zřetelně.
Vzhlédla a podívala se mu do očí. Jeho pohled byl pronikavý a soustředil se pouze
na ni. Byl naprosto vážný.
„Není mi odepřeno vůbec nic. Já se rozhodl pro tebe a nelituju toho. Nemám chuť ani
potřebu se zdržovat nadále v prostorách klubu. Co chci, co potřebuju, sedí zrovna
tady přede mnou. Věříš tomu, srdíčko?“, pohnul svými rty k úsměvu, který ji tak
učaroval a rozvibroval jejím tělem.
Pomalu přikývla. „Ano, věřím ti to, Štefane, i když mi to připadá tak neuvěřitelné.
Nebudu ti lhát, ale občas se bojím, zda se mnou nepřicházíš o mnoho“.
„To je nesmysl“, zavrčel. „Možná by sis měla uvědomit, co jsem tebou získal“,
podotknul již smířlivěji. „Protože jak to vidím já, nevzdal jsem se ničeho a tebou jsem
získal mnohem víc, než se mi kdy snilo“.
Jeho upřímná slova ji uklidnila a zároveň jí dodala odvahu. „Tak mi pověz, jak to tam
chodí“, vybídla ho s mnohem větší jistotou v hlase.
Rezignovaně pokyvoval hlavou. „Trochu neodbytná, že ano? Je to místo, kam si lidé
chodí plnit sexuální fantazie.
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Můžeš tam vidět v podstatě vše, v mezích zdravého rozumu“, upřesnil, když
pozvedla obočím. „Není to tam pouze o dominanci a submisivitě. Lidé si plní
všemožné různorodé představy. Je to místo, kde se jim mohou svobodně a
bezpečně oddávat“.
„Takže je to jako veřejné. Tedy tito lidé si plní své představy před jinými lidmi?“, ptala
se a nakrčila mírně čelem, jak byla zaujatá. Bylo to pro ni těžké si to představit.
„Ano, tedy pouze pro některé ano. A pro ty, kteří nesdíleli ten pocit sounáležitosti,
volili prostory soukromé. Tak nějak to funguje“, pokrčil rameny. „Abych byl přesnější,
je tam sál, kde se vše odehrává na očích jiných. Ale mimo to tam jsou i soukromé
místnosti, které jsou pečlivě monitorovány, aby nedocházelo k nějakým zvrhlostem,
jestli mi rozumíš“, podotýkal ještě.
„Přijde mi to tak …jiné“, řekla a znělo jí to hloupě, ale nevěděla, co jiného říct na
takové téma, kterému dost dobře nerozuměla. V tom ji přepadaly vzpomínky, až se
vnitřně otřásla. To jak ji samotnou přesně tak zneužívali Viktor a jeho kumpáni …
Vždyť to bylo mnohem horší a vlastně taky veřejné, svým způsobem.
„Emo, je to jiné. Ale ne pro ty jiné, kteří tam chodí. Pro ně je to normální způsobe, jak
naplnit svou sexualitu. Cokoli se jim líbí, to tam dělají, aniž by se museli stydět za
svoje představy. Samozřejmě tehdy, pokud je to bezpečné a se souhlasem všech
zúčastněných“.
No a teď ji svým projevem zcela usadil. Možná by neměla tolik o tom přemýšlet a
soudit chování jiných lidí Kdo vůbec byla, aby mohla posuzovat jednání druhých.
Sama měla tolik problémů, takže sotva měla do toho co mluvit.
„Emo, nemusíš se obávat, že bych tě tam přivedl“, uklidňoval ji Štefan. „Dříve mě to
to zaujalo natolik, že jsem se párkrát zúčastnil. Ale pak jsem poznal tebe a nemám
zájem ani potřebu. To, co mi dáváš ty v našem soukromí, je naprosto to pravé, co
potřebuju a co mě naplňuje“.
„Víš, je to něco, co asi nikdy nepochopím“, přiznávala. „Ale jsem ráda, že tam
nechceš a dokonce chceš mě se všemi těmi problémy, kterými jsem tě zavalila. Dal
jsi mi naději, Štefane. Poprvé v životě jsem dostala naději na normální vztah. „No,
vlastně tak normální, jaký máme my dva mezi sebou“, pousmála se.
Neuniklo mu, jak smutně to vyznělo. „Normální?“, zeptal se zlehka. „Normální je to,
co my dva za normální uznáme, ne naopak. My to budeme mít tak, jak si to uděláme.
Mimoto, pokud nebýt s tebou, Emo, kašlu na normální. Mnohem radši budu
nenormální, ale s tebou“.
Usmála se nad jeho pragmatickým projevem a nálada se jí ihned zlepšila. Přinesli jim
jejich objednané jídlo a Ema se přistihla, jak to svoje hltala. V hlavě se jí promítal
plán, co budou spolu po zbytek večera dělat a jídlo bylo to poslední, na co myslela.
Vzhlédla a spatřila, že Štefan už dojedl a pozoroval ji.
„Můžeme vyrazit domů?“, zeptala se nedočkavě.
V očích mu zajiskřilo pobavením. Pochopil to. Pak se zarděla, připadala si trochu
jako zoufalec. Copak to na ní bylo tak vidět? Ta představa ji docela pobavila.
Nemohla se dočkat, až budou oba nazí a budou se k sobě tisknout kůži na kůži.
Ruch kousek od dveří přinutil Emu zvednout hlavu, aby zjistila, co se tam dělo.
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Znechuceně nakrčila nos, když spatřila opilého muže, kterého se snažila nějaká
žena, zřejmě jeho, odtáhnout od baru. Odvrátila se, nechtěla, aby jim to pokazilo
večer. Štefan zaplatil, vstal a podal jí ruku. Přitiskl si ji k boku a společně vyšli ven.
Netušila, že je něco špatně, dokud se Štefan v celém těle nenapjal. Pohlédla stejným
směrem, kam směřoval jeho pohled. Zaslechla jeho tiché zavrčení, které mu
vibrovalo v hrudi. Byl to ten pár, co se předtím nevybraně dohadovali u baru a svoje
pokračující neshody si přenesli ven. Muž držel ženu za vlasy a chrlil na ni nadávky.
Potom k Emině hrůze uhodil ženu pěstí a ona spadla na zem.
Štefan po něm vyrazil a jednou rukou ho srazil k zemi. Tvrdě. Potom se sklonil
k ženě a pomáhal jí na nohy.
„Jste v pořádku?“, zeptal se oné ženy.
„Ne“, vykřikla. „Nechejte nás, jenom všechno zhoršíte“, plačtivě žadonila.
Ema ztuhla, nebyla schopna zareagovat, natož se pohnout. Moc dobře znala ten
pocit a zvedal se jí žaludek z toho, co viděla. Musela polknout, aby zahnala nutkání
vyvrátit jeho obsah.
Tohle dříve znala moc dobře a setkávala se s tím poměrně dlouhou dobu. Dokázala
se naprosto vžít do pocitů oné ženy. Mlčky sledovala, jak žena chytala Štefana za
ruku a zatřásla s ní. V jejich očích se zračilo zoufalství. Štefan se podíval šokovaně
na tu ženu, jako by nechápal její jednání. Pak se ohlédl na muže, který sténavě hekal
a válel se po zemi.
„Viděl jsem, co vám udělal, a vy chcete, abych ho nechal být?“, otázal se zvýšeným,
chraplavým hlasem.
„Ano, jděte pryč, prosím. On to tak nemyslel, je opilý, odvezu ho domů“, pohlédla na
muže, který se právě snažil postavit. „Prosím, odejděte. Nechte nás, nebo to pro mě
bude ještě horší, než to je“, usměrňovala žena Štefana, který oněměle na ni zíral.
Ema se konečně vzpamatovala a ovládla své nohy a jazyk. Došla ke Štefanovi a
chytila jej za ruku. Otočil se na ni, jako by si uvědomil, že tam je. Oči měl temné,
zuřivost s ním cloumala.
Štefane, pojď“, zašeptala. „Vidíš, že nechce, abys volal policii. Jinak jí on potom
ublíží ještě víc, věř mi“, přesvědčovala ho Ema.
„Poslechněte ji“, naléhala ta žena. „Není to nic, co bych nezažila“, dodala ještě.
„To není omluva“, zavrčel Štefan. „Měla byste ho poslat přinejmenším za mříže“,
ozval se stále znechucený.
Ema ho zatahala za ruku, zoufale ho chtěla dostat co nejdál, než se situace
vygraduje. Štefan tiše zaklel a potom se k její velké úlevě podvolil.
„Bože, je mi z toho zle“, nadával, když Emu usazoval do auta.
Mlčky ho sledovala a chápala jeho ochranitelské sklony, jakými ji chtěl ochránit. Ale
zároveň chápala i onu ženu, neboť si dobře uvědomovala, jaký život ta žena měla,
neboť něco podobného poznala na vlastní kůži sama. Stiskla k sobě víčka, aby
zahnala představy, které jí zaplavovaly mysl. Jejich pěkný večer byl zřejmě
v troskách, předchozí nálada v nenávratnu. Celou cestu domů bylo v autě ticho.
Štefan svíral volant a oči upíral na silnici před sebou. Několikrát na něho pohlédla,
ale on své oči neodvrátil od silnice. Napětí bylo téměř hmatatelné.
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Štefan otevíral dveře svého bytu. Pohlédl na její pobledlou tvář. Objímala se a
dlaněmi si třela paže. Tiše zaklel, protože jejich noc byla zničená, poznamenaná
nepěkným zážitkem. Oba se těšili. A teď? Kdo ví …jakým peklem si asi teď
procházela po tom, co se odehrával ten incident na parkovišti. Ale jeho to stálo velké
úsilí, aby to nechal být a odešel. Věděl moc dobře, že ten hajzl oné ženě ublíží. Ale
musel odejít kvůli Emě a předstírat, že nebyl svědkem toho, co viděl. Bylo mu z toho
špatně a hrozně smutno.
„Štefane?“
Emin hlas ho vytrhl z myšlenek. Vzhlédl a zjistil, že ho upřeně pozorovala
znepokojeným pohledem.
„Ano, srdíčko, copak je?“
„Musíme si promluvit“, zašeptala.
Přikývl, neschopen další odpovědi.
„Štefane, poslouchej mě, prosím. Zachoval si se správně, ale ta žena o to nestála.
Ten zmetek jí ubližoval a bude to dělat znovu a znovu. Jedině ona sama ho může
zastavit“, snažila se mu vysvětlit.
Překvapilo ho, když ho vzala za ruku a snažila se ho uklidnit. Jako by právě neviděla
to, co sama prožívala před nedávnem na vlastní kůži. Vždyť to byla ona, která si
prošla mnohem horším peklem. Ta rána tomu chlapovi byla pouhým drobkem toho,
co se jí dělo.
„Pojď do ložnice“, vybídla ho tiše. „Lehneme si do postele a o všem si promluvíme“.
Přitáhl si ji do náruče a chtěl ji jen tak chvíli držet. Ujistit se, že je s ním, a ne jinde, na
jiném místě a v jiném čase. Políbil ji na temeno hlavy a nadechl se vůně jejích vlasů.
Objala ho, pevně ho sevřela, jako by ona měla uklidnit jeho, a ne naopak.
„To bych moc rád“, řekl tiše.
Odtáhla se natolik, ale nepustila ho a vykročila k ložnici. Svlékla se a vůbec jí
nevadilo, že ji pozoruje. Ulevilo se mu, že ta událost na parkovišti nezanechala na ni
tak hlubokou stopu, jak se obával. Možná to byl právě on, kdo kvůli tomu tak trpěl.
Obával se, že viděla někoho, kdo před jejíma očima mlátí ženu, vyvolá v ní mnoho
bolestných vzpomínek.
„Co kdybych tě teď svlékla“, navrhla tiše.
Přikývl na souhlas. Stál tam, zatímco ho zbavovala šatů, kousek po kousku.
Postupovala pomalu, téměř zbožně. Protentokrát přebírala jeho roli opatrovatele. A
on to dovolil, dokonce si ten pocit vychutnával. Byla to jedině ona, která ho milovala a
postarala se o něho. Tato žena byla jediná, před kterou mohl odhalit své nitro. Když
byl svlečený, dovedla ho k posteli, odhrnula přikrývky, aby si pod ně mohli oba
lehnout. Jakmile to udělali, vklouzla mu do náruče a hlavu si položila na jeho rameno.
„Pověz mi, co tě trápí, Štefane? Tedy kromě toho, čeho jsme byli svědky“.
Zavřel oči a stiskl čelist. Uvědomil si, že si myslela, že i on má nějaké démony.
Podíval se na ní a políbil ji do dlaně.
„Emo, bál jsem se o tebe. Myslel jsem si, že ti to ublíží, že se ti vybaví znovu ošklivé
vzpomínky, to je všechno“.
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„To se nestane“, prohlásila rozhodně. Nyní už jsem natolik silná, protože tě mám.
Jsem silná tak, jako jsi ty silný pro mě“, ubezpečila ho. Znovu se dotkla jeho tváře a
pohladila ho po čelisti. „Miluji tě, Štefane“, na to nezapomínej a nic to nezmění“.
Bože, jak tu ženu miloval. Představa, že by s ní nebyl, mu málem vypálila díru do
hrudníku. Nechtěl ani domyslet, jaký býval bez ní. Ne, když ji měl. Patřila mu a on ji
dobrovolně nepustí. Nikdy. Objal ji a prsty zabořil do jejich vlasů, aby ji měl u sebe
blíže a mohl ji pevně držet.
„Opravdu tě nic jiného netrápí?“, znovu se opatrně zeptala, protože měla dojem, že
ano, že jí neřekl všechno.
„Ne, pouze jsem měl starost o tebe, Emo. Musíš mi věřit, protože to tak je“, usmál se.
Opětovala mu jeho úsměv a v očích se jí zračila láska. Pak se sklonila, něžně ho
políbila a zatahala za jeho spodní ret.
„Chci se s tebou milovat tak, jak bych chtěla. Dovolíš mi to?“, zašeptala mu do úst.
Místo odpovědi jen zasténal, zoufale po ní toužil. Potřeboval ji, chtěl ji cítit, její
sladkost. Dnes večer víc, než kdy jindy.
Přejela mu rty po bradě, dolů po krku, přes hrudník a stále níž až k jeho plochému a
pevnému břichu. Trhl sebou a jeho svaly se napjaly, když si její jazyk našel cestičku
přes jeho kůži. Svými ústy se s ním milovala tak něžně jako nikdo jiný. Byl v jednom
ohni, zoufalý touhou. Penis se mu vypjal a na špičce se leskla vlhká kapka.
Nedokázal se ovládat, ať už se své moci vzdal dobrovolně nebo ne. Olízla ho
zespodu po celé délce a zpět dolů, vychutnávala si tu jeho chuť. Obkroužila jazykem
jeho hlavičku a pak ji vsála hluboko do úst. Protočil panenky, jak mu ve slabinách
vybuchla rozkoš. Potom zvedla hlavu a penis jí vyklouzl ze rtů. Oči jí zářily
odhodláním. Přetáhla si košilku přes hlavu a odhalila svá ňadra jeho divokému
pohledu. Prudce se nadechl. Opájel se pohledem na její pokožku barvy mléka, křivky
dokonalých tvarů. Byla to přímo hostina ženského těla, na níž se mu sbíhaly všechny
sliny touhou ji ochutnat a dotknout se jí.
„Emo, srdíčko, co to se mnou provádíš?“, v očích se mu zračil žár.
„Líbí se mi to. Chci tě potěšit“, špitla.
„Tak si dej načas“, vybídl ji něžně. „Máme na to celou noc“.
„Budeš mi muset pomoct“, řekla váhavě. „Říkej mi, co mám dělat“.
Jeho srdce zjihlo. Tolik se snažila. „Osedlej si mě“, vybídl ji chraplavě. „Tak, abys ho
měla mezi svými stehny, až mě ucítíš na bříšku. Půjdeme na to hezky pomalu“.
Ačkoliv věděl, že fyzicky panna není, ve všech ostatních ohledech pannou byla.
Neměla sice tu křehkou bariéru, ale jinak byla velmi nezkušená. Předal jí svou moc
tak, jak si přála. Ale taky toho litoval, že jí nemohl oplatit to, co mu dávala ona.
„Dotýkej se sama sebe“, zašeptal hlubokým, klidným hlasem. „Chci si být jistý, že jsi
na mě připravená. Nechci ti ublížit“.
Na moment zaváhala a ve tváři se jí na zlomek vteřiny objevila nervozita. Pak ale si
rukou vklouzla mezi stehna. Na svém pohlaví ucítil hřbet její ruky. Tiše zasténal, když
se začala laskat. Toužil být tím, kdo se jí bude intimně dotýkat. Ale teď jí dává
prostor. Měl pocit, že mu kůže hoří. Jako by mu pod pokožkou běhalo plno
mravenců. Byl napjatý a neklidný.
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Pouhá představa, že zanedlouho bude v ní, ho vyhnala téměř na vrchol. Prudce se
nadechl, odhodlaný se ovládnout. Chtěl, aby to pro ni bylo dokonalé. Odepře si
vyvrcholení, dokud ona nedosáhne svého.
„Chci tě vidět“, zašeptal.
Pootevřela oči, malátné a plné vášně. Byl to omamný pohled, který viděl moc rád.
Zvedla ruku a její prsty se leskly vlhkostí. Volaly ho, vybízely ho, aby je ochutnal.
Očima jí naznačil, aby mu nabídla svou ruku a prsty mu položila na rty. Olízl špičku
prstu, chytil ji do zubů a vtáhl mezi rty.
„Jsi připravená?“
„Ano“, vydechla. „Pověz mi, co mám dělat, Štefane. Chci, aby to bylo dokonalé“.
„S tebou to ani jiné být nemůže. Zvedni boky a naveď si mě. Pojmi mě do sebe, ale
nespěchej. Postupuj pomalu“.
Kousla se do spodního rtu, jak přesouvala váhu. Vzala ho za kořen penisu a jeho
náhle obklopilo její teplo. Špičkou byl ponořen do hedvábného těla.
„Přesně tak“, vybízel ji. „Vezmi si mě více, pomalu, nespěchej“.
Opatrně na něj usedala, centimetr po centimetru. Ovíjela ho jako horký samet a
svírala. Když v ní byl už napůl, otevřela oči a ustaraně na něho pohlédla.
„Nevím, jestli to půjde“, řekla roztřeseně.
Usmál se trochu a v duchu se napomenul, aby se ani nepohnul. Chtěl se do ní
ponořit tak hluboko, jak jen to půjde. Ale přinutil se to nutkání potlačit a nepohnout
se, dokud ho nebude schopná pojmout sama.
„Půjde to, Emo. Druhou rukou se sebe dotýkej. Musíš být více vlhká, srdíčko. Bože,
je to tak příjemné“, povzbudil ji tiše.
Poslechla ho. Poklekla nad něho a začala si laskat klitoris. Tiše sténala rozkoší a
přivírala oči. Cítil na penisu vlhkost jejího těla více a více. Otevírala se a pojímala ho
hlouběji. Posunula se dále o další centimetr a oba zasténali. Už bude v ní, byl tak
blízko. A pak na něj plně dosedla a pojala ho hluboko do sebe. Zalapala po dechu,
vytřeštila oči nad tím náhlým pocitem plnosti. I jemu samotnému to vzalo dech.
Sevřel čelist a bojoval, aby nevyvrcholil. Stálo ho to všechnu sílu, kterou v sobě měl.
„Hýbej se, Emo. Dělej, co je ti příjemné. Chci, abys vyvrcholila. Pokud to potřebuješ,
dotýkej se sama sebe. Cokoli chceš. Jsi tak krásná. Nikdy jsem neviděl něco tak
poutavého, než když sedíš na mně“.
Pohybovala se nejdříve pomalu a kývala boky. Po několika váhavých pohybech
našla svůj rytmus, který ji vyhovoval. Začala se hýbat divoce, zvedala se a dosedala
na jeho vzrušený penis. Cítil, jak po něm stéká její med. Byl vlhký jejím vzrušením a
prvními kapkami jeho spermatu. S každým dosedem ho pojímala hlouběji. Byl to
pohled pro bohy. Ta drobná, krásná, vnadná žena, která se vzpínala nad jeho
mohutným tělem. Vlasy jí spadaly přes ramena a eroticky hladily její bradavky.
„Už budu“, vydechla. „Chci, abys byl se mnou“.
„Vždycky budu, srdíčko. Udělej se. Jsem s tebou. Poddej se tomu“, vybízel ji
chraplavým hlasem.
Naklonila se, zapřela se dlaněmi o jeho hrudník a začala se pohybovat rychleji. Její
velká, nádherná ňadra se jí houpala, tvář měla zrůžovělou horkostí a vzrušením. Cítil,
jak se blíží jeho orgasmus. Ema se chvěla kolem něj, svírala ho v sobě.
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Slyšel, jak vykřikla, když ji strhla lavina vlastního vyvrcholení. Stejně jako jeho.
Nemohl nic, než proniknout hluboko, znovu a znovu, s každým přírazem stále
snadněji. Zamlžilo se mu vidění. Vnímal pouze jenom Emu, cítil ji. Paže se mu
napínaly. Zhroutila se na něm. Svými ňadry se mu opírala do hrudníku. Stále byl v ní
hluboko, tvrdý až na hranici bolesti. Každý její záchvěv do jeho těla vysílal další vlnu
extáze. Trpělivě čekal, až se zklidní. Sdílel s ní dozvuky něčeho tak divokého a
krásného.
Konečně se z něj zvedla a její prsa měl přímo před obličejem. Byly tak dokonalé, jako
ona sama. Bradavky měla vztyčené a zrůžovělé. Vyschlo mu v ústech, musel ji
ochutnat, vzít do úst ty její hebké vrcholky. Pevně ji objal a střídavě je začal laskat.
Ignoroval její nepohodlí a pohlcoval tak její ňadra. Zasténala rozkoší a zavrtěla se.
Pochopil, že to pro ni nebyla ta správná poloha. Přetočil se s ní na bok a pak ji
uvěznil pod sebou. Stále byl do ní cele ponořený. Chtěl s ní zůstat propojený.
Hladově ji políbil a přirazil boky. Uchopil obě její ruce a zvedl je tak, aby je měla
podél hlavy.
„Nehýbej se, Emo“, přikázal.
Bylo víc než srozumitelné, že převzal velení a dožadoval se její poslušnosti. Hladově
se zadíval na její prsa a dlaněmi je obkroužil. „Nádhera“, vydechl.
Sledovala ho rozšířenýma očima a uvolnila se.
„Jsou moje. Řekni, že jsou moje, Emo“, vyzval ji tiše.
„Ano, jenom tvoje“, přivírala oči.
„Správně, to jsem potřeboval slyšet“, usmál se. „Teď si s nimi pěkně pohraju“, stále
se usmíval. Potom sklonil hlavu a svou pečlivou pozorností ji opět přiváděl na cestu
rozkoše. Zcela se mu podrobila a oddávala se té nekonečné slasti. Jeho tvrdý penis
pulzoval v jejím těle, ale nehýbal se. Neúnavně se věnoval pouze jejím ňadrům.
Vzrušením se jí v břiše rozlévalo teplo. Sténavě sykla, když cítila chvění pohybů jeho
jazyka. Užívala si to a vnímala intenzitu, jakou ji přiváděl pomalu až na samou hranu.
Cítil, jak se kolem jeho penisu začala stahovat a měl co dělat, aby se v ní nepohnul.
„Ach bože“, zasténala vzrušením. Jeho dech na jejich prsou vyvolával horečnatou
touhu. Vypjala se v zádech a tak mu byla vydána ještě víc.
Štefane, já už to nevydržím“, vykřikla s naléhavostí v hlase.
Zvedl hlavu a usmál se na ni. „Ale ano, vydržíš. Uvolni se a buď hodná holka“,
zašeptal a pokračoval. Jeho ústa se znovu zmocnila jedné přecitlivělé bradavky a
rukou jí začal laskat druhé ňadro. Snažila se ovládat, ale nedařilo se jí to. Byla čím
dál vzrušenější, doslova na pokraji zoufalství.
Štefane, to nemůžeš“, snažila se ho zastavit, ale on se dál činil. Zvedla ruce a zaryla
mu prsty do ramene.
„Emo, kde mají být“, napomenul ji přísně.
Jenom frustrovaně vzlykla, ale pustila se ho.
„Uvolni se“, zavrčel na ni.
„Nejde to“, odpověděla a hlas jí přeskočil.
„Když uděláš, co po tobě chci, slibuju, že se brzy uděláš. A věř mi, pokud mě
poslechneš, budeš spokojená až moc, lákal ji a prsty hnětl její bradavky.
„A když ne“, zaprotestovala.
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„Potom odvolám všechno, co jsem ti slíbil a zničím tě. A. Budu. Na tom. Pracovat.
Celou. Noc., zdůraznil každé slovo.
„Jenže já si nejsem jistá, jestli to vydržím“, mumlala si pro sebe.
Zcela fascinován jejím monologem se zasmál. „No, tak jak to tedy bude?“, zeptal se
škádlivě a dožadoval se její odpovědi.
Zavřela oči a odevzdaně si povzdechla. „Zřejmě nemám na vybranou, tak se neptej“.
„To tedy opravdu nemáš, srdíčko“.
Zanedlouho začala vrcholit a on ji nepřestával sát. Potom jí zvedl nohy a začal se
v ní pohybovat. Nejprve ji šukal pomalu, aby jí dal prostor, zato však důsledně a
vytrvale. Ema měla pocit, že se samou slastí úplně sesype. V pravidelném rytmu do
ní zajížděl a ona se vznášela ve vlnách čiré rozkoše. Postupně přidával na intenzitě,
až se její tělo roztřáslo. Začala sebou zmítat a opět vrcholila. Štefan zvolnil, ale
nepřestával. Opět začal přirážet více a šukal ji tak dlouho, dokud se sám neuvolnil.
Pevně ji svíral v objetí, dokud se oba nezklidnili.
„Zřejmě jsem tě zničil, že?“, omlouval se.
Ema mu položila prst na ústa. „To je v pořádku“, zašeptala a pousmála se. „Už dávno
vím, že takový jsi. Líbilo se mi to“, řekla tiše.
Zavřel oči a přitáhl si ji blíž. Počínal si opatrně, aby z ní nevyklouzl. „Miluju tě, Emo“,
zašeptal jí do ucha. „Nikdy jsem nikoho nemiloval, jenom tebe“.
Zachumlala se do jeho objetí a přitiskla mu rty na hrdlo. „Taky tě miluju, Štefane.
Děkuju, že jsi mi toho tolik dal“.
„Pro tebe cokoli, srdíčko“.
Ještě chvíli jen tak leželi a odpočívali. Potom ji otočil zády k sobě a přitáhl si ji více
k tělu. Rukama uchopil obě její ňadra. Políbil ji na dobrou noc, čekal na uvolnění
svého těla a ponořil se do klidného spánku.
Ema se zavrtěla, když se jejím tělem pozvolna zmocňovalo vzrušení. Tiše zasténala.
Ve spánku si užívala to nádherné chvění. „Hmm“, zavrněla.
Probrala se uprostřed sténání a ztěžka oddechovala. Přitiskla si k sobě přikrývku,
aby zakryla tak své nahé tělo. Stále vnímala, jak jí tělem pulzovala ta nádherná
bolest, kterou ve snu prožívala při orgasmu. Ten sen se zdál být ale velmi skutečný a
vzrušení postupovalo neustále.
„Dobré ráno. Díky bohu, že ses probudila. Začínal jsem se bát, že už mi to nejde“,
zaslechla známý hlas. Prudce otevřela oči a pátravě se rozhlédla. Pak ucítila
dloubnutí na noze. Podívala se dolů a mezi stehny spatřila Štefana. Tak tohle byl
opravdový budíček, pomyslela si a přivřela oči samou slastí. Jeho jazyk, kterým
kroužil přímo nad ní, byl připraven jí uštědřit další polibek.
„Ach bože. Copak se mi to nezdálo?“, vydechla. Bradavky měla úplně vztyčené.
„Kdepak“, zašeptal, vystrčil jazyk a dotkl se jí. Vzepřela se na loktech a dívala se na
něho. Sledovala ho, jak prsty jí rozevřel klín, dotýkal se jí jazykem a sténal. Bylo to
pro ni nejkrásnější probuzení. Zavzdychala a rozechvěla se, když cítila jemný pohyb
jeho rtů. Zabočil obličej do jejího klína, až se jí zkroutily palce u nohou. Prohnula se
v zádech. Horečnatě ji lízal, aby ji přivedl k vrcholu. Svírala kolem něj stehna, patami
ho tlačila do ramen a pohybovala se na posteli.
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Dovedl ji až na samý vrchol, až se rozpadala samou slastí. Potom mu zvedla obličej.
„Pojď sem“, zavrněla. Poslechl ji, ale nejdříve ji políbil. Chutnal dobře, když byl plný
její chuti. Stejně jako vždy, byl krásně hladký jako samet a neuvěřitelně tvrdý. Pevně
ho sevřela rukama, zatímco do ní narážel boky. Ze rtů mu uniklo její jméno a ona mu
jeho zašeptala do ucha.
„Dotýkej se mě“, řekla a vedla jeho ruku k sobě. Hladil ji a ona byla z předchozích
minut tak citlivá, že stačilo málo.
„Ach bože, to je tak nádherné“, vykřikla s pohledem upřeným na něj.
Spokojeně zamručel, protože se mu to zase povedlo. Na tváři mu pohrával ďábelský
úsměv. Zatlačila ho zpátky na postel a poklekla vedle něho. Stále měl ruku mezi
jejíma nohama. Byl tvrdý jako skála a Ema se neubránila myšlence, aby ho
neochutnala. Jemně ho zatlačila a hlava mu klesla na polštář. Ten jeho výraz
milovala, radost pohledět. Oči měl přivřené, čelist napjatou, čelo pokrčené, pusu
pootevřenou. Sténavě šeptal její jméno.
„Štefane, otevři oči“, řekla potichu. „Chci se na tebe dívat“.
Otevřel oči a jeho udivený výraz jí vzal dech. Přiblížil se k ní, cítila, jak byl napjatý.
Vzala levou rukou jeho obličej, posévala ho polibky a dívala se na něj. Pohled měl
stále upřený. Potom vzala do ruky jeho penis, laskala ho a pak přestala. Zachvěl se.
„Ježíši Emo“, zaúpěl. „Co to se mnou děláš“, a zavřel oči.
„Chci tě potěšit“, zavrněla a vzala jeho úd do svých úst a pevně ho sevřela.
Nasál do plic vzduch a vychutnával si její rty, které ho pevně svíraly. Uchopil její
hlavu do svých rukou a jemně ji zatlačil, aby se dostával hlouběji. Vytrvale ho
uspokojovala a vtahovala ho víc a víc, dokud jí nevyvrcholil do pusy. Potom si ji
přitáhl k sobě a čelem se opíral o to její. Dech měl nasládlý a stále se chvěl. Objala
ho pažemi a přitáhla si ho k ňadrům. Přitulil se, zatímco jeho tělem zmítaly poslední
vlny slasti. Ema byla v sedmém nebi, že mu tohle mohla dopřát.
Takže ti volala Lucie Gregorová a máte se spolu sejít?“, snažil se překřičet zvuk
tekoucí vody. Vylezla zpod sprchy a nastavila ji tak, aby stříkala i na něho.
„Tak nějak“, odpověděla a odhodila si vlasy z obličeje. „Můžeš mi podat šampón,
prosím?“ a počkala.
Otočil se ve sprše tak, aby se mohla pokochat jeho úžasným zadkem. Nemohla
odolat a sevřela ho. Trochu ho zatnul a ona se zasmála.
„Víš o tom, že si zahráváš?“, zabručel. „Otoč se“, řekl a naznačil, aby odvrátila
obličej. Poslechla ho a cítila, jak jí začal mýt vlasy a přitom prsty poskytoval skvělou
masáž hlavy. Potom jí jemně splachoval pěnu z vlasů. Dával přitom pozor, aby se nic
z toho jí nedostalo do očí. Rozhodla se, že mu tu jeho pozornost oplatí a chopila se
svého úkolu. Rovněž jeho vlasům věnovala patřičnou péči. Byl mnohem vyšší, proto
si musela stoupnout na špičky. Chytil ji pevně za prsa, aby neztratila rovnováhu.
„Co?“ Držím tě. Nechci, abys uklouzla a spadla“, bránil se, když viděl její pozvednuté
obočí a rozesmál se.
„No, no“, odpověděla a naposled mu prodrbala vlasy. „Dobře, Teď spláchnout“.
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Zavřel oči a stoupl si pod proud vody. Sáhla po tubě sprchového gelu, voněl
kokosem a přikročila k mytí svého těla. Když otevřel oči, celou ji zakrývaly bublinky
pěny. To se mu očividně zalíbilo.
„Co jsi to se sebou provedla“, zavzdychal a opíral se o dlaždičky.
„Klid, jenom se sprchuju. Tady, zkus to taky“ a hodila mu tubu, tak tak ji stačil chytit.
Přejížděla si rukama přes namydlená prsa, vědomě víc, než by měla.
„Emo“, varoval ji. Věděla, že ho to vzrušuje a uchechtla se spokojeně.
„Co to je?“, zkoumal tubu gelu svýma očima. Přičichl si. „Kokos, to voní po kokosu?“,
zaúpěl. „Tím se mám jako umýt?“, vyděsil se.
„Jo, voní po kokosu“, zavrněla a otočila se zády k němu, aby se opláchla.
„No jasně. Přesně tak voníš, jako kokosy a čisté prádlo“, prohlásil, jako by se mu
podařilo rozluštit nějakou šifru.
Náhle se otočila, ve tváři udivený výraz a on se jenom culil.
„Já ti voním jako prádlo?“, žasla.
„Jo a jako kokosy. Nezapomeň na ty kokosy“, připomínal jí se smíchem.
„Ne, na kokosy bychom opravdu neměli zapomínat“, pronesla a rukama mu klouzala
po těle a snažila se níž dostat.
Jeho oči se rozšířily vzrušením, když se zadíval na její plná, voňavá ňadra. Chytil ji a
opřel o stěnu. Uchopil obě její prsa a zavrněl.
„Jak příhodné. Nesmíme zapomínat na kokosy“ a sklonil hlavu.
„Co to děláš?“, bránila se.
„Varoval jsem tě, holčičko, ale jako bys neslyšela“.
Ema věděla, co ji čeká a neměla šanci se mu ubránit. Ale potom zapomněla na
všechno a oddávala se slasti, kterou jí opět poskytoval.
47.
Ema se v pondělí ráno probudila a měla pocit, že ovládne celý svět. Prožila se
Štefanem nádherný víkend. Od pátku až do neděle převážně trávili v posteli, až na
čas spánku, jídla a malých procházek. Byla tak … jedním slovem šťastná. Intimní
atmosféra mezi nimi stále narůstala a Štefan ji neustále nepřestával překvapovat.
Miloval ji všemi možnými způsoby, byl hodně vynalézavý. Dokonce ji překvapilo a
ohromilo, jak se cítila uvolněně, když ji připoutal a podrobil si ji tak, jak potřeboval.
Uvědomovala si, že než ho poznala, jak jí život protékal mezi prsty. A tak příjemně
rozpoložená odjížděla spolu se Štefanem do práce, plná optimismu.
Okolo poledne strčil hlavu do kanceláře Richard Gregor. „Dobrý den, slečno Králová,
můžu dál?“, zeptal se ode dveří.
Překvapeně vzhlédla od papírů, které měla před sebou. „Ano, jistě“, zakoktala se.
„Samozřejmě“, pokynula mu a silně znejistěla. Před očima jí vystál ten okamžik, kdy
ho viděla poprvé. Vešel dovnitř a posadil se do jednoho křesla.
„Jak se vám u nás ve firmě líbí?“, zeptal se a spočinul na ni očima. Musel v duchu
uznat, že vypadala mnohem lépe, než ji uviděl poprvé, když za ním tehdy přišla. Byla
to úplně jiná žena, moc hezká žena, usoudil. Její ohnivá hříva jí zářila kolem tváře.
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„A, ano, líbí se mi tady, dokonce moc a jsem ráda, že tady mohu pracovat“,
odpovídala s nefalšovaným nadšením. „Za to vděčím vám, pane Gregore a musím
vám konečně poděkovat za všechno, co jste pro mě udělal. Moc děkuji“.
„To vůbec nestojí za řeč“, mávl ledabyle rukou a snažil se skrýt dojetí, jak svá slova
pronesla s takovou upřímností, což nečekal. „Jsem to já, kdo by měl děkovat“,
poznamenal významně. „Vypadáte velmi dobře, tak nějak šťastně a spokojeně, a to
mě těší“, pronesl tiše.
Zamrkala překvapením. Cítila se trochu nepříjemně, že je k ní tak osobní, ale v jeho
tváři se zračila upřímnost, proto potlačila tento zvláštní popudlivý pocit. Právě to by
bez pochyb udělala dříve. Ale dnes byla jiná, více otevřená a přestala být ostražitá.
Zbavila se bariéry, kterou dříve používala na svou ochranu.
„Ano, jsem šťastná“, řekla prostě. „Vím, že zítra jdete s mou ženou společně na
oběd. Přesto bych vás se Štefanem rád pozval k nám domů. Nic formálního. Lucie
uvaří dobré jídlo a oba budeme rádi, že přijmete naše pozvání“.
Emě stouplo horko do tváří a sklopila zrak. Najednou se cítila trapně, když si
uvědomovala, jaké okolnosti tomu předcházely.
„To bych ráda a děkuji za pozvání“, špitla nesměle.
Richard okamžitě vycítil její rozpaky a pochopil její obavy, které se snažila skrývat.
„Je tady nějaké ale?“, pozorně se na ni zadíval.
„No, sám moc dobře víte, co všechno tomu předcházelo. Nerada bych …“, zoufale
hledala vhodná slova.
„Slečno Králová, nikdo z nás o tom nebude mluvit. Vaši smutnou minulost bereme
jako zapomenutou. Naopak vašeho odvážného činu si oba nesmírně vážíme. Nebýt
vás …“, odmlčel se a jeho hlas přešel do šepotu. „Já a moje žena jsme vám
neskonale vděční a do konce života na to nikdy nezapomeneme, co jste pro nás
udělala“, ujistil ji.
Ema spolkla knedlík v puse, který cítila v krku a byla dojata tím, co se jí snažil říct.
Pociťovala najednou takovou zvláštní hrdost.
„Víte, během několika týdnů jsem ušla neskutečný kus cesty. Za to všechno vděčím
vám, ale především Štefanovi“.
„To chápu, ale nemůžete všechno připisovat pouze mně a Štefanovi. Především
hlavně sama sobě. Vy sama jste toho hodně dokázala. Sama jste musela chtít,
abyste se posunula vpřed“, řekl uznale.
„Možná máte pravdu“, zamyslela si. „Ale byl to právě Štefan, který mě přiměl k tomu,
abych udělala ten první krok správným směrem. Nebýt jeho, stále bych se skrývala
před světem a kdoví, jak bych dopadla. Přežívala bych ze dne na den a nikdy bych
vlastně nežila. Ne doopravdy, jestli mi rozumíte“.
„Rozumím, možná víc, než si myslíte“, řekl a jeho oči na malý okamžik nějak
posmutněly. „Ale nicméně to rád slyším a mám z toho velkou radost“, zase se začal
usmívat na Emu.
Do dveří strčil hlavu Štefan, a když spatřil Richarda, zamračil se. „Něco mi ušlo? Co
tady děláš, Richarde?“
Ten jenom protočil očima. „Mluvili jsme spolu. Víš, říká se tomu rozhovor. Něco, co
spolu kolegové na pracovišti dělávají“, odpověděl Richard s naprostým klidem.
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Štefan se na něho podezíravě podíval a pomalu přikývl, že porozuměl.
Jeho gesto Emu rozesmálo. Líbilo se jí, jak majetnicky se Štefan choval. Bylo
naprosto absurdní, že by mu mohla vadit Richardova přítomnost.
„Zřejmě ti uniklo, že jsem šťastně ženatý a svou ženu miluju nadevše. Ale musím
uznat, že umíš dát všem srozumitelně najevo, ke komu Ema patří“, popichoval ho
Richard se smíchem.
Mezitím Štefan přistoupil k Eminu stolu a položil jí dlaň na ruku. Okamžitě pocítila
teplo jeho prstů. „Tak jsem to nemyslel“, zabručel na Richarda.
„Já vím moc dobře, jak jsi to myslel. Přišel jsem osobně pozvat tady Emu k nám na
večeři. Tento pátek večer“, vysvětlil mu Richard.
Štefan se usmál. Richardovo pozvání mu udělalo velkou radost. Ale to, co udělal
v následující chvíli, potěšilo zase Emu. Nepřijal slepě Richardovo pozvání. Namísto
toho se na ni otočil s tázavým pohledem v očích.
„Co myslíš, Emo? Líbilo by se ti to?“
Iniciativně propletla prsty s jeho a stiskla mu ruku. Milovala ho za to, že dokázal
potlačit své dominantní chování, neskočil do toho po hlavě, nepřevzal vedení a
nedělal za ni rozhodnutí. A to víc, než co jiného jí napovědělo, jak mu na ní záleželo.
Potlačil v sobě svou vnitřní stránku, tu část, která z něj udělala, kým byl, a jen kvůli
ní. Pořád nemohla uvěřit, že existuje taková míra lásky, kvůli které člověk přistoupí
k tak velkým kompromisům.
„Myslím, že to půjde a zní to skvěle“, řekla s úsměvem Ema.
Štefan se otočil na Richarda. „Pak se tedy uvidíme v pátek. V kolik hodin?“
Richard se postavil, dal tak jasně najevo, že se vrací zpátky do své kanceláře.
„Máme něco přinést?“, zeptal se Štefan.
„Jenom sebe“, odpověděl Richard. „Jak znám Lucii, tak vykoupí supermarket.
Všechno už naplánovala do posledního detailu. Takže být vámi, přineste si sebou
velkou chuť k jídlu“, s těmito slovy odešel.
Štefan se otočil, opřel se o stůl, aby byl čelem k Emě. „Pojď sem“, vybídl ji chraplavě.
Vytáhl ji ze židle na nohy, aby stála před ním. Objal ji a přitáhl k sobě. Dlouze ji
políbil. Když polibek přerušil, téměř zalapala po vzduchu. Tvář měla zrůžovělou a
hormony zacloumaly jejím tělem. „Chyběla jsi mi, víš to?“, zašeptal.
„Vždyť jsi mě viděl před hodinou“, smála se.
Jeho výraz ve tváři byl naprosto vážný. „Vidíš, ale byla to ta nejdelší hodina“.
Ema protočila očima a ještě více se k němu přivinula a spokojeně si povzdechla.
Cítila se velmi dobře, tak lehce a svobodně. Minulost ji už netížila. Ten tlak, který ji
sužoval tak dlouho, zcela pominul. Žádné noční můry, každou noc uléhala do postele
se Štefanem, před světem tam venku, bez minulosti. A on ji miloval. Každým dnem
byla víc a víc přesvědčená, že jejich vztah je vzácný a trvalý. Sice svým optimismem
to nechtěla zakřiknout, ale vůbec poprvé se dokázala dívat před sebe a viděla jasnou
budoucnost, naprosto jinou, než zpočátku. Budoucnost s mužem, který ji miloval
takovou, jaká byla a jaká je teď. Navíc s dobrými přáteli, které zanedlouho pozná.
Konečně si dávala svůj život dohromady.
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48.
Kolem poledne měl Štefan plánovanou schůzku s klientem. A Ema se měla sejít
s Lucií Gregorovou, aby se konečně navzájem poznaly a spolu poobědvaly. Lucie ji
měla vyzvednout v kanceláři.
„Emo, pokud půjdeš s Lucií ven, napiš mi a dej mi o tom vědět, ano? Ne, že bych tě
chtěl mít pod drobnohledem a sledovat, kam jdeš a kdy se vrátíš. Ale chci vědět, že
jsi v pořádku. Pokud mě budeš kdykoli potřebovat, očekávám, že mi zavoláš, jasné?“
Jeho starostlivost docela hraničila, přesto se rozesmála. „Jasné“, odpověděla.
„Dobře“, políbil ji na tvář a obdařil ji lítostivým pohledem. „Tak jo, musím běžet.
Kdykoli zavolej“, a naznačil telefon u ucha.
Lucie Gregorová byla přesná jako hodinky. Vyzvedla Emu přesně v poledne
v kanceláři. Emě připomínala něco jako paprsek slunce. Rozdávala teplo a světlo,
sotva se objevila ve dveřích. Richard měl štěstí, pomyslela si. O to víc ji potěšilo, že
riskovala a vyhledala Richarda, aby ho varovala. Lucie rozhodně stála za to.
„Dobrý den, Emo. Konečně vás poznávám“, pozdravila ji Lucie. „Bála jsem se, že to
nestihnu. Nějak poslední dobou ztrácím pojem o čase. Mám pocit, že jsem v jednom
kole, i když nemám pevnou pracovní dobu. Vlastně jsem něco jako na volné noze a o
to více nestíhám a jsem rozlítaná. Navíc jsme byli s Richardem na pár dní v Londýně
a já mám pocit, že jsem úplně zlenivěla“.
Ema se s ní přivítala a věnovala jí zářivý úsměv. „Nejspíš se ani nemusím ptát, jaké
to bylo“, pronesla a mrkla na ni.
Lucie se rozpustile usmála. „Bylo to …, no prostě úžasné.
„Takže slabě řečeno“, doplnila ji Ema.
„Tak nějak, však mi rozumíte“.
„Zdá se to až neskutečné, ale rozumím“, doznávala Ema.
Během oběda v Lux cafe se obě seznamovaly a dlouho si povídaly. Obě si spolu
porozuměly, a když odcházely, byly z nich skoro dlouhodobé přítelkyně.
V pátek večer Ema se Štefanem vystoupili z auta v Mostecké ulici. Štefan galantně
podal Emě ruku před kapotou auta, kde se spolu setkali. Uchopila jeho nabízenou
ruku, a vychutnávala si jeho pevný stisk. Na tváři měla směšně zasněný výraz. Když
si uvědomila, jak se cítí, musela se sama sobě pousmát. Všechno to dobré, co ji
potkalo, se na ni podepisovalo. Zkrátka byla zatraceně šťastná.
„Vypadáš překrásně“, řekl Štefan, když zazvonil u dveří Gregorových. Přitom ji přejel
uznalým pohledem jako malířským štětcem, neunikl mu ani centimetr jejího těla.
„Víš, jak ještě vypadám?“, zeptala se, stále ten svůj široký úsměv na tváři.
„Jak, ještě?“, podivil se.
„Šťastně“, vyslovila jednoduše.
Neuniklo mu, jak domýšlivě to řekla. Rozhodně byla na sebe hrdá, a to byla novinka.
Šťastná, spokojená a hrdá. Štefan se na ni vřele usmál. Lehounce ji ještě stačil
políbit právě v okamžiku, kdy se dveře otevřely.
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„Ahoj, vy dva. Už na vás čekáme“, přivítal je Richard. „Pojďte dál, máte zpoždění.
Konečně se můžeme najíst“, pokáral je s úsměvem. Vzápětí se objevila Lucie a oba
vřele objala. Emu ten spontánní projev potěšil. Dříve by byla více rezervovaná, ale
dnes tento fyzický kontakt uvítala s nadšením.
„Jinak neposlouchejte Richarda. Je neustále hladový a běhal tady po bytě jako lev
v kleci. Ne že by se nemohl dočkat vás, ale večeře“, omlouvala manžela se
smíchem.
„To máš zatraceně pravdu, ale teď to doufám napravíme“, hudroval Richard a jednou
paží objal Lucii a přitáhl si ji k sobě. Z obou čišela láska, to se nedalo přehlédnout.
U skleničky si chvíli povídali a Richard s Lucií vzpomínali na Itálii a plánovali, jak se
na nějakou dobu tam přemístí kvůli Richardovým obchodním aktivitám. Ema
s nadšením poslouchala a hltala každé jejich slovo. Možná si se Štefanem taky
někde zajedou, pomyslela si. Náhle toho chtěla tolik dělat a zažít, dát svému životu
nový rozměr, když teď všechno bylo tak jiné. Viděla svět v jiných barvách, ne jak
tomu bylo dříve, pouze v tónech šedé barvy. Jídlo bylo výtečné, kuře po mexicku a
jako příloha divoká rýže. Po tak skvělé večeři se Richard se Štefanem na nějakou
chvíli zavřeli v pracovně, aby spolu něco ještě probrali a doladili.
Lucie s Emou u dobrého vína se usadily v obývacím pokoji. Rozmlouvaly spolu a
jejich rozhovor se stáčel jiným směrem, byl více než osobní, což obě překvapovalo.
„Jak se vlastně máš?“, zeptala se Lucie a upřeně se zahleděla na Emu. „Vypadáš
spokojeně a podle Richarda mnohem, mnohem lépe“.
Emu její otázka velmi překvapila, neboť neměla tušení, kam svou náhlou otázkou
směřovala. Někdy jindy a někdo jiný by z ní podrobnější informace musel páčit.
Tentokrát to ale bylo jiné a snadnější. Byla někým novým a rozhodla se změnit a
vstřícně reagovala bez sebemenších rozpaků. Její proměna začala toho dne, kdy jí
do života vstoupil Štefan a začal ho postupně měnit.
„Také je mi lépe“, jednoduše přiznala a usmála se na Lucii.
„To ráda slyším, že se tak cítíš. Richard mi řekl, že teď bydlíš u Štefana a taky, jak to
bylo pro tebe těžké. Mám radost, že jsi v pohodě“.
Ema přikývla a bylo jí drobet nepříjemné, že o ní mluvili, ale potlačila to v sobě.
„Štefan je to nejlepší, co mě mohlo v životě potkat. Musím říct, že to se mnou bylo
hodně složité“, povzdechla si Ema. „Vzhledem k jeho povaze a jeho emocionálnímu
stylu to pro něho muselo být hodně komplikované“.
Lucie povytáhla obočí, ale nemohla být zase tak překvapená, protože od Richarda
věděla, jaký Štefan je, a co preferuje. Ale rozhodla se o tom nemluvit, nechat to být,
dokud Ema sama o tom nezačne.
„Takže víš, že je Štefan dominant?“, zeptala se tiše Lucie.
Ema přikývla. „Vlastně jsem tě chtěla požádat o radu“, přiznala a váhavě se podívala
na Lucii, aby viděla její reakci.
„Děkuji za tvou důvěru. O co jde?“
„Bože, vůbec nevím, jak začít“, ošívala se Ema. „Nedávno jsme potkali jednoho jeho
přítele se slečnou a ptal se ho, zda ještě vůbec přijde do jeho klubu. On mu se
smíchem odpověděl, že určitě ne, protože našel to, co v životě postrádal. Přísahal
mi, že je ochoten vzdát se kontroly kvůli mně.
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Nějakou dobu si zpočátku upíral všechno, po čem toužil. Byl odhodlaný počkat tak
dlouho, až budu připravená. A taky se tak stalo, počkal“.
„Páni“, vydechla Lucie. „To je vážné, to už něco znamená“.
„No právě. Teď se zdá, že náš intimní vztah je dokonalý. Ale přesto se bojím, zda mu
to bude stačit“, obávala se Ema.
„Emo, muži jako on se jenom tak snadno kontroly nevzdávají, kvůli nikomu. Řekla
bych, že to vyjadřuje to, co k tobě cítí, co pro něho znamenáš“.
„Myslíš?“, hlesla Ema.
„Dovolila bych si to tvrdit. Nesmíš panikařit. Myslí to s tebou vážně, záleží mu na
tobě. Něco o tom vím a navíc jsem si vzala stejně dominantního chlapa a úplně jsem
mu propadla a jsem s ním velice šťastná. Cítím se mnohem svodněji, když jsem to já,
kdo se podrobí v našem intimním vztahu. Taky byl dříve členem klubu, o kterém si se
zmínila. No a vidíš, dále to snad rozvíjet ani nemusím“.
Ema vykulila oči, takovou zpověď nečekala, přesto si toho velmi považovala.
„Emo, Štefan tě miluje, o tom není pochyb, nemáš se čeho obávat“, poplácala ji Lucie
konejšivě po ruce.
„To doufám“, odpověděla Ema s úsměvem. „Lucie, promiň mi to, že jsem se tak
rozpovídala, ale přišlo mi to tak nějak správně. Mám k tobě velkou důvěru, i když
jsme se poznali teprve nedávno“, přiznávala Ema rozpačitě.
„Ani nevíš, jak si toho vážím, že si spolu můžeme tak popovídat. Vlastně nemám
nikoho, komu bych se mohla svěřit“.
„To já taky, Emo. Považuju tě za svou přítelkyni. Jsme od teď na stejné lodi,
nemyslíš?“, zasmála se Lucie spiklenecky.
„Určitě ano“, oplácela jí úsměv Ema.
„Tak, je nejvyšší čas na dezert“, zvedla se Lucie a přinesla z kuchyně velký tác
s moučníkem. „Upekla jsem karamelový dort“, pochlubila se svým výtvorem.
„Ach mňam“, vydechla Ema, když spatřila tu dobrotu.
„Vezmi si“, pobídla Emu. „Musíme toho využít, než se na to vrhnou naši chlapi“,
konstatovala se smíchem.
„Hele, já to slyšel“, ozval se Richard a rychle si nabral na talířek pořádný kousek.
„Je to moc dobré“, pochvaloval si Štefan, když si taky nabral.
„Ta karamelová náplň je úžasná, úplně se rozplývá na jazyku“, přivírala oči Ema.
„Myslím, že si ještě jeden malý kousek vezmu. Smím?“, zeptala se a rozpačitě
pohlédla na ostatní.
Lucie se rozzářila. „Jistě, jen si vezmi. Jsem ráda, že ti chutná. Dala jsem pár kousků
stranou, abyste si se Štefanem mohli vzít domů“.
„To je mi pěkné“, ozval se Richard mručivým hlasem. „A co já? Myslela jsi na to?
Jsem snad zeď, nebo co?“, zatvářil se ublíženě.
„Neboj se, i pro tebe něco zůstane“, snažila se ho uchlácholit Lucie. „Ale má to jednu
podmínku. Jenom pokud mi slíbíš, že budeš potom opravdu moc hodný hoch“,
zazubila se na manžela.
„Myslím, že to zvládnu, kotě. Budeš si připadat jako v nebi“, odpřisáhl Richard a
zvedl dva prsty.
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Lucie spokojeně přikývla, protože věděla, jak to myslel. Štefan se nenápadně
uchechtl, neboť pochopil jejich hru.
„Dobrý bože, Lucie, kde jsi našla ten čas tohle všechno přichystat“, ptala se Ema. „Je
toho tolik pro celou armádu a ještě něco navíc pro nás dva?“
„To je pravda“, pochválil ji Štefan po několika soustech toho úžasného zákusku.
Lucie se usmívala a celá zářila štěstím, tolik pochval najednou.
„Všechno bylo výtečné, lásko. Děkuju“, uzavřel slova díků Richard a obdařil svou
manželku vřelým úsměvem, který hovořil za všechno.
Byl to takový úsměv, po kterém se i Ema zachvěla. Zjistila, že když nyní byla
zamilovaná, viděla vztahy zcela v nových barvách. Byl to pro ni nový, krásný pocit
sdílet s někým, jako byli Gregorovi, opravdový přátelský vztah. Sklouzla rukou
Štefanovi do klína a položila mu dlaň na stehno. On se po ní natáhl, propletl si s ní
prsty a stiskl ji. Emě se duší rozhostila spokojenost. Říká se, že láska věkem
posiluje. A pokud to je pravda, má se na co těšit. Protože už teď to bylo nádherné. A
jestli to má být ještě lepší, nedokázala si to ani představit.
Po zbytek večera se společně natolik uvolnili, zábava nezaostávala. Lucie
s Richardem se navzájem špičkovali a Štefan byl natolik uvolněný a humorem přímo
sršel. Takového ho Ema nepoznávala, ale o to víc se s ním cítila šťastně a nikdy se
tolik nesmála, jako tento večer, který byl okouzlující, na který jen tak nezapomene.
Odcházeli dlouho po půlnoci ve velmi dobré náladě a vzájemně si slíbili, že až se
vrátí Lucie s Richardem z Itálie, musí se sejít a zopakovat si to.
49.
Lucie se musela několikrát nadechnout, když roztřesenými prsty otevírala obálku.
Věděla, že to jednou přijde. Předvolání k soudu, hlavní svědek, soudní proces.
Najednou na to nebyla připravená. Stála v pokoji, podivně otupělá, ale taky silná.
Což by byla pravda, kdyby se jí po tváři nekutálely slzy. Byla tak hluboce zabraná do
svých myšlenek, že vůbec neslyšela přicházet Richarda, dokud ji zezadu neobjímaly
silné paže a netiskly si ji k jeho pevné hrudi.
„Richarde“, hlesla a svírala v ruce předvolání. Podávala mu mlčky obálku, a tím jako
by vše vypustila ven, rozplakala se tak, že přes záplavu slz neviděla.
„Co je to?“, zeptal se. Nemusel se ani ptát, pouhým okem poznal, oč se jedná. Otočil
si ji k sobě a držel v náručí. Jeho vůně ji pomalu zklidňovala.
„Já vím, jak je to pro tebe těžké“, řekl tiše. „Mluvil jsem se Štefanem a Ema bude na
tom podobně“.
Jak rád by ji ubezpečil o tom, že nikam chodit nemusí, ale nebylo to v jeho silách.
„Já, já nevím, jestli to vůbec zvládnu“, umlkla. Potom se opět roztřásla a s každou
novou slzou její pláč znovu nabíral na síle.
„Pojď si lehnout, musíš si odpočinout. Vím, že to, co ti teď řeknu, není pro tebe
dobré, ani pro mě, ale jednou provždy se to musí uzavřít“. Dovedl ji k posteli a
posadil na okraj. Sklonil se, aby ji svlékl. Dělal to mlčky a efektivně. Během pár minut
ležela v posteli. Naklonil se tak, že jeho tvář byla velmi blízko té její.
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„Vím, jak ti je. Klidně se vyplakej. Ale chci, abys potom odpočívala, jsi vyčerpaná,
naštvaná, a to je zatraceně špatně“.
Snažil se reagovat mírně, ale tón jeho hlasu tomu neodpovídal. Mračil se, čímž jí
dával najevo, jak ho ta celá situace štve a on nemůže nic dělat, pouze ji uklidnit a
připravit k procesu, který se nenávratně blížil. Když její pláč konečně ustal, chladnou
žínkou jí otřel tvář a přinesl sklenici vody. Vlezl si k ní do postele. Nic neříkal, byl
potichu. Otočil si ji zády k sobě a jejich těla se k sobě tiskla jako dvě lžičky. Hladil ji
po vlasech a poslouchal její roztřesený dech, zmožený pláčem.
„Pro Emu to bude taky hodně těžké“, špitla.
„Ano, to určitě bude, možná pro ni ještě daleko horší, protože jeho krutost zažívala
hodně dlouho. Obě to musíte přijmout. Až to skončí, odsunete to z mysli napořád, věř
mi, že to tak bude“.
Pokračoval v hlazení a svými prsty jí pročesával vlasy, masíroval pokožku hlavy. Bylo
to příjemné v kontrastu s tématem, které teď oba probírali.
„Nad čím přemýšlíš?“, zeptal se tiše, již podruhé za večer.
„Nad tím, že nebýt jeho, Viktora, měla bych svoje dítě“, vyhrkla ze sebe. „Naše dítě“.
Její emoce byly tak syrové, že opět propukla v pláč.
„Lucie, lásko, nesmíš tak uvažovat. Je to pryč za námi. Zase bude dobře“. Položil jí
ruku na bříško a začal ji zlehka hladit. Vnímala to jeho gesto jako roztomilé, ale
přimělo ji ještě více truchlit. Myslela na jejich nenarozené dítě. Nedokázala to
zastavit. Richard ji objímal a poslouchal její tiché vzlyky. Snažil se jí dávat najevo, že
i přes tu obrovskou ztrátu má stále jeho. Bylo mu z toho stejně smutno, jako bylo jí.
Ale na druhou stranu si vůbec nedokázal představit, jak by to bylo, kdyby musela
podstoupit jednání u soudu v pokročilém stavu těhotenství. I když to bylo pro oba
hodně kruté, rozhodně teď to zvládne mnohem lépe. Dlouho leželi v posteli a dělali si
starosti, ze špatných událostí, které tak krutě zasáhly do jejich života. Událost, která
je ještě před nimi, a kterou nemohou nijak ovlivnit a změnit. Lucie si uvědomila něco
velmi důležitého. Bez Richarda by tohle všechno nikdy nezvládla. Jeho síla jí
pomohla překonat těžké chvíle.
„Nikdy to nevzdáme, kotě. Nikdy“, připomenul jí tiše a zároveň dával pomyslný slib.
Slova, která vyšla z jeho úst, jí potvrdila a ukázala, jak velkého požehnání se jí
dostalo, když svého manžela potkala.
V den soudního procesu se Lucie v doprovodu Richarda zmateně rozhlížela
v prostorách chodby soudní budovy. Richard nevěděl, co se jí honí hlavou.
„Řekni mi, že je všechno v pořádku, kotě“, silně si ji vtahoval pažemi do náruče.
„Já, já nevím, jestli to zvládnu. Proč se mi tohle všechno děje, copak to nikdy
nepřestane?“. Její otázky mu trhaly srdce.
„Lucie, poslouchej mě, musíš se uklidnit“, vzal její tvář do dlaní a zvedl k sobě.
Přinutil ji, aby se na něj podívala. „Tohle dnešním dnem, tvou výpovědí pro tebe
jednou provždy skončí. Musíš se sebrat. Hlavně se nemusíš vůbec dívat na toho
bastarda. Musí to tak být, pokud nepotvrdíš svou výpověď zde u soudu, nikdy to
neskončí. Zvládneš to, musíš“, uklidňoval ji, jak jenom mohl.
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Potom hodně ztišil hlas, když promluvil. „Ten zkurvený červ musí za to všechno
zaplatit, proto jsi tady, proto tady bude i Ema, abyste obě potvrdily pouze to, co
napáchal“.
Lucie ho poslouchala a její jasně zelené oči hleděly do těch jeho a tiše zpracovávala
jeho slova. Obdivoval její sílu a vůbec nepochyboval o její statečnosti. Sám měl
z toho strach. Moc dobře věděl, co pro ni znamená čelit něčemu, co ji děsí.
Zatraceně, ubíjelo ho to.
Zdálo se, že přemýšlí nad tím, co jí řekl. Stála před ním bez známek emocí. Vůbec
mu nepřipomínala tu dívku, která kdysi vstoupila do jeho kanceláře a změnila jeho
život. Nakonec se vzchopila, otevřela ústa a promluvila. „Já, já to zvládnu. Musím.
Dlužím to sama sobě“, hlas se jí přitom lámal. Najednou se věci daly do pohybu
rychlostí světla. Během zhruba necelých čtyřicet minut bylo po všem. Když vycházeli
ze soudní síně, setkali se s Emou v doprovodu Štefana. Lucie ji pevně objala, aniž by
něco řekla. Ani nemusela. Štefan se tvářil tak zachmuřeně a pouze pokynul oběma
na pozdrav se sevřenou čelistí.
V okamžiku, kdy vystoupili z auta v Mostecké ulici, Richard ji několika rychlými kroky
nahnal dovnitř domu. Nepromarnil ani vteřinu, dokonce ani nepozdravil člena
ochranky, který zrovna vycházel dveřmi z banky. Vedl ji přímo do bytu bez jediného
slova. Přitiskl ji na zavřené dveře svým mohutným tělem a položil si tvář na
prohlubeň jejího krku. Vdechoval tak její vůni. Stále neřekl ani slovo, jen tak ji držel a
dýchal. Lucie nasála jeho svůdnou mužskou kořeněnou vůni. Vůni touhy a sexu.
„Richarde“, zašeptala jeho jméno.
„Tiše“, přitiskl jí prst na rty a podržel ho tam. „Nemluv“.
Cítila, jak se jí ke stehnu tiskne jeho ztopořený penis. Podél páteře jí projelo
zachvění. Byla vlhká, a to neudělal nic, kromě toho, že se přitiskl pouze na její tělo.
Dával tak najevo, že si nechce povídat. Jeho moc, způsob, jakým promlouvala jeho
mysl, jeho tělo, tím vším jí dával najevo, co chce. To ji učarovalo.
Richard chtěl jediné, šukat ji, teď hned. Věděla, co přijde, když zamkne dveře.
Otočení zámku se oproti absolutnímu tichu jevilo nesmírně hlasitě. Její smysly stály
připraveny v pozoru. Vrhne se na ni. Nemusela čekat dlouho. Za několik vteřin ji
zezadu uchvátilo jeho pevné tělo. Směřoval k jedinému cíli, dostat se do jejího lůna.
Richardovy ruce sklouzly pod sukni a prsty ji začaly laskat dřív, než stačila udělat
krok. Jeho násilné hlazení bylo neskutečně živočišné a okamžitě ji rozpálilo. Animální
zoufalství z jeho strany v ní přehodilo výhybku. Jeho potřeba a erotické představy,
které se vykreslily v její mysli, Lucii dostávaly do varu.
„Tak brzy a tak vlhká“, zašeptal jí do krku. Přitiskl jí boky k zadku, zatímco se jeho
prsty dotýkaly jejího klína. Vedl ji na místo, kde mohl převzít vládu nad jejím tělem a
přimět ji k tomu, aby nemyslela na nic, pouze na sex. Ohnul ji přes stolek v předsíni.
„Polož sem ruce a nehýbej se“, přikázal. Splnila jeho přání a cítila, jak jí kalhotky
sklouzly dolů. Zvedl jednu její nohu a vyvlékl ji z nich, a pak se jeho kouzelné prsty
opět vrátily zpět na místo mezi stehny. Tentokrát ji zpracovával zepředu, takže se na
ni mohl tlačit zezadu. Laskal ji tam i zpět, hladil a zvlhčoval, dokud málem
nevybuchla v orgasmu.
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Richard velmi dobře poznal, kdy se tomu blížila a ona věděla, že přestane. Vedl ji,
dokud se nezačala svíjet v jeho rytmu a jezdila na jeho ruce. Pak náhle přestal.
„Ne“, zasténala frustrovaně.
„Neboj se, kotě, vydrž“, pevnou rukou ji plácl přes zadek a ta bolest ještě více zvýšila
její vzrušení. Napjala svaly, zachvěla se a zoufale toužila, aby do ní vstoupil. Věděl
to. Uslyšela táhlý zvuk zipu, jak si rozepnul kalhoty. Tiše zasténala, když se špičkou
penisu přitiskl ke vstupu do jejího těla. Pevně se opřela rukama o stolek a sklopila
oči. Jejich seskupené oblečení, Richardovy kalhoty s koženým páskem u jeho holeni,
její kalhotky pořád omotané kolem jejího levého kotníku a její roztažené nohy.
Najednou jí spadla čelist, když si uvědomila, co to představuje. Divoký, vášnivý sex,
který oba v tuhle chvíli potřebovali. Byli oba tak zoufalí, než aby se obtěžovali
svléknout. A taky to, že ji ošuká do bezvědomí.
Vyplnil ji jedním přírazem a pevně ji držel za boky. Z úst se mu draly zvuky rozkoše,
které tak ráda slyšela, jak se do ní nořil.
„Cítíš to, krásko moje. To je všechno pro tebe“. Dlouhým pohybem vytáhl penis. „Jsi
tak krásná jenom pro mě, ohnutá o stolek“, prudce znovu do ní zajel. Pocit, jak do ní
zajel, byl nepřekonatelný.
„Ach bože“, nedokázala více reagovat na jeho erotické poznámky. Jediné co mohla
dělat, přijímat je.
„Patříš mi, Lucie. Navždy“, vyštěkl a prudce se do ní ponořil.
„Ano, patřím“, vydechla.
Její muž se snažil obnovit své majetnictví. Potřeboval to stejně jako ona. Znovu a
znovu přirážel. Horká část jeho těla se do ní nořila ďábelským tempem, které ji
doslova připravovalo o dech.
„Chci slyšet, jak to říkáš“, zavrčel.
Lucie cítila, že se jí zmocňuje orgasmus. Sotva dokázala myslet, natož vůbec mluvit.
Ale jeho rozkaz z ní ta slova vytáhl.
„Bože, Richarde … Ano … patřím jenom tobě“.
Zachvátily ji první křeče, které ji táhly na vrchol. Přirazila se k jeho klínu tak moc, jak
to jenom šlo.
„Ach jo, jo, sakra jo, to se mi líbí, jak stahuješ svaly“, zasípal. Rukou uchopil hrst
jejich vlasů a stáhl dozadu. Pochopila, proč. Nepotřeboval intimitu pohledu z očí do
očí o nic méně než spojené jejich pohlaví. Druhou rukou ji chytil za krk a tak ji držel
přišpendlenou. Svým penisem do ní přirážel. Přitom si vzal její ústa a jeho polibek byl
spalující a hltající. Kousal a sál její rty. Přivlastňoval si ji v každém způsobu a dával
najevo, že patří jenom jemu. Když vyvrcholila oslepujícím výbuchem, jeho jazyk se
zanořil hluboko do jejich úst a bral jí dech, každou její část. Cítila, jak v ní ztvrdl a
mohutněl, zasténala jeho jméno, neschopna vyslovit cokoli, neboť měla vyplněná
ústa jeho jazykem.
„Miluji tě, Lucie“, zašeptal jí do rtů ve chvíli, kdy se ho zmocnil orgasmus. Vybuchl
v ní a horká záplava semene do ní pronikala plnou silou. Náhodné myšlenky se
prodíraly jeho vědomím, když do ní vrcholil. Ale jen jedna z nich si našla své stálé
místo. Bez ohledu na to, kam se v životě dostane, nezapomene na to, že ho tahle
žena vlastní. A vždycky bude.
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Uvolnil sevření jejich vlasů, narovnal jí krk a zabořil obličej do jejího zátylku.
Vdechoval její vůni. Přejížděl rty podél její páteře. Teď vlastně mohl být klidnější, ale
v tom okamžiku mu došlo, že ošukal svou ženu jako šílenec, sotva zavřel dveře jejich
bytu.
„Jsi v pořádku?“
„Hmm, ano, jsem“, zavrněla hlasem, který nesl ještě dozvuky orgasmu.
Přemýšlel, co se jí mohlo honit hlavou, když si ji takto bral. A přesto věděl, že nebylo
nic, co by mohl udělat jinak. Potom, co opustili soudní budovu, se mu v mysli vynořily
temné stránky. Chápal, že to bylo nutné, přesto to nenáviděl. Jediné po čem toužil,
bylo chránit svou ženu od věcí, které by jí mohly ublížit. Musel ustoupit a nemyslet na
ty zkurvené sračky, které jí dnes u soudu připomněli.
Vyklouzl z jejího těla a strhl si kalhoty, aby byl schopen chodit. Usoudil, že
v nadcházejícím čase by je neměl vůbec potřebovat. Pohladil rukou její nádherný
zadek a přitáhl si k sobě její tvář.
„Jsi tak zatraceně nádherná“.
Slova ani zdaleka nevystihovala, jak právě teď vypadala. Protáhla se jako kočka.
Toho pohledu se on nikdy nenabaží. Jeho žena vypadala příjemně uspokojená. Ale
on s ní ještě nebyl hotov. Jeho zoufalá touha a potřeba po sexu byla teprve na
začátku. Takové to s ním bylo.
„Myslím, že potřebuju, abys mě zvedl“, řekla z pozice, ve které pořád ještě byla.
Předkloněná a opřená o stolek. Žaludek se mu stáhl pocitem viny. Sice se mu líbil
ten pohled, její pohlaví mezi jejíma roztaženýma, dlouhýma nohama. Pomohl jí, se
narovnat a otočil k sobě.
„Moc se omlouvám, kotě. Nechej mě, abych ti to vynahradil“, vzal ji do náruče a
políbil ji. Ulevilo se mu, když spatřil její svůdný úsměv, když ji nesl do ložnice.
„Budu tě laskat a uctívat velmi, opravdu velmi dlouho“.
„Pěkně prosím“, zavrněla mu do prsou.
Nic víc nepotřeboval. V té chvíli byl spokojený s celým světem. Jenom potřeboval od
ní znamení, úsměv, slovo, pohlazení, něco, co by mu řeklo, že není znechucená jeho
šílenstvím, když si ji bral takovým způsobem. To a skutečnost, že je čeká alespoň
jeden oslepující orgasmus. Lucie si zaslouží taky pěknou masáž nohou, ale to až
později, až ji pomiluje.
„Budeš spokojená, moc“, řekl, když ji pokládal do postele.
50.
Ema Králová byla natolik vyčerpaná, že sotva přišli se Štefanem domů, zalehla do
postele a tvrdě usnula. Štefan přemýšlel nad tím, jak ji to doslova vysávalo. Byla
úplně rozervaná uvnitř, když musela znovu vypovídat to všechno, co si prožila. Ale
neměla jinou možnost. Ráno sice byla plná optimismu. Tvrdila, že to zvládne,
prohlásila, že už ji nic nemůže ohrozit. Nehodlala se zabývat tím, co ji v minulosti
potkalo, aby ji to všechno uvrhlo a napadalo její duševní zdraví.
„Mám svůj život, mám tebe, Štefane. Miluju tě a mám tvou veškerou podporu“,
vzpomínal na její slova.
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„Správně. Veškerá zkurvená minulost spojená s těmi grázly, musí zůstat vzadu,
zatímco ty půjdeš dopředu ke svému současnému životu“, povzbuzoval ji.
„Ne, ne, nedělej to, prosím, ne, ne“, ozýval se Emin křik. Zrovna vylézal ze sprchy,
když ji uslyšel. Okamžitě pochopil, co se děje. Ema znovu prožívala další noční
můru. Natáhl si na své ještě mokré tělo triko a vyběhl z koupelny. Voda mu ještě
ztékala po kůži. Potřebovala ho a on ji musí utišit. Jednoduchá úvaha jako facka.
Ema se prudce zvedla na posteli a lapala po vzduchu. Oběma rukama si držela krk a
snažila se dostat kyslík do plic.
„Emo, jsem tady. Dýchej“, nic lepšího vymyslet nedokázal. Pomohlo to. Její
vzpomínky byly opět na scéně, čehož se obával. Její utrpení, které se tak dostávalo
na povrch, a které se ona tak snažila vypudit ze své mysli.
„Emo, probuď se, prosím“, mírně s ní zatřásl. „Dýchej, pěkně nádech, výdech“,
opakoval stále dokola.
„Co je, co se děje?“, otevřela oči dokořán. „Kde to jsem?“, rozhlížela se zmateně
kolem sebe.
„Jsi doma, tady se mnou, Emo. Měla jsi ošklivý sen. Jsi v bezpečí a vždycky budeš“,
utěšoval ji a neměl tušení, zda ho vnímala. Ale ona ho poslouchala, jeho konejšivá
slova zabrala a zcela se probudila. Uviděla zcela zřetelně před sebou Štefanovou
ustaranou tvář a znovu zavřela oči. Bála se na něho podívat, Styděla se a cítila
mizerně, jak tomu propadla.
„No tak, Emo, podívej se na mě. Už je dobře, nedovolím, aby se to opakovalo“,
šeptal jí do ucha a pevně ji sevřel v objetí. „Už je po všem, dnešním dnem to
skončilo“, dále ji utěšoval.
Ema s každým jeho slovem pociťovala plynout čirou úlevu. Tiskla se k němu a držela
se ho tak, jako by byl pevnou skálou v rozbouřeném moři. Svírala ho, jako by pro ni
znamenal život. Vlasy na zátylku měla vlhké. Miloval jejich hebkost, poddajnost a
vůni, která ho příjemně obestírala.
„Jak bych ti mohl pomoct?“, zeptal se.
Bez jediného slova mu to naznačila zřetelně.
„Jo, myslím, že vím, co uděláme, abychom zahnali ty ošklivé démony, jednou
provždy“, promlouval k ní tiše.
Po celou dobu, kdy jí stahoval košilku z ramen, z ní nespouštěl oči. Rukama jí
přejížděl po pažích, zatímco ji dlouze líbal a jazykem pronikal hluboko do úst. Zvedl jí
ruce a položil jí je nad hlavu. Poséval jí krk polibky až ke klíční kosti. Cítila, jak jí dech
uvízl v krku, když si s požitkem prohlížel její prsa. „Nádhera“, usmíval se.
Pod jeho pohledem se téměř zarděla ve tváři, jak byl žhavý a smyslný. Bloudil
rukama jemně po obrysech krouživými pohyby a pak je sevřel ve své dlani. Ema
zaklonila hlavu a slastně vzdychala. Zvedl oči od jejich prsou a znovu se spokojeně
usmál. Palci jemně dráždil bradavky.
„Těm tvým kozičkám nikdy neodolám. Ze všeho nejdřív si je pěkně vychutnám“,
rychle vzhlédl, aniž by je přestal líbat a laškovně na ni zamrkal. Pouze zasténala,
protože věděla, co to znamenalo. Hodlá ji téměř přivést k čirému šílenství.
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„Ach bože“, zaklonila hlavu a snažila se uvolnit natolik, aby to jeho dlouhé slastné
mučení vydržela až do konce. Jazykem polaskal pravou bradavku, pak k ní přitiskl rty
a vzal ji do úst. Kroužil kolem ní zuby a jemně ji okusoval. Vykřikla slastí. On se
vědoucně usmál, jako by věděl, že to je přesně to, co potřebuje. Tvrdošíjně
pokračoval dál a stejnou péči věnoval i druhé bradavce. Nemínil se hned tak od ní
odtrhnout. Zvedla hlavu, aby si ho prohlédla. Byl to zatraceně krásný chlap. Všiml si,
jejího pohledu a usmál se.
„Na co tak koukáš, Emo?“, zeptal se a přitom hnětl její prsa.
Hlavou jí sice problesklo pár vtipných hlášek, ale nakonec se zmohla na prosté
konstatování. „Na tebe, líbíš se mi, jsi nádherný“. Prsty mu brouzdala přes prsa na
břicho, až zasténal.
„Bláznivko, to ty jsi nádherná“, odpověděl a kopíroval její pohyby.
„Nádhera“, vydechl znovu, uvolnil její ruce a zase ji začal hladit. Ona udělala to
samé a prsty mu sklouzávala mezi nohy. Pozvedl obočí a uchopil její ruku.
„Ty první“, lehce ji napomenul. Chtěl jí tak připomenout, kdo velí. Začal ji líbat a jeho
polibky byly opět naléhavé a žádostivé. Ema věděla, že za pár sekund bude zcela
bezmocná. Obratně se mu snažila stáhnout boxerky, které se zdály tak těsné,
přilepené k tělu, jako by se s nimi narodil. Podařilo se jí sklouznout jednou rukou
dovnitř a našla, co hledala. Sevřela ho jemně, avšak neúprosně. Široce rozevřel oči.
„Bože, Emo“, zasténal a dopřál jí malý okamžik to, co bylo pro ni dostačující. Hbitě si
před něj klekla dřív, než jí v tom mohl zabránit. Jakmile se jí povedlo mu stáhnout
boxerky dolů, podívala se mu do očí. Viděla v nich touhu a chtíč, což ji povzbudilo.
Byl hodně vzrušený. Jemně ho dráždila svými prsty, laskala a masírovala. Ruce jí
zabořil do vlasů, jak k němu tiskla obličej, zasypávala ho polibky a nehty mu šimrala
na vnitřní straně stehna.
„Emo, srdíčko, ty se snažíš odvést moji pozornost. To nepůjde“, varoval ji.
Vzhlédla k němu, dlaněmi mu zajela pod zadek. Měla to být výzva?, pomyslela si.
„Víš to určitě?“, zeptala se s pozvednutým obočím. Opět si ho vzala do ruky, a než
stačil cokoli říct, měla ho v puse, úplně.
„Ježíši, Emo“, zasténal. Rukama ji pevně uchopil za vlasy a zatlačil hlouběji do jejich
úst. Ten jeho úchvatný sten naplněný uspokojením ji zcela omráčil a nechala ho, aby
více přirazil. Ucítila ho téměř v krku a v duchu se usmála. Uměla ho pojmout, přesně
tak si to představovala. Jeho penis jí nádherně klouzal v ústech, jemný jako samet,
tvrdý a zároveň tak obrovský. Byla jako v nebi. Mírně se odtáhla a položila ruce po
celé délce. Rozhodla se, že si s ním trochu pohraje, jako on s ní. Zatímco obdivovala
jeho dokonalost, pozvedla oči, aby se na něho podívala.
„Nazval bys tohle odvedením pozornosti?“, zeptala se nevinně. Sledoval ji, jak ho
jazykem lízala od kořene až po špičku a dávala si na tom opravdu moc záležet.
„Emo, panebože, co mi to děláš“, sykl sténavým hlasem a láskyplně kroužil svými
prsty po její tváři.
„Budu tě uspokojovat tak dlouho, až se mi uděláš do pusy“, zavrněla. „Žádné protesty
nestrpím“, pronesla s patřičným významem. Překvapila sama sebe, když to řekla.
Nastalo ticho.
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Štefan se přestal hýbat, přestal kroužit prsty, hýbat svými boky. Zarazila se nad tou
náhlou změnou a zavřela oči. Nerozuměla tomu. O to větší bylo její překvapení, když
se ocitla pod ním, aniž by se nadála.
„Tak to fungovat nebude, holčičko“, zpražil ji pohledem, než očima spočinul v jejím
klíně a olízl si rty. „Nádhera“, zavrněl. „Budeš to ty, kdo se podřídí. Nezapomínej na
to, Emo. Je to jasné?“, podíval se na ni a čekal na odpověď.
Ten obrat ji šokoval. Nepomyslela si, že by ho tím mohla vyvést z míry.
„Ano, budu si to pamatovat“, vydala ze sebe tichým, avšak frustrovaným hlasem.
„Správná odpověď“, usmál se na ni. „Mám tě nejradši v podřízené pozici. A tak to ve
většině bude fungovat“, pronesl s tichým důrazem.
Chytil ji za boky a táhl ji ke kraji postele. Posunul se níž tak, že měla klín ve stejné
úrovni s jeho obličejem. Sklonil se a hlavou se zabořil mezi její stehna. Zasténala a
zavřela oči. Potom se ocitla mimo realitu. Díky němu prožívala sérii těch nejlepších
orgasmů. Dotek jeho jazyka na ni působil natolik, že se na posteli vztyčila tak prudce,
až ji musel silněji přidržet.
„Ne, srdíčko, nikam nepůjdeš“, napomenul ji.
Když na sobě ucítila jeho horký dech, téměř okamžitě dosáhla orgasmu. Rukama ji
chytil za boky a držel ji tak pevně, že mu byla naprosto vydaná napospas. Mohl si
s ní dělat, co chtěl. To taky dělal. Při té představě se zachvěla. Netušila, co dalšího
zamýšlí. Znovu do ní vnikl jazykem, zamířil výš, až se zastavil tam, kde ho toužila
mít. Kroužil kolem dokola a pak se opět stáhl. Vášnivě zasténala a přitom věděla, že
ji bude dráždit tak dlouho, dokud si nebude myslet, že už to nebude schopná ustát.
Ona sama netušila, jak dlouho to může vydržet. Musela se mu podvolit a uvolnila se,
co to jenom šlo, aby se znovu poddala vzrušení, které ji celou ovládalo. Začal znovu
odspodu a probouzel v ní stále větší vzrušující slast. Ani jednou se však nedotkl tam,
kde ho chtěla cítit nejvíc.
Jen pořád kroužil kolem dokola, až začala sténat a vzdychat a házet sebou na
posteli. Připadalo jí to, že jí to dělá celé hodiny. Pokaždé ji navnadil a couvl. Bylo to
šílené, ale taky opojné. Bylo to neuvěřitelné, co s ní dělal. Vykřikla a v klíně cítila, jak
se mezi steny usmál a jemně zachvěl rty. Kriste pane, vždyť jí to dělá pouze pusou, a
má schopnosti, o kterých se jí nesnilo. Na vteřinu přestal. Rukama sklouzla k němu a
vpletla mu prsty do vlasů.
„Emo, chutnáš božsky“, zamumlal, dotkl se jí nosem a ona hlasitě zasténala.
Pak do ní konečně začal pronikat prsty. Vykřikla z toho pocitu náhlé rozkoše. Cítit ho
uvnitř sebe bylo skoro víc, než dokázala unést. Pevně ho sevřela a už nebyla
schopná zastavit ten skvělý orgasmus, který se jejího těla začínal zmocňovat.
„Bože, jsi nádherná“, zavzdychal. Pozoroval ji, jak reagovala na jeho doteky, na jeho
ruce a prsty. Hrál si s ní, jako kdyby hrál na hudební nástroj. Zvládal to naprosto
brilantně. Znovu zasténala, pomalu z toho začínala šílet. Prsty ji tlačil, dráždil, hledal
co … Bože, už to měl. Když to místo našel, přestávala dýchat. Vydala ze sebe
nenapodobitelný vzdech, ve kterém byly obsaženy všechny její prožitky, a strnula.
Štefan našel to, co teď jednou provždy bude nazývat Š-bodem. Věděla, že už je
blízko. Svou ruku stáhla z jeho vlasů a hledala tu jeho. Pravou rukou ji přestal svírat
levý bok, a vzal ji za ni. V tu chvíli se jí všechno roztančilo před očima.
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Zesílil tlak a hladil ji zevnitř, až jí jazykem konečně vděčně a úžasně polaskal střed
vesmíru. Jazykem tlačil na to místečko, nehýbal jím, nepohyboval prsty. Pouze se jí
tam dotýkal a připoutával ji k sobě tím stálým dokonalým tlakem. A pak to přišlo.
Opakovaně volala jeho jméno, když se v ní rozlévaly vlny rozkoše. Rukama ho pevně
sevřela za vlasy, prohnula se v zádech a vášnivě vykřikla. Před očima měla všechny
směsice barev, jež se neustále měnily, až doslova explodovala a ztratila veškerou
kontrolu. Ztratila pojem o čase. Jediné, co věděla a vnímala, prožívala jeden
orgasmus za druhým. Byla jako hadrová panenka, bez vlády, bez vlastní vůle. Bral si
ji jazykem, prsty, rukama. Její tělo putovalo po posteli. Když byla na samém kraji,
hodil s ní doprostřed. Když se ocitla u pelesti, stehna roztažená, laskal ji zespoda.
Byl to obzvlášť intenzivní moment, když ji měl nad sebou. Rukama se přidržovala
postele, aby udržela rovnováhu, zatímco on svými kouzelnými prsty a čarovným
jazykem zajížděl dovnitř. Taky si ji označil. Než ji stáhl zpátky k sobě, jemně jí
okusoval vnitřek pravého stehna. Znovu vydechla jeho jméno, když ji kousl. Zachvěla
se a pocítila ohromující slast.
Na obličeji se mu objevil vítězný úsměv, prostě pán tvorstva. A proč taky ne. Muž by
měl být na svou práci hrdý. Zasloužil se o to, že dosáhla sérii neuvěřitelných
orgasmů za sebou. Nohy měla rozklepané a předla blahem. Ve tváři se jí zračila
únava, ale úsměv ji neopouštěl. Ležela na zádech a Štefan byl k ní přitulený. Hlavu jí
tiskl do skuliny mezi jejími ňadry a rukou ji stále nepřítomně laskal. Putoval od
jednoho k druhému a ona vedle něj spokojeně oddechovala. Vyčerpáním nemohla
ani promluvit, ale sebrala poslední zbytky sil a nehty ho poškrábala ve vlasech.
Poklidně zamručel. Tuhle maličkost si od ní zasloužil.
„Emo“, zašeptal.
„Hm“, bylo to jediné, co ze sebe dostala.
„Líbilo se mi, jak jsi volala moje jméno, když jsem ti to dělal, však víš“, řekl tiše.
„Volala?“, zeptala se nevěřícně.
„Jo, volala. Ty si to nepamatuješ?“
„Štefane, proboha, nepamatuju si nic od chvíle … mám okno“, povzdechla si.
Zasmál se a dál ji hladil na prsou. Bylo to víc než příjemné.
„Ale něco ti řeknu, potřebuju pár minut, abych se vzpamatovala“.
Nadzvedl hlavu. „Vždyť jsem ti je dal, potom budeme pokračovat“, usmíval se.
Při tom pomyšlení Emě projela nová vlna vzrušení, což mu neuniklo.
„Emo, víš, že máš pěkně uválené vlasy? Co jsi proboha vyváděla?“, zavtipkoval.
Zasmála se a rukou si sáhla na hlavu. „Já ani nevím“, vzápětí se překulila a
sklouzávala mu po těle „No, teď se podíváme na to, co máte za lubem, pane. Vidím,
že jsi připravený“, popichovala ho.
„Hele dámo, já myslel, že potřebuješ pár minut na zotavení“, protestoval slabě a
snažil se ji odtáhnout za ramena.
„Štefane, nezlob, prosím, teď je řada na mně. Užívej si to“, poručila mu a použila
jeho vlastní slova proti němu. Vykulil oči, potom se rozesmál a zavrtal hlavu do
polštáře. Ruce si dal za hlavu, aby na ni lépe viděl.
„Možná bys mohla, než tě začnu šukat. Tak tedy pokračuj“, usmíval se uličnicky. A
tak tedy pokračovala.

252

51.
Lucie se pohnula a otevřela oči do jasného jarního dne. V teple voňavé postele se
protáhla a dávala si chvilku, aby se probrala, byl osmý duben, měla narozeniny,
Dvacet pět let již chodí po tomto světě. Richard seděl na kraji postele a hřbetem ruky
ji pohladil po tváři. Naklonil se a přitiskl jí rty na čelo.
„Dobré ráno, krásko“, zašeptal a přidal polibek na spánek.
„Ahoj“, zamumlala. „Co se děje?“, všimla si, že byl vymydlený a oblečený, v černém
triku a džínách.
„Ahoj“, odpověděl, přičemž mu pohrával úsměv na rtech. „Dnes máš narozeniny. Rád
bych ti popřál, můžu?“
„Jejda, páni, to je pravda, vždyť já už jsem docela stará“, předstírala zděšení. Hravě
zamrkala a zlehka ho pohladila po tváři. „Ještě, že jsi mi to připomněl“, zasmála se.
„Přeju ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí“, zanotoval. „Děkuju ti za všechno“ a
vroucně ji políbil.
„Za všechno?“, nechápavě krabatila obočí.
„Ano, za všechno co mi dáváš, že jsi mě udělala nejšťastnějším chlapem na světě“,
pronesl tiše s vážnou tváří.
Zdálo se jí, jako by byl zmatený a v jeho očích zaznamenala dychtivé očekávání.
„To je pro tebe“, podal jí malou luxusně zabalenou krabičku s věnováním na malé
dárkové kartičce. Navzdory tomu, že se právě probudila, vycítila jeho nadšení a
vzrušení a nechala se strhnout. Přečetla si věnování.
Za všechno naše poprvé, všechno nejlepší pro mou milovanou manželku. Děkuji ti,
Lucie a miluju tě. Richard x
„Páni“, vydechla dojetím. „Taky tě miluju“, řekla tiše a políbila ho na tvář.
„To jsem moc rád, že to taky tak vidíš“, uculoval se. „Otevři to“, vybízel ji.
„Mám?“ Opatrně rozbalila papír, aby ho neroztrhla a pod ním objevila malou krabičku
v červené kůži. Pomalu ji otevřela a uvnitř objevila překrásný náramek, který měl po
obvodu rozmístěné miniaturní přívěsky – londýnský autobus, telefonní budku, a malé
srdíčko jako medailónek.
„To je nádhera, Richarde, děkuju“, a vrhla se mu kolem krku. Oči se jí zalily dojetím a
štěstím.
„Hej, nesmíš plakat. Dnes je tvůj velký den. Bude se slavit, lásko“.
„Ano? A čím začneme?“, zeptala se a ještě malinko popotahovala, ale tvář se jí
roztáhla v úsměvu.
„Třeba tím, že tě pomiluju. Uděláme si takovou pěknou ranní mileneckou schůzku,
souhlasíš?“
„Myslíš něco, jako milenecké dostaveníčko?“, zamrkala. „Tak jo, souhlasím. Ale
pospěš si. Za chvíli tady bude můj manžel. Určitě by zešílel, kdyby tě tady našel“,
vtipkovala a spiklenecky na něj mrkla.
„Vážně?“, přistoupil na její roztomilou hru. „Bez obav, kotě. Bude to rychlovka. Budu
tam a zase venku dřív, než bys řekla švec“.
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„No ne“, dala mu ruce na hrudník a rozesmála se. „Ty si ze mě děláš legraci“, vrtěla
hlavou a stále se usmívala.
„Vůbec ne, to bych si nikdy nedovolil, zvláště když máš ty narozeniny“, dušoval se.
„Ale pokud si můžeme rychle zašukat dřív, než se vrátí ten tvůj žárlivý manžel, měli
bychom si pospíšit“.
Znovu se rozesmála ještě víc a pomalu si stahovala košilku, aby mu udělala malé
představení. Evidentně si užívala tuto hru. Vlasy měla rozhozené, splývaly jí přes
ňadra a ramena. Tak to měl rád, když ji měl v posteli. Jeho penis okamžitě vyskočil
do pozoru. To znamenalo prožít nebeský sex.
„Když mám ty narozeniny, měla bych mít taky právo volby, nemyslíš?“, zeptala se
rozpustile.
„A to je co, mohla bys to slovo právo volby definovat?“, zvědavě povytáhl obočí.
Uchopila ho za ramena, vyšvihla se nahoru a obkročmo se na něj posadila. „Tohle“.
„Rozumím“, rozesmál se. „Tak do toho, kotě“, pobízel ji a dlaněmi jí přejížděl přes
prsa. „Jsem celý tvůj“.
Lucie si svou polohu užívala a zkušeně dováděla. Pohybovala se v bocích krouživými
pohyby. Svírala ho v sobě tak pevně, že věděl, pokud nezpomalí, už to dlouho
nevydrží a udělá se.
„Ach, Richarde …“, zavzdychala blažeností. „Jsi tak tvrdý“, řekla zadýchaně. „Bože,
to je táák úžasné“.
„Díky tobě, kotě, jsem tak tvrdý, proto tě můžu šukat“. Sevřel její boky a mírně ji
naklonil dozadu. Miloval ten pohled, jak jejich těla souloží, jak se spojují a oddalují.
Vzrušovalo ho to. Ale chtěl, aby se Lucie udělala jako první.
„Hraj si se svými kozičkami“.
Jelikož byla dokonalou milenkou, neměla problém s jeho přáním. Uchopila každé své
prso do jedné dlaně tak, jako by je nabízela jako vzácné kousky ovoce. Naprosto
zkurveně dokonalá analogie, pomyslel si. Když si stiskla tmavě růžové bradavky,
které byly ztopořené a trčely vzhůru, vykřikla. Poznal jasné známky rozkoše spojené
s bolestí a začal se pohybovat rychleji, aby ji dovedl až na konec cesty. Přitiskl jí
prsty na klitoris a laskal ho, zatímco ona neustále přirážela k jeho tvrdému penisu.
Těsně na hraně počkal, dokud neucítil první stahy a pak přirazil. Všechno pěkně
najednou. Její fantastický orgasmus mu přivodil ten jeho. Během několika vteřin. Moc
dobře znal, co ona s ním dělá, a bylo to jako vždy nádherné a dokonalé.
„Aach … už budu …“, zasténala.
Byla tak nádherná v celé své nahé kráse, užívající si slast, s těma zelenýma, široce
rozevřenýma očima, které směřovaly k němu.
„Bože, ano, ano“, následoval svou ženu a vyvrcholil v okamžiku, kdy se jejich oči
spojily. Její vnitřní chvění a reflexní stisk z jeho penisu vytáhly každou kapičku
spermatu. On však pokračoval v pohybech a šukal ji pořádně hluboko. Lucie mu
zkolabovala na hrudi a oba těžce přerývaně dýchali. Se zavřenýma očima ji hladil po
zádech. Byli oba jako klubko sexuálního vzrušení.
„To byl ten nejhezčí dárek, jaký jsem si mohla přát k narozeninám“, zamumlala mu
do prsou. „Ale měl bys jít, než tě tu najde můj manžel“, zvedla hlavu.
Richard se hlasitě rozesmál a pomazlil se s její čelistí.
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„Jsem moc rád, že se ti to líbilo. A tvůj manžel by si měl dávat na tebe větší pozor“.
„No, já myslím, že by si spíše měl dávat větší pozor, abych byla spokojená“,
upřesnila.
„Vážně? Já bych se o tebe uměl postarat, krásko. Zapomeň na něho, je to idiot“.
„Jo, a ty máš mnohem větší penis než on“, broukla.
„Zatraceně ženská, ty jsi pěkná divoženka“, začal ji lechtat, dokud nevykřikla a
neprosila ho, aby přestal. Smáli se, znovu se uvelebili a užívali si blízkost toho
druhého. Pro Richarda to znamenalo okamžiky čirého štěstí, nepotřeboval moc. Ale
od té doby, co zažíval její lásku, by byl bez ní naprosto ztracený. Láska, to bylo něco,
co nikdy nehledal, ale která si našla jeho a naprosto ho polapila …. Takže se na ní
stal závislým a potřeboval ji k životu.
„Lucie, podívej se na mě“. Jeho pohled ve tváři byl vážný, netvářil se přísně, ale ani
se neusmíval. Věnoval jí pohled plný emocí.
„Co je?“, zeptala se a zvedla hlavu
„Víš, že jsi naprosto úžasná?“
„Jak to?“, pohladila ho po tváři.
„Kvůli všemu, co jsi mi dala. A co pro mě děláš“, sklopil oči a pohladil ji přes obě
ňadra. Že jsi tady se mnou“, vrátil se pohledem k ní. „Že mě miluješ takového, jaký
jsem. A to já vnímám jako velký zázrak“.
„Richarde, nechtěla bych tě jiného, než jsi. Jsi přesně takový, jak máš být“, naklonila
se k němu pro polibek, ale byl rychlejší. Hluboce ji políbil, až málem ztratila dech.
„A teď alou do sprchy, potom se musíš nasnídat“, zavelel tak, jako by se zrovna
vůbec nelíbali.
„Cože? Ty ale umíš přehodit výhybku, jenom zírám. Myslela jsem, že uděláš úplně
něco jiného“, řekla napůl zklamaně.
„Moc dobře vím, na co jsi myslela, krásko, ale později. Teď to bohužel nebude ten
případ“, pozvedl laškovně koutky rtů a přitáhl si ji k dalšímu polibku. Potom se
postavil, podal jí ruku, aby jí pomohl na nohy.
„Až po vás, má paní“ a nasměroval ji.
„Jste takový gentleman, pane Gregore“, odtušila jeho záměr. „Při jaké příležitosti?“,
stačila se zeptat.
Místo odpovědi ji plácl po zadku, pěkně to štíplo.
„Au“, vykvikla. „Vy jste mě plácl, pane Gregore“, zpražila ho pohledem.
Zhluboka se zasmál a uhnul z jejího dosahu. Milovala ten jeho smích.
„Bojím se, že ano, paní Gregorová. A teď pohněte tou svou rozkošnou prdelkou,
abych vás mohl nakrmit“, popostrkoval ji vpřed.
„Jen počkej, to ti vrátím a bude mě to bavit“, řekla a ohlédla se přes rameno.
Přimhouřila na něj oči.
„Slibuješ?“, pošeptal jí do ucha. „A co se mnou hodláš jako udělat?“
„Ach, ještě sama nevím. Možná něco takového“, na oko se zamyslela. Potom ho
znenadání popadla za rozkrok. Velmi snadno našla svůj cíl a stiskla jeho chloubu.
„Víte, pane Gregore, zmáčknutí vašich koulí by mohla být férová odplata za plácnutí
přes zadek“.
Výraz jeho tváře byl k nezaplacení. Otevřel ústa překvapením.
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„Hej, stále tě držím za koule, Gregore“, připomenula mu.
Rozesmál se, sklonil se k ní, aby jí vtiskl polibek. „To pro mě není žádná novinka,
krásko“., znovu se pochechtával.
„Třeba by mohla být, nikdy nemůžeš vědět“, významně pozvedla obočí.
„Hele, dost řečí. Myslím, že ti později tu tvou přidrzlou pusinku něčím zaplním“, stiskl
obě její půlky. „A nebude to jenom jídlem, pomyslel si.
„Snídaně byla výtečná“, pochvalovala si Lucie a mrkla na svého manžela.
„Děkuji za uznání, snažil jsem se. Ještě mám pro tebe jedno překvapení“, přistoupil
k ní s hedvábným šátkem v ruce.
„A k čemu potřebuješ tohle?“, ukázala na ten šátek.
„Je to překvapení, to už jsem ti přece říkal. Musíš mi věřit“, zavázal jí oči a opatrně
vedl do obývacího pokoje.
„Jsi samá záhada, občas na to zapomínám“, zvedla bojovně bradu.
„Jsi neústupná, ale zatraceně přitažlivá, kotě“, popostrčil ji kupředu.
Tiše se zasmála. Z jejího sexy hlasu mu opět tvrdnul penis a začal přemýšlet nad
možnostmi.
„Tak jo, jsme tady“, pošeptal jí do ucha a posunul ji tak, aby měla co nejlepší výhled,
až spatří to překvapení. „A myslím, že bys měla vědět, jak jsem se na tuhle chvíli těšil
a dlouho, téměř tři měsíce, čekal“, poznamenal dramaticky.
„To je dlouhá doba, Richarde, to musím uznat. Jenom doufám, že stejnou dobu
nebudu muset čekat i já, než mi sundáš ten šátek“, hbitě odpovídala.
Poklepal jí prstem na rty a pomalu po nich přejížděl.
„Jsi hodně výmluvná, kotě. Už se těším, až ti něco později provedu. Ale teď chci,
abys viděla to překvapení, takže si myslím, že smíš si ten šátek sundat“.
Lucie zrychleně dýchala, když jí ho rozvazoval.
„Mimochodem ten šátek je na tobě zatraceně sexy. Myslím, že bych si na něj měl
brzy vzpomenout a náležitě ho použít“, zašeptal jí s ústy u krku.
„Hmm, při jaké příležitosti?“, zavrněla tiše.
Tento nevýrazný zvuk mu hodně napověděl o jejich potřebách, které v ní vyvolalo
oslepení. Na tohle taky nesmí zapomenout, pomyslel si.
„Tak to je tvoje překvapení“, hlesla, když měla konečně šátek z očí.
Lucie zamrkala, když spatřila obraz před sebou a tiše si ho prohlížela. Ona klečící na
podlaze, nahá, omotaná neskutečně dlouhým šálem. Za ní Richardova silueta
v pozadí, objímající jednou paží zastíněná ňadra a druhou ruku položenou v jejím
klíně, vlasy měla rozpuštěné a přehozené k jedné straně.
„Ale to je přece …“, vyslovila zmateným hlasem.
„Ano, to je ta podmanivá fotografie, kterou jsme si pořídili ten večer, kdy jsem tě
požádal o ruku“, dopověděl za ni. „V londýnské galerii tě podobný obraz „žena,
omotaná červeným šálem“ zaujal. Doufám, že to vidíš a vnímáš stejně jako já.
Nechal jsem to přemalovat do obrazu. Skutečně se to povedlo a je to pro mě dech
beroucí podívaná“.
„Když pominu, že jsem to já, obraz je nádherný“, promluvila tiše, zatímco studovala
to plátno. Její hlas zněl něžně až dojemně.
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„Tohle bude mít své dominantní místo v naší ložnici, souhlasíš?“, neptal se, a už ani
dychtivě nečekal na její odpověď. Prostě konstatoval.
„Ano, obraz je skutečně krásný“, hlesla. „Zdá se, že pro tebe hodně znamená, že
ano, Richarde?“
Přitiskla se k němu a oba byli zahleděni na to působivé dílo, které nechal přetvořit
z pouhého snímku.
„Ano, to je pravda. Znamená pro mě hodně, Lucie. Když jsem si prohlížel tuhle
fotografii, hned jsem věděl, jak ji použít. Byl to pro mě rozhodující moment, který
nedokážu popsat, ale chápal jsem to“.
Pomalu jí třel paže nahoru a dolů, sjížděl rty po jejím krku. Olízl její kůži, aby věděl,
jak chutná. Naklonila hlavu na stranu, očividně jí to dělalo dobře. Vždy byla tak
vnímavá a velkorysá, že ho to nepřestávalo udivovat.
„Nikdy by mě nenapadlo, že něco takového vymyslíš a zrealizuješ“, řekla zamyšleně.
„Jako dnes si vybavuju ten okamžik, jak jsi mě omotával tímto šálem. Díval ses na
mě takovým zvláštním způsobem, na jaký nikdy nezapomenu“.
Její slova ho zasáhla přímo do srdce.
„Pojď sem“, otočil ji, aby se mohl podívat do těch jejich nádherně zelených očí a
přejel jí palci po tvářích. „Měla bys vědět, že když jsem tě poprvé spatřil, nedokázal
jsem tě vymazat z paměti. V té chvíli jsem znovu ožil, tak prosté to je, Lucie“.
Podívala se na něho zvlhlýma očima. Uměl poznat, když s ní cloumaly emoce, takže
s jistotou věděl, že jí jeho slova dávala smysl.
„Miluju tě, Richarde“, zašeptala.
„Já tebe víc, krásko moje“.
Její výraz se změnil a emoce nahradilo něco jiného. Něco krásného, což mu
napovědělo, že ho chce. Říkal jsi něco o tom, že zaměstnáš moje ústa“, zamumlala,
oči jí potemněly, když přivřela víčka.
„Nabízíš mi to?“, podařilo se mu vyslovit, aniž by se mu hlas zlomil vzrušením.
Poklekla si na kolena a dala mu tu nejkrásnější odpověď těmi svými nádhernými a
nejšikovnějšími ústy.
Vraceli se domů z oslav narozenin něco málo po půlnoci v rozjařené náladě. Richard
zavřel dveře jejich bytu. „Konečně sami“, oddechl si, opřel se zády o dveře a zadíval
se na Lucii. Přikročila k němu a prsty přejela po klopách jeho saka.
„Děkuju ti za překrásné narozeniny. Jsi ten nejpozornější, nejdůmyslnější a
nejštědřejší manžel na světě“.
„Je mi potěšením, lásko“.
„Jo tvoje potěšení“, škádlivě se usmála.
„Unavená?“, zeptal se.
„Jenom trochu. Myslím, že si půjdu dát sprchu a mohli bychom si vzájemně dopřát
ještě nějaké to potěšení“, navrhovala.
„To zní moc dobře a rozhodně nebudu protestovat“, oči mu zasvítily touhou.
„To bych ti ani neradila“, prohlásila a zavřela se v koupelně.
Richard na ni netrpělivě čekal v posteli, svlečený, na sobě pouze boxerky.
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„Víš o tom, že to co máš na sobě, je moje košile?“, prohlásil s kamennou tváří. Začal
jí rozepínat, ale zatlačila ho zpátky na postel. Pomalu přehodila přes něj nohu a
obkročmo se posadila. Nemilosrdně ji chytil za boky.
„Ach, jen pomalu“, škádlila ho a sama si rozepínala košili. Usadila se mu na klíně a
přes tenké boxerky ucítila jeho vzrušení. Tentokrát byla naostro ona. Zavzdychala,
když se více přitiskl. Zavlnila boky a sledovala měnící se výraz jeho obličeje. Přímo jí
před očima vyvstala představa, co by a jak prožíval. Rozepnula poslední knoflík jeho
košile a rozevřela ji. Doslova ji hltal pohledem. Pustil její boky v momentě, aby se
dostal k jejím ňadrům. Sténala při jeho dotecích, když jí zručnými prsty jemně
masíroval bradavky. Zatahal za ně, až vykřikla. Díval se na ni, jak se na něm hýbala,
v očích oheň. Tak se do toho pořádně položila a nechala se unášet naprosto
nepopsatelným pocitem, který vzájemné tření jejich těl vyvolávalo.
„Bože, Lucie, to je neuvěřitelný požitek“, sténal s očima doširoka rozevřenýma.
Třela se o něj způsobem, o kterém věděla, že si může dovolit. Svezla se ještě níže a
znovu se otřela. Podívala se a zeptala se. „Co bys řekl, že bude dál, co bych si
mohla přát?“
„To nevím, co máš zrovna za přání“, rozchechtal se. „Ale řekl bych, že je řada na
mně. Budeš si užívat mého jazyka. Úplně všude, kladl důraz na každé slovo.
Přivřela oči a vydala ze sebe hluboký vzdech. „Sice jsem myslela …“
Ale to už ji jedním prudkým pohybem zvedl ze svého klína. Než se nadála, najednou
se tiskla koleny po obou stranách jeho obličeje. Pevně si ji přitáhl za boky na sebe a
vzal si ji ústy. Jazykem vyrazil dopředu a začal ji lízat. Neúprosně. Prudce se
nadechla a zběsile pohybovala boky, zatímco se ji snažil udržet v klidu.
„Ne, ještě ne“, varoval ji přísným žhnoucím pohledem. Lízal ji dál, mnohem drsněji.
Zhoupla se v bocích, aby tak zesílila tření. Zasténal a znovu ji stáhl k sobě.
Nelítostně. Jazykem začal přirážet, rychle a agresivně. Jeho ústa se kolem ní semkla
a hltavě ji sála. Byla vlhká skrznaskrz. Udělala se rychle a silně do jeho úst, na jeho
jazyk. Ještě než se stihla vzpamatovat, jeho zuby na ni začaly dorážet. Znovu si ji
vzal do pusy, pevně ji svíral svými rty, polaskal zuby a znovu v ní řádil jazykem. Bylo
to takové vzrušení, které vždy bylo jiné. Potom zasténal, vzdychal a ona se chvěla.
Pohybovala boky sem a tam a volala opakovaně jeho jméno. Rukama ji pevněji
sevřel v bocích, až ji doslova drtil kůži, pevně ji takto přidržoval, aby se nemohla
hýbat. Nechtěl ji nechat uniknout. Její výkřiky už byly beze slov, zažívala příval
několikanásobných orgasmů, které zmítaly jejím tělem. Zastřeně zasténal. A když
poznal, že v ní orgasmus dozníval, byl jako šílený. Tím to však nekončilo.
Položil ji na záda a téměř nedbale roztáhl nohy od sebe. Vpíjel se očima, zatímco jí
dával prsty do pusy a potom jimi sjížděl pomalu mezi její prsa a pokračoval níž. Chvíli
ji jen tak dráždil a sledoval její obličej, který měla čím dál více frustrovaný z jeho
kroužících doteků. Už si málem rvala vlasy na hlavě, když do ní prsty hluboko
zasunul. Prohnula se v zádech a divoce zakmitala boky.
„Tohle jsi potřebovala“, promluvil zastřeně. Záměrně dráždil ten její citlivý bod,
zatímco ji druhou rukou tlačil dolů. Sklonil k ní obličej, políbil ji a vzal její spodní ret do
svých vlhkých úst. Tlak a uvolnění, jemnost a vzrušení, bylo toho až moc příliš.
Znovu dosáhla vrcholu, vykřikla a on se začal usmívat.
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Otevřela oči a viděla, jak nad ní klečí. Zvedla se a stáhla mu boxerky dolů. Hlava se jí
stále točila z těch intenzivních orgasmů, které jí její manžel přivodil. Ale jediné, na co
byla schopná se soustředit, byl pohled, kterým se na ni upíral. Byl obrovský, tvrdý,
vzrušený, prostě úžasný.
„Udělej se se mnou, Richarde“, zavzdychala prosebně.
Jednou rukou se ho dotýkala. Sledovala jeho pohled, když se zadíval, jak její ruka
spočinula na jeho penisu, oči mu potemněly. A ten pohled byl plný chtíčem, který ho
ovládl jako ostrý hrot.
O pár minut později leželi v tom nejtěsnějším objetí. Ruce a nohy vzájemně
propletené, tělo na těle. Hladil ji ve vlasech, zatímco ona začala pomalu dřímat.
Něžně ji políbil na špičku nosu a potom na ústa.
„Miluju tě“, zakňourala a propadala se do spánku.
„Já tebe taky, lásko“, usmíval se. „Tak to prostě je“, dodal a zavíral oči.
52.
Poslední den v Praze byl naprosto úžasný, a ani trochu snadný. Poslední večer
v Praze, kde byl jejich domov, a druhý den se měli oficiálně přesunout na nějaký čas
do Itálie, do městečka Sirolo, které si tolik minulé léto oblíbili.
Richard zavedl svou ženu do jejich oblíbené restaurace s výhledem na Vltavu. Když
vstupovali dovnitř, drželi se za ruce. Měla to být jejich poslední večeře, kdy se měli
načas rozloučit s Prahou.
Číšník je rovnou odvedl ke stolu, kde tolikrát předtím spolu večeřeli, ovšem dnes to
bylo jiné. Lucie se začínala zmocňovat jakási nostalgie, i když se na nový pobyt
těšila. Před očima se jim rozprostírala nádherná scenérie na plující parník, plný
nadšených turistů se zraky upřenými ke břehům řeky, aby pohlíželi na město z jiného
úhlu pohledu. Oba dva muži, číšník a Richard, se chopili židle, aby ji odsunuli. Lucie
se usmála, když se Richardovi podařilo vyhrát. Potom se posadil naproti a ona si
znovu uvědomila, jak okouzlující je. Chvíli se na sebe usmívali a čekali, až jim číšník
doporučí všechny speciality. Vybrali si láhev vína a pak se oddali další vlně ticha,
přičemž sledovali dění na řece Vltavě a oba byli na nějaký čas ponořeni do vlastních
myšlenek. Ani jeden si nepřál, aby ten jejich poslední večer byl ve znamení nostalgie,
ale přece se tomu neubránili. Zvláště Lucie byla obzvláště tichá, zahloubaná do ticha
s očima upřenýma na hladinu řeky. Richardovi bylo jasné, nad čím přemýšlí a musel
udělat něco, aby to vzniklé napětí zmírnil. I když tu a tam zaznamenal, jak se po
očku na něj podívala, ale když se snažil setkat s jejíma očima, uhnula pohledem a
dál sledovala okolí venku. Vypadala smutně a ustaraně. Velmi dobře rozuměl jejímu
rozpoložení, i pro něho samotného to nebylo jednoduché.
Sakra, musí s tím něco udělat, napomínal sám sebe. Aniž si to uvědomil, nahlas si
povzdechl, což ji konečně přimělo se podívat zrovna ve chvíli, jak si pravou rukou
prohrábl vlasy.
„Lucie, nebuď smutná, prosím. Proboha vždyť není konec světa a my se sem zase
vrátíme. Navíc si se těšila na Itálii a naše přátelé“, natáhl se po její ruce a políbil ji do
dlaně. Podívala se mu zpříma do tváře.
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V očích se jí zračilo nejprve překvapení a potom, že by úleva? Sám to nedokázal
přesněji rozpoznat, ale určitě v takovém sledu to bylo, tím si byl jistý.
„Já vím, promiň, Richarde“, zašeptala a usmála se, čímž se mu ihned rozjasnil
obličej. Číšník jim přinesl víno a Richard pozvedl skleničku.
„Tak na naše nové působiště, kde se budeme moci procházet po plážích a na
spoustu sluníčka“.
„To byl velmi působivý přípitek, pane Gregore“, zvesela si s ním přiťukla a napila se
vína. Richard se na ni usmál, potěšen její pozitivní náladou, vzápětí se předklonil nad
stolem a vzal ji za obě ruce.
„Rád bych ti něco navrhl, Lucie“, nadnesl tiše.
„Aha, tak povídej“, pobídla ho a znovu upila vína. Přitom si vychutnávala pocit, jak jí
prsty opisoval kolečka na dlani.
„Trochu jsem pozměnil plány“, čímž si zasloužil její naprostou pozornost. „Změníme
letadlo za auto a uděláme si pár zastávek. Především si dopřejeme malé
zastaveníčko na jedno místo, které bych ti rád ukázal“, vychrlil ze sebe. „Tak co tomu
říká, moje kráska?“ a nedočkavě jí stiskl ruce, jako by se bál, že mu řekne NE.
„To zní zajímavě“, vzhlédla. „No, a kde se to vlastně zastavíme?“, ptala se dále.
„Nejdříve v Rakousku a potom budeme pokračovat zajížďkou do Milána, kde se
zdržíme dva dny a dvě noci. Vybral jsem moc pěkný hotel, bude se ti líbit“, obdařil ji
neodolatelným úsměvem.
Fantastický sex v hotelu, pomyslela si a začala se uculovat.
„Čemu se směješ?“, zeptal se zvědavě a na tváři mu pohrával ten jeho okázalý
úsměv, ze kterého se jí roztřásla kolena.
„Ale, jenom tak. Mám prostě radost, proto se usmívám“, začala se ošívat.
„No, tak to pěkně vyklop, co tě tak pobavilo?“, trval na svém.
„Nic v tom nehledej, Richarde. Snad jenom představa sexu v hotelu …“, protočila
očima a znovu se uculovala.
„Sex v hotelu?“, zamrkal, než pochopil a pohledem se jí vpíjel do očí. „Tak sex
v hotelu, to je ten nejlepší sex“, zasmál se tiše. „Takový sex, při kterém se nemusíme
žinýrovat“, pronesl svůdně. „Představ si, že budu hodně nezdvořilý, když po tobě
budu chtít samé neslušné věci a pořádně tě ošukám“, přiložil si její dlaň na ústa a
povystrčeným jazykem ji olízl.
Lucie na něho zírala s otevřenou pusou a vstřebávala to, co právě řekl.
„Cože?“, snažila se vzpamatovat. „Takže se mám na co těšit“, konečně se odpoutala
od těch představ a rozesmála se.
„To rozhodně máš, krásko moje“, smál se spolu s ní.
Domů se vraceli jako dvě rozesmáté děti v pubertálním věku. Prožili nakonec tu
nejbláznivější noc, aby si uchovali vzpomínku, protože následující den přejedou
pomyslné hranice a vydají se na cestu do Itálie. Rovněž stejně tak překročili i
sexuální hranici, kdy ji Richard opakovaně přiváděl do extáze, ohnutou v kuchyni
přes stůl, ve sprše a nakonec v posteli. Lucie se později po tom sexuálním maratónu
natáhla, dlouze zívla a zavrtala se do peřin. Richard se uvelebil vedle, omotal se
kolem ní jako had a hlavu jí položil na prsa. Začal ji zlehounka šimrat na kůži.
Zachichotala se a dloubla ho do žeber.
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„Hele, ty tam, nejedeme zítra ráno do Milána?“ a poškrábala ho ve vlasech.
Zvedl hlavu. „Na to můžeš vzít jed“, odpověděl a široce zívl.
„Tak v tom případě mě nepokoušej a buď hodný chlapec“, napomenula ho.
„Mimochodem, proč zrovna do Milána?“, zeptala se a pohladila ho po tváři.
Pohnul rty a vtiskl jí polibek. „Mám tam nějaké svoje malé investice, se kterými bych
tě rád seznámil“, řekl téměř ostýchavě. Na chvíli se odmlčel a potom ještě dodal.
„Tedy pokud budeš chtít“.
„Takže to bude tak trochu pracovní?“, namítla a na chvilku se zamyslela. Nakonec
řekla „Ano, samozřejmě“, odpověděla, načež se uvolnil.
„To jsem rád, ale jinak nezapomínej na jedno, kotě“.
„Ano?“
„Tam budu pracovat, ale na tobě“, významně se na ni zadíval. Už jen z toho pohledu
se jí vztyčily bradavky. Všiml si toho.
„Slibuju, že si to pěkně užiješ“, přisál se jí svými rty ke krku, a rukama jí putoval
k ňadrům. Odvalila se od něj na druhý konec postele.
„Hele, kam jsi mi zmizela?“, zeptal se překvapeně.
„Jde se spát“, odpověděla rázně.
Richard se zakuckal smíchy a překulil se k ní. Přitiskl se tak, aby se jim oběma
pohodlně leželo a zašeptal. „Dobrou noc, lásko“.
„Dobrou“, slastně zavrněla, zavřela oči a během chvilky spala.
53.
Do Milána dorazili něco málo před polednem dalšího dne. Projížděli úzkými točitými
silnicemi mezi stromy, konečně jí došlo, že budou ubytováni na okraji samého města.
Přesto hotel vypadal velmi přepychově. Když Richard zastavil před vchodem, vyběhl
ven portýr, aby jim odebral zavazadla.
„Půjdu nás přihlásit na recepci“, usmál se povzbudivě. Lucii příjemně překvapilo, že
se nakonec přemístí do jednoho z bungalovů. Pozvedla obočí při představě, jaké
maximální soukromí jim to zajistí, když na ni rošťácky zamrkal.
„Tak jsme tady“, spokojeně prohlásil. „Chtěl jsem, aby ses mohla rozvášnit dle libosti,
krásko“, pošeptal jí a oči mu přitom zahořely.
Lucie cítila, jak se jí tělo rozpaluje už jenom z toho, jak jí pošimraly jeho slova.
„No, jestli ovšem mi někdo dá příležitost k tomu, abych se mohla rozvášnit“,
odpověděla s předstíranou lhostejností a přitiskla mu rty na krk, zatímco recepční
hotelu diskrétně zakašlala.
„Na to se můžeš spolehnout, kotě“, prohlásil, rukou se jí vloudil na zadeček a silněji
zmáčkl. Při té představě se uchechtla a převrátila očima. Recepční jim předala klíč a
odebrali se směrem k bungalovům. Cestou se vášnivě líbali.
„Takže, co máme v plánu, pane Gregore?“, zeptala se.
„No vlastně jsem se chtěl nejdříve trochu zabydlet a pak si nechat něco přinést
k jídlu“, odpovídal Richard a znovu ji plácl přes zadek a spiklenecky na ni mrkl.
„Já mám lepší nápad. Zajdeme si do zdejší restaurace na oběd a potom se tady
trochu projdeme“, nadnesla a koutkem oka sledovala jeho výraz.
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Byla nadmíru spokojená, že právě se naskytla odveta, aby to schválně protahovala.
Ovšem to myslela jako legraci. Richard se zastavil na dlážděném chodníčku, po
kterém kráčeli, nevěřícně se na ni podíval.
„Co se stalo? Nemohla ses dočkat, až si spolu zasexujeme. Myslel jsem, že dnes
zůstaneme vevnitř“, ptal se s údivem ve tváři. Vzal její tašku, přehodil si ji přes
rameno, aby si ji mohl při chůzi k sobě přitáhnout.
„Prostě chci nějaký čas strávit tím, že se projdu po okolí, když už mám tu možnost.
A kromě toho, po tom, co jsi mě v autě napomenul … Jak jsi to jenom říkal“,
zamyslela se. „Jo už to mám, řekl jsi o mně, že mám chlípné myšlenky. Tak, abych to
shrnula, o to teď budeš žadonit ty, miláčku“, prohlásila stroze, když zamířili ke dveřím
bungalovu.
Chvíli se na ni pozorně díval a potom odemkl dveře. Nechal ji vejít jako první. Jakmile
vstoupila dovnitř, nemohla uvěřit, jak romantické a nádherné bylo místo jejich pobytu.
Krb v pokoji, soukromá veranda s překrásným výhledem do nedalekého lesa. A navíc
ložnice, které vévodila ohromná postel jako pro královský pár. Tohle všechno
zaznamenala za několik vteřin, během nichž vstoupil za ní a zavřel dveře. Vzal ji do
náruče a přitiskl ji k zárubním. Jeho oči se vpíjely do těch jejich a jazykem se dotýkal
jejího krku. Vrhl se na ni tak nečekaně, až jí skoro vyrazil dech. Hlavou se naklonil
k uchu a kousl ji do lalůčku.
„Tak ty chceš, abych žadonil, Lucie?“, zašeptal.
„Hmm“, podařilo se jí ze sebe dostat, přestávala se soustředit. Roztáhl jí nohy,
postavil se mezi ně. Cítila, jak byl vzrušený a uniklo jí slabé zasténání z úst.
„Jak to tedy provedeme, krásko? Co třeba tohle?“, nastínil lehký scénář. „Zoufale tě
prosím, nechej mě, abych ti mohl líbat prsa“ a jazykem mířil od výstřihu k jejímu krku.
„Moc prosím, abych je trochu ocumlal, tak to máš ráda“, přitlačil se k jejímu klínu, až
slastně zaúpěla. „Moc prosím, nechej mě, abych tě ochutnal“, silou vlastního těla ji
tlačil na dveře. Jednou rukou jí vklouzl do kalhotek, ihned našel to místo, laskal a
tvrdě zatlačil.
„Richarde“, vydechla jeho jméno vzrušením, které ji zachvacovalo.
„A zoufale tě prosím, abych ti ho tam mohl vrazit, abych mohl cítit, jak se kolem mě
svíráš, a pak se uděláš. Jednou, dvakrát a nebude to mít konce“, dokončil svůj
monolog a přivedl ji tak k nejrychlejšímu orgasmu, jaký kdy zažila. Vykřikla, stále
přilepená ke dveřím. Kombinace jeho pronesených slov s jeho proklatě sexy
přízvukem a jeho ruky na ni bylo moc. Znovu ji přivedl k dalšímu vrcholu, a to
mnohem jemněji, avšak intenzivněji než dříve. Pro jeho košilaté hlášky měla vážně
slabost. Poodstoupil, podíval se na ni svýma potemnělýma očima a olízl si prsty.
„Však ještě uvidíme, kdo bude nakonec žadonit“, usmíval se samolibě a sledoval její
užaslý výraz, který najednou zračil mnohem větší odhodlání. „Tak pojďme na ten
oběd, kotě, když jsi na tom tak trvala“, řekl, nasadil si sluneční brýle a drze se na ni
zazubil. Jeho projev ji nemálo zaskočil a chvíli trvalo, než si to přebrala.
„Za to mi zaplatíš, Gregore“, zavrčela. „Ach jo“, povzdechla si pro sebe. Tohle bude
její nejdelší den jejího života.
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Když dojedli vynikající oběd, bylo něco kolem druhé hodiny. Richard neprotestoval a
ochotně se podrobil odpolední procházce po okolí. Když se vraceli zpátky, nedalo jí
to, aby se zeptala. „Co budeme dělat teď?“
„Nechej to na mně, mám pro nás vymyšlený parádní rozvrh, jak strávit zbytek
odpoledne“, zasmál se. Přitáhl si ji k sobě a rukou sklouzl k jejímu zadečku.
„Tak přímo rozvrh, říkáš“, pozvedla obočí. „Tak mi to prozraď, protože si nejsem
vědoma žádného plánu z tvé strany“, zatvářila se popuzeně.
„Opravdu to chceš vědět?“
„To rozhodně. A ruku pryč z mého zadku, chovej se slušně“, napomenula ho.
„Páni, ty máš ale bojovou náladu“, a stihl ji ještě plácnout přes ten její zadek.
Překvapením nadskočila a Richard se zachechtal. „Zamluvil jsem nám masáž pro
páry. Bude se ti to líbit“, kývnul na recepční, když vešli do haly.
„Jo, fakt pěkně vymyšleno. Překonal jste se, pane Romantiku“, utrousila naštvaně.
„Já ale o žádnou masáž nestojím“, dále protestovala.
„Ale ano, jenom o tom ještě nevíš“, usmíval se. „To je to jediné, co teď potřebuješ.
Potom budeš krásně uvolněná, až se do tebe ponořím hluboko. Budeš jako blátíčko“,
šeptal jí cestou.
Užasle kroutila hlavou, zatímco je odváděla masérka do místnosti pro páry. Objasnila
jim, co si mají svléknout a co ponechat. Pak odešla a nechala je o samotě.
„Něco ti ukážu, Gregore“, vtipkovala a přitom si sundávala triko a přetahovala přes
hlavu. Měla na sobě novou podprsenku z jemného hedvábí, tělové barvy a hodně
vykrojenou, kterou na ní ještě neviděl. „Myslela jsem si, že by se ti mohla líbit“,
broukla smyslně.
Oči mu potemněly tak jako vždycky, když ji spatřil obnaženou. A ona si ten svůj
striptýz pro něj skutečně užívala. Pomalu se vysoukala z kalhot a odhodila je na židli.
Chystal se sundat si košili, ale když viděl, jak si ruce dala za záda, aby si rozepla tu
rajcovní podprsenku, okamžitě přestal.
„Pozor, pozor, teď nás čeká masáž. Žádné lumpárny, Gregore“, hubovala ho.
Vyklouzla z podprsenky, hodila ji po něm a trefila se.
„Otázkou však zůstává, jestli si mám nechat kalhotky, anebo mám pokračovat dál a
svléknout si je. Mám chtít, aby mě masírovala všude?“, ztišila hlas a vklouzla palci za
kalhotky na bocích a stáhla si je, ale ne úplně. Pořád ještě zakrytá, uvažovala
nahlas. „Co myslíš, Richarde? Já fakt nevím“, stáhla si je ještě víc a natočila se tak,
aby mu nic neušlo.
„Nepokoušej mě, Lucie“, varoval ji. Všimla si, jak mu na krku naběhla žíla, zatímco se
snažil udržet kontrolu nad sebou. Nato se rychle otočil, odhodil svoje svršky oblečení
a zasoukal se pod prostěradlo rozprostřené na jeho masážním stole. Obličej přitiskl
do polštáře. Slyšela, jak do něj zasténal. Zasmála se spokojeně, odložila zbytky
oblečení a rovněž vklouzla pod svou deku. Pár minut se smáli a čekali, než přijde
masérka, aby jim poskytla slibovanou masáž.
„Ta provokace byla hodně troufalá“, vzal ji za ruku, kterou k ní natáhl a podržel ji ve
vzduchu. „Za to mi zaplatíš, krásko. Odplata tě nemine“, promluvil s vážnou tváří.
„Bude mi potěšením“, špitla rozverně.
„Bože ženská“, povzdechl si nahlas. „Ani nevíš, co tě čeká“, zavrčel.
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Následující hodinu a půl relaxovali a plně si masáž užívali. Jakmile skončila, oblékli
se a zamířili zpátky k bungalovu. Lucie netušila, jaké plány budou následovat, proto
to vzdala a nechávala to na Richardovi. Když se blížili na místo, byla značně
nervózní. Budeme to teď dělat, přemýšlela. Vešli dovnitř a Richard rozhodl za ni.
„Teď ti dám chvilku, aby ses připravila. Vrátím se pro tebe. Udělal jsem rezervaci na
večeři. Spokojená?“
Sice očekávala něco docela jiného, než večeři, ale byla taky hladová. Takže ano.
„Doufám, že ne daleko“, zavrněla a přitáhla si ho k sobě, aby ho objala.
„Neboj, bude to tady v rámci areálu. Říkal jsem si, že to bude bezpečnější. Kdyby ses
snad během večeře trochu rozparádila, budeme to mít blízko“, poškádlil ji. Pevně ji
přidržel u sebe tak, že ucítila jeho horký dech ve vlasech. Bylo jí příjemně v jeho
náručí. Pak se odtáhla, aby se mu mohla podívat do očí.
„Děkuji, Richarde“, řekla tiše.
„Děkuješ za co?“, zeptal se a vypadal rozpačitě.
„Za pěkné odpoledne. Moc se mi líbilo, Jak jsme si to užili“, odvětila a měkce ho
políbila na ústa. Polibek jí vrátil, pomalu a nenuceně. Oba cítili, že oheň mezi nimi se
znovu rozpaloval.
„Dej si sprchu a já tě za chvilku vyzvednu“, zašeptal.
Povzdechla si, když odcházel a začala se připravovat. Potěšena představou, že až
do rána se bude potom oddávat vzrušujícímu hotelovému sexu. Bože, to vůbec
neznělo špatně, pomyslela si. Během doby, co se připravovala a čekala na Richarda,
ať už byl kdekoli, se uvedla do poměrně horečnatého stavu.
Byla vzrušená, nervózní, zběsilá, napjatá a kdoví co ještě. Vlastně přece něco.
Roztoužená, šíleně roztoužená. Oblékla si černé krátké šaty s dostatečně
vykrojeným živůtkem, takže odhalovaly její výstřih. Stáhla si vlasy do culíku a podél
obličeje si nechala několik volných pramenů. Cílem toho byl vytvořený účes, který
měl působit ledabyle. Dala si záležet, aby se navoněla na všech správných místech.
Připadala si jako Gregorova panna, která toužebně čekala na svou defloraci.
Richard přišel ke koupelně a zaklepal. Byl tak laskavý, že ji nechal pro ni samotnou a
sám použil jinou v apartmánu.
„Lucie, jsi už oblečená? Můžu jít dál?“, zeptal se.
„No, to je mi novinka. Jako by tě to kdy zastavilo“, škádlila ho. Naposled se upravila a
zkontrolovala se v zrcadle. Vlasy – dobrý. Pleť – rozzářená. Prsa – vystrčená.
Sebedůvěra – veliká, znovu si pro sebe zopakovala.
Otevřela dveře a spatřila svého manžela. Opět nezklamal. Ohromně mu to slušelo.
Na sobě tmavou košili, džíny, na nohou martensky a navíc, aby toho nebylo málo,
kousal se do spodního rtu, což ji přivádělo k šílenství.
„Lucie, vypadáš nádherně. Musím se ovládat, abych se na tebe nevrhnul, protože tě
moc chci“, pošeptal jí do ucha, když si ji přitahoval k sobě. „Pojď, honem se
navečeříme“, táhl ji ven.
„Kam to vlastně jdeme?“, podivovala se, když šli jinam, než obědvali.
„Zařídil jsem pro nás něco trochu víc, intimnějšího. Doufám, že ti to nevadí“, na tváři
se mu objevil široký úsměv a vzal ji kolem ramen. Kráčeli zahradou, byla už tma a
všude byla cítit prosycená vůně růží.
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Zavedl ji k prosklené pergole, kde byl připravený stůl pro dva a tucet svíček, jejichž
světlo prozařovalo tmu. Lucii potěšilo, že kromě číšníka, tam byli sami.
„No páni, a kdo stále tvrdí, že romantika neexistuje“, usmívala se.
Když se usadili, Richard otevřel šampaňské a nalil do skleniček. Pozvedl sklenku a
pronesl se svůdným úsměvem ve tváři. „Připíjím na tebe a sex v hotelu, který
zanedlouho začne“.
Lucie se zasmála. „Richarde, teď by ti na to moje svádění stačil klidně i Dr. Pepper.
Dnes v noci už žádné drahoty dělat nebudu“.
Zaklonil hlavu a rozesmál se. „Miluju ten tvůj smysl pro humor, Lucie“.
„Já zase miluju se na tebe dívat“, pomalu upila šampaňské a zbožně na něj koukla.
Při jídle se smáli, škádlili a mluvili o všem a o ničem. Večeře se jim líbila, přestože
plánovali, že ji vezmou hopem. Než se stačili rozkoukat, svíčky už dohořívaly,
šampaňské bylo vypito. Cítili se uvolněně a naprosto šťastně. Zůstali o samotě,
protože Richard před okamžikem poslal číšníka pryč a poděkoval mu za obsluhu.
Hvězdy se rozzářily a podtrhovaly kouzlo noci na italské obloze.
„Tohle bylo jedinečné, Richarde. Naprosto dokonalý večer“, děkovala Lucie a vzala
ho za ruku.
„Jen počkej, krásko. Noc teprve začíná“, řekl, postavil se a přitáhl k sobě. „Sám za
sebe prohlašuju, že jsem připraven jít do bungalovu. Co na to říká moje žena? Řekni
ano, Lucie“, zlobil se na oko. Položil jí ruce na tváře a kýval jí hlavou na souhlas.
„Ano, ano, ano“, za každé ano ho políbila.
„To mi něco připomíná“, usmíval se a spiklenecky na ni zamrkal. „Tak půjdeme“, vzal
ji za ruku. Vraceli se nocí přes zahradu do bungalovu. Cestou ji podrobně
seznamoval, co jí hodlá provádět a ona pociťovala, jak ji představa toho rozehřívala.
Když otočil klíčem a odemkl dveře. Lucie málem omdlela. Místnost byla ozářena
svíčkami
„Páni, to je nádhera“, zajásala.
„To bych řekl“, ozval se Richard, když se soukal z bundy. „Já totiž nejsem žádný
troškař, pusinko“, poškádlil ji a prsty ji hladil po zádech.
„A ten oheň v krbu, to je přímo famózní“, pochvalovala si.
„Jo, někde jsem o tom četl, že vy ženy to máte rády, když do vás někdo buší před
hořícím krbem“, zasmál se, přitom rychle odskočil, když se prudce otočila.
„Ty lumpe“, zasyčela.
„Ale no tak, to byl jenom malý žertík“, chechtal se.
Chvíli se na sebe dívali. Richard se přestal smát a jeho tvář zvážněla. „Takže,
krásko“, popadl ji za ramena.
Vykroutila se mu. „Nikam nechoď, hned budu hotová“, cudně ho políbila a zmizela
v ložnici. Popadla tašku a zavřela se v koupelně.
„Dávám ti pět minut, krásko“, zavolal za ní a smál se tomu, jak kvapně zmizela.
Lucie se v rychlosti svlékla, opláchla se a převlékla se do svůdného prádla. Zvolila
černou košilku s úzkými ramínky, která jí sotva zakrývala zadek. Výstřih byl natolik
hluboký, aby odhaloval její přednosti. Teď už zbývalo jenom jedno, vzít za kliku.
Zhluboka se nadechla a vyšla ven. Richard už na ni čekal. Stál zády k ní, otočený ke
krbu. Nevěděl o ní, takže měla možnost ho tiše sledovat, jak si rukama prohrábl vlasy
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a díval se do ohně v krbu. Vnímala jeho silná záda, silné paže … Všechnu tu jeho
sílu a krásu. V zamyšlení si povzdechla. Otočil se a jeho tvář zazářila ve světle
plamenů. Pozorně se na ni zadíval, sjížděl ji očima od hlavy až po paty. Když se
jejich pohledy setkaly znovu, v obličeji se mu mihl úsměv, který tak milovala.
„Jsem tady“, zašeptala.
Nic neříkal a kochal se pohledem na její košilce. Zvolila správně a v duchu si udělala
fajfku a odškrtla. Konečně promluvil a prolomil to ticho mezi nimi, které už bylo
nesnesitelné.
„Nádhera“, vydechl. „Pojď ke mně, Lucie“, přikázal jednoduše.
Vykročila k němu, nebyla daleko, jen pár kroků, přesto si připadala, jako by byla na
hony vzdálená a značně nervózní. Když konečně stanula před ním, zvedl jí hlavu a
odhrnul jí spadlé vlasy z tváře.
„Jsi nádherná, Lucie. Musím se tě dotýkat“, pošeptal jí do ucha. Něžně ji políbil na
čelo, na víčka, na nos, na obě tváře a nakonec na rty.
„Patří mi tvoje rty“, zašeptal. Políbil ji pomalu a něžně, dotýkal se jich zlehka. Byl to
polibek trochu váhavý, ale přesto rozhodný. Cítila, jak na něj její tělo reaguje a
nervozita ji pomalu opouštěla. Otevřela oči a zaznamenala jeho pohled, jak se na ni
s úžasem díval.
„Polib mě ještě jednou, prosím“.
Usmál se a přání jí splnil. Objala ho kolem pasu, aby si ho přitáhla blíž k sobě. Nyní
byl jeho polibek delší, jazykem přejížděl po jejím spodním rtu.
Rozevřela pusu a on svým jazykem vnikl dovnitř. Zasténala. Bez ustání ji líbal,
sklouzl rukou dolů a látka tenké košilky se mu zadrhávala v prstech. Podařilo se jí mu
stáhnout košili a hladila ho po zádech. Rukama ji neúnavně hladil po pažích, krku,
bocích, až se zastavil na ramenou. Opatrně jí začal stahovat ramínka košilky a
nechal je spadnout. Dlouho si prohlížel její křivky a usmíval se. Pevně jí sevřel obě
ňadra.
„Jsou to moje prsa“, řekl a zadíval se na ně. „Budu se jich dotýkat, ano?“
Zasténala na souhlas. To mu stačilo. Sklonil se a svými ústy si prolíbal cestičku
k ňadrům. Pusou se zmocnil jedné bradavky, která se vztyčila. Druhé ňadro uchopil
do ruky a laskal. Tlumeně zasténala vzrušením a přešlápla z jedné nohy na druhou.
Pochopil. Ovinul jí ruku kolem pasu a zdvihl ji. Druhou rukou ji chytil pod koleny a
najednou se ocitla v jeho náruči. Rovnou s ní zamířil do ložnice.
„To je jako z románu“, pozlobila ho, přičemž obrátila oči v sloup.
Zpražil ji pohledem. „Mohl bych to laskavě udělat po svém, dámo?“, zavrčel a kousl ji
do krku. Všimla si, že na posteli byly odhrnuty přikrývky. Potom zahlédla bonboniéru,
její višně v čokoládě.
„Jejda, bonbóny“, zvolala dřív, než domyslela.
Rozesmál se. „Ty teď chceš jíst bonbóny, kotě?“, zeptal se a třel nosem o její ucho.
„Ne, zrovna teď ne. Jenom mám radost, že tu jsou. Na potom, však víš“, culila se.
„Ano, na potom“, zdůraznil a položil ji na postel. Sklonil se a znovu ji políbil, hladově.
Než se nadála, měla spoutané ruce.
„Tak, to je přesně ono“, mlaskl spokojeně a postavil se. Šibalsky se usmíval a
rozepínal pásek, přitom z ní nespouštěl oči.

266

Zbavoval se šatů a stál nad ní nahý ve své kráse, byl vzrušený. Přesto věděla, co ji
všechno čeká. V němém úžasu bezmocně zatahala za pouta. Roztáhl jí nohy a
obkročmo se na ni posadil.
„Tak to bude lepší, kotě. Pěkně si s tebou pohraju“, pozvedl koutek úst do omluvného
úsměvu. Rukou jí zajel pod košilku, jejíž ramínka už měla spadlé u pasu. Sykla, když
jí zajel mezi nohy a hledal její neexistující kalhotky.
„Myslel jsem“, zasmál se a ještě víc přitlačil na už tak její vzrušený klín, „že jsi na
něco zapomněla. Jak se to mohlo stát?“
Nadzvedla hlavu a kochala se pohledem na něho, jak ležel nahý mezi jejími stehny.
Ten pohled ji neomrzí nikdy. Křivky jeho svalnatého těla, paže, štíhlé prsty,
Neúnosně pomalu a s nesmírnou precizností jí stahoval košilku níž a níž a vysvlékl ji.
Ležela před ním nahá a roztoužená. Ztěžka přerývaně dýchal, když pronesl.
„Nádhera“, zaklonil se a podíval se na ni. „Miluju ty tvoje prsa. Ježíši, Lucie“, předl
jako kočka. Všechno co dělal, co říkal, vedlo k tomu, že byla pro něj připravená.
Zoufale si přála, aby ho mohla cítit v sobě, ale on nespěchal. Musela se podřídit ona
jemu, proto ji spoutal. Naklonil se nad ni, přisál se svými rty na její ňadra a vtáhl si do
úst jednu bradavku, kroužil kolem ní jazykem a poslouchal, jak sténala.
„Bože Richarde“, kvílela, protože věděla, že to bude na dlouho. Zvedla hlavu a zase ji
položila, prohnula se v zádech a připadala si jako ve výkladní skříni. Nohy měla
volné, pevně mu je přitiskla kolem pasu, zatímco jí rozdával polibky, vlevo a vpravo a
pomalu ji přiváděl do extáze. Jazykem zamířil dolů na její břicho, kroužil kolem
pupíku a ona nepřestávala sténat. Zažívala hotová muka.
„Ach bože“, vykřikla, když ji jazykem přejel přes celé břicho a ochutnával její slanou
kůži, nasával její vůni. Opět se vrátil k jejím prsům. Střídavě si bral obě bradavky do
úst, jednu po druhé, zatímco se pod ním svíjela, jemně je cumlal. Vsál jedno prso a
pak ho s plesknutím pustil. Zaplavila ji taková vášeň, prohnula se jako luk a vykřikla.
Prudce otevřela oči.
„Já, já už to nevydržím“, zatahala za pouta.
„Ne, Lucie, ještě ne. Uvolni se, kotě. Poznám ten okamžik, kdy ano“. Viděl její
narůstající touhu a věděl, kdy se udělá. Dál ji laskal na prsou a žasl, jak mu její prsa
padly do ruky. „Nádhera. Tvoje prsa patří mi“, zasténal.
Bylo to přesně tak, jak sliboval. Chtěl se nejdříve postarat o ni. Na tu jeho
ohleduplnost byla zvyklá a oblíbila si ji. Ale stále se nedokázala tak ovládnout, jako
on. Pokaždé byla nedočkavá, i když neměla na vybranou.
„Ani nevíš, jaké mi to dělá potěšení, jak moc chci upřednostnit tvoje potřeby“, mumlal.
Přivádělo ji to k šílenství, co s ní dělal. Krev v ní pulzovala. Jeho ústa na jejich prsou,
to byl nepopsatelný zážitek. Téměř nepřetržitě sténala, a v tom to přišlo, zmítala
sebou tak silně a vrcholila.
„To je ono, Lucie, na to jsem čekal. Poddej se tomu, tak jsem to chtěl“, hladil ji a
zasypával její tváře polibky. Když se natolik zklidnila, posouval svoje rty po jejím těle
níž a níž a ona vykřikla plná očekávání. Cítila, jak ji svýma teplýma rukama něžně a
opatrně rozevírá stehna. Pohledem spočinul na jejím klíně a v očích se mu zračil jeho
obdiv. Uvelebil se mezi jejími stehny a ještě jednou se na ni zadíval. Usmál se na ni a
vtiskl jí polibek na vnitřek stehna.
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„Richarde“, vydechla a upírala na něj oči, zatímco jí po stehnech rozséval polibky.
Pusou jí z obou stran přejížděl po jemné kůži a po celou dobu na ni upíral zrak. Viděl,
jak jí těžkne dech a každým pohybem se blížil k místu, kde ho tak toužila mít. Z jeho
očí vyčetla touhu, potřebu a chtíč.
„Prosím, Richarde, prosím“, žadonila úpěnlivě.
Promlouval k ní upřeným pohledem a ona věděla, že její prosby vyslyší, ale ne hned.
Tak to nefungovalo. V tom byl neoblomný. Musela se mu podřídit a stále to pro ni
nebylo tak jednoduché. Kroužil nad ní ústy, dráždil ji, jak se zdálo snad celé hodiny, i
když ve skutečnosti to tak nebylo. Byla nucena se uvolnit natolik, aby tu rozkoš
přežila, neboť si rád dával na čas. Bezpochyby vycítil, jak pod jeho ústy byla napjatá.
Richard dokonale znal její tělo a věděl moc dobře, že je tomu blízko. Vnikl do ní
pozvolna jazykem, její reakci jakou to v ní vyvolá, znal předem. Napnula se v posteli
jako luk, vydala hluboký sten a ztichla. Jako vždy byla naprosto ztracená. Rozevřel jí
klín, jazykem klouzal nahoru a dolů, sem tam a opět začala sténat. To už se na ni
vrhl mnohem žádostivěji, jazykem kroužil jako zběsilý. Hrál si s ní, vnikal do ní prsty a
hledal to správné místo. Dál do ní vnikal a ústa pevně tiskl na další citlivé místo.
Najednou zrychlila dech a začala křičet. Nepřestával. Bylo to pro ni tak božsky
krásné. Začala pohupovat boky v souladu s tempem jeho jazyka, úst a prstů. Její
vzdechy přecházely v jeho, zatímco se jí snažil udržet na posteli v klidu. Pak na chvíli
přestal, podíval se na ni a usmál se.
„Krásně chutnáš. Tvoje chuť mi patří“, zašeptal.
Jeho ústa, jazyk a prsty byly v perfektní symbióze. Zachvěla se a dosáhla orgasmu.
Bylo to dlouhé a silné. Tělem se jí rozlévaly vlny příjemného napětí. Nepřestával a
ona znovu a znovu volala jeho jméno, jako modlitbu. Tělem jí proudily vlny slasti a
dále vrcholila. Chvěla se, třásla, ale on po celou dobu byl s ní, nepřestával,
nespěchal. Dopředu tušil každou její potřebu, ještě dříve než ona sama. Když se
konečně vrátila do reality, cítila, jak jí zuby kousal do vnitřní strany stehna, a znovu
tak oživuje svou značku. Pod vlivem orgasmového opojení se usmívala a myslela na
jeho nezbedné, hříšné způsoby. Shlédla k němu dolů. Oždiboval ji, a tak si značkoval
svoje dílo. Naposledy jí dal pusu na svou značku a napřímil se k ní nahoru. Vášnivě ji
začal líbat a její chutí naplňoval její ústa. Opatrně jí sundal pouta a rukama jí něžně
třel zápěstí a paže. Zvedl se a sunul ji na posteli výš a přitom ji znovu líbal.
„Patří mi tvoje tělo, Lucie“, vzdychl a klouzal po jejím těle. Měla ho mezi nohama.
Když cítil, že je přesně tam, kde chtěl být a kde ho chtěla mít ona, přestal ji líbat.
Jejich pohledy se setkaly.
„Teď si tě vezmu a pořádně tě ošukám, ženo moje“, neptal se na svolení.
„Ano“, vydechla svou odpověď.
A pak do ní vnikl s něžností, kterou nečekala. V tom okamžiku oba přestali dýchat.
Vklouzl do ní a pomalu se v ní pohyboval.
„Ach bože“, sténala. Snažila se ho přimět, aby pokračoval dále.
„Lucie, ne“, napomenul ji. „Musíme pozvolna, jinak se udělám, a to já nechci. Ještě
ne, žádný spěch, rozumíš mi?“
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Jejich oči se od sebe neodtrhly ani na vteřinu, když do ní pomalu pronikal. Konečně
ucítila, že je v ní celý. Byl to nádherný pocit, málem přestala dýchat. Chvíli se ani
jeden nepohnuli, byli v sobě naprosto ztraceni.
Potom se v ní začal zvolna pohybovat. Poznala tak, že opět měl vše pod kontrolou.
Začal kroužit svými boky, aby mohl proniknout ještě hlouběji.
„Jsi tak nádherně rozpálená“, opakoval dokola, zatímco ji začal pořádně šukat.
Pohyboval se s ní a teď ona se naopak chvěla. Jeho tempo narůstalo. Prohnula se
v zádech a zapřela se již volnýma rukama. Přitiskl rty na její prsa a trochu se vzepřel.
Opřel se o paže, aby se na ni mohl dívat. Hleděla do jeho tváře a v záplavě emocí se
hýbala spolu s ním. Vítala každý jeho vpád, který ji unášel za hranice rozkoše.
Klouzal do ní a zase ven, bez ustání. Vnikl do ní ještě hlouběji a zaplnil ji zase úplně
jinak, což byl pro ni opět jiný pocit. Ovinula mu nohy kolem pasu a prsty mu sjížděla
po zádech. Syknul.
„Lucie, musím tě vidět, jak tě šukám“, řekl sténavě. Vyklouzl z ní, rychle se přetočil,
najednou ležel na zádech. Přehodil si její nohu a posadil si ji na sebe. Pevně ji chytil
za ruce a ona se pomalu spouštěla, aby do ní mohl vniknout hlouběji.
„Ach bože, Lucie, to je božské“, zasténal, když začala přirážet.
Uvolnil jí ruce a začal ji laskat na prsou. Třel jí bradavky mezi prsty. Přitiskla se
k němu, až zasténal. Potom ji sevřel pevně rukama a posadil se. Ovinula kolem něho
nohy a tím mu umožnila proniknout ještě hlouběji. V tom se začala chvět, až se úplně
roztřásla. Byla přemožena silou okamžiku, cítila, že se neubrání, když se samovolně
začala stahovat.
„Richarde“, zvolala.
Cítil se skvěle. Sundal jí hlavu z ramene a vynutil si její pohled. „Lucie, chci tě vidět,
jak budeš vrcholit. Otevři oči a podívej se na mě“, vypravil ze sebe.
Přidržoval ji pevně za boky a šukal ji. Pronikal do ní hlouběji a rychleji a tak jí roztřásl
tělo. Držela se ho za ramena a oči upínala k němu. Potom vykřikla a zazmítala
sebou. Richard zvolnil, ale nepřestával.
„Miláčku, to je ono, poddej se tomu“, opakoval chraplavým hlasem. Začala vrcholit a
z očí se jí řinuly slzy.
„Miluju tě, kotě“, znovu přidával na intenzitě a přirážel, dokud se neuvolnil. Oběma se
z hrdla vydral mohutný sten a společně vyvrcholili. Lucie poněkolikáté, zatímco on
poprvé. Přetočil se s ní tak, aby byla pod ním. Přitiskl se k ní a uvolněně vydechl.
Rukama ji pevně objal. Ani jeden se nehýbal, protože ztráta vzájemné blízkosti by
byla pro oba nesnesitelná. Jejich dech se zvolna zklidňoval. Hladil ji po těle, až jeho
ruce spočinuly opět na jejich ňadrech. Při zvuku jeho spokojeného mručení se Lucie
zmocňoval pocit nádherného vyčerpání a klidu.
Po dvaceti minutách v objetí si Richard odkašlal, zvedl hlavu z jejich prsou, po
kterých jí spokojeně kroužil prsty.
„Já nevím jak ty, ale myslím si, že jsme prožili nádherný hotelový sex, co ty na to?“,
zeptal se a oči mu zasvítily.
„Ano, byl to zatraceně nádherný sex v hotelu …. Ale mám jednu prosbu“, odpověděla
Lucie a protáhla si ruce za zády.
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Znepokojeně na ni pohlédl. „Copak, lásko?“, zeptal se. Posunul se výš, aby na ni
dobře viděl.
„Mohla bych si už konečně vzít ty bonbóny?“
„Cože?“, vykřikl zděšeně. „Tak já se ti tady vyznávám, a ty mezitím myslíš na
bonbóny“, pak ji vzal polštářem do hlavy. Oba při té bitce popadl záchvat smíchu.
Lucii tekly slzy, jak se smála, když se snažila ubránit svému nahému manželovi
s polštářem v ruce. Ale jemu se ubránit nedokázala. Zvítězil nad ní, ostatně jako
vždy. Uvěznil ji pod sebou a poslouchala jeho vrčení. „Tcc, bonbóny ….“.
54.
Richard se probudil a očima vyhledal mobil. Podíval se na hodiny, byly čtyři ráno.
Znovu zavřel oči, ale po chvíli je znovu otevřel. Věděl, že už zřejmě nezabere. Vstal a
zamířil do koupelny rovnou pod sprchu. Cítil se odpočatě, když se vracel zpátky do
ložnice. Zadíval se na svou ženu, byla zachumlaná do deky a spala. Její hrudník se
zvedal v pravidelném rytmu. Vzpomínal na zvuky, které vydávala, když ji šukal. Jak
byla poddajná a přizpůsobivá k jeho potřebám, k jeho absolutní nadvládě, naplňovala
jeho dominanci.
Neuvěřitelné, zamyslel se. Měl neskonalé štěstí, že ji poznal. Byla jedinou ženou na
světě. Najednou se mu rozproudila krev v těle, když se na ni díval, už tolikrát. Cítil, že
opět tvrdne. Vnitřní hlas ho napomínal, aby nebyl barbar a nechal ji spát. Rychle
zvažoval možnosti. Nemohl nijak, musí ji probudit. Natáhl ruku a jedním pohybem jí
stáhl deku dolů. Opět ji pozoroval, to její tělo, byl do ní úplně zblázněný.
Vzdychla ve spánku. Přetočil ji na záda. Její nádherná prsa, přesně do jeho dlaní,
plná s růžovými bradavkami. V penisu mu zacukalo, musel ji mít. Naklonil se nad ni a
šeptem se ji snažil probudit. „Lucie, no tak, vzbuď se, kotě. Chci tě ještě jednou
ošukat, potom budeš spát“.
Roztáhl jí nohy a rukou ji začal dráždit. Netrvalo dlouho a byla vlhká a připravená, i
když o tom ještě nevěděla.
„Richarde“, zavrněla v polospánku a natáhla se k němu, aniž by otevřela oči.
Spokojeně zavrněla a spala dál. Musel se tomu zasmát.
„Však já tě proberu, kotě“.
Usadil se jí mezi nohama a svým vztyčeným penisem ji pomalu přejížděl po celé
délce pohlaví. Probírala se a začala sténat. Ještě chvíli ji tak dráždil.
„Ach“, vzdychala a potom otevřela oči. „Co, co mi to děláš?“, znovu zasténala.
„Snažím se tě probudit, lásko“, převalil se na ni. „Chci tě znovu šukat, kotě“, a prudce
do ní vstoupil. Byla tak krásně vlhká a rozpálená. Začal se v ní pomalu pohybovat.
Vycházela mu vstříc a nohama ho objímala kolem boků.
„Richarde, prosím“, sténala.
„Copak, kotě“, stále do ní pronikal.
„Já jen … ach bože, ještě, prosím“.
„Jenom pros, kotě“, hrdelně zavrčel. „Chceš, abych tě šukal, lásko?“, zeptal se
zastřeným hlasem.
„Ach bože, ano“, lapala po dechu.

270

„To je správná odpověď, protože já nepřestanu“, zavrčel. Rukama ji podepřel její
zadeček, nadzvedl ji, aby si ji nastavil a dostal se hlouběji. Spolupracovala s ním.
Byla tak nádherně těsná. Lucie si rozumně nedokázala odůvodnit, proč vždy ona
skoro žadoní, ale vždy ji dostal tam, kde ji chtěl mít. Pevně ji svíral zadek a bez
slitování ji šukal. Snad potřebovala mít ten pocit, kdy si na ni dělal nároky a
podřizovala se mu s potěšením, protože ji pokaždé odměnil úžasným orgasmem.
Vsunul ruku mezi jejich těla a nahmatal naběhlý klitoris.
„Ach bože“, vykřikla. Těsně se stáhla uvnitř kolem jeho penisu a začala vrcholit.
Rozhořela se v něm taková vášeň a roztahovala se mu v celém těle. Chvíli počkal,
aby ji nechal vydechnout, ale věděl, že musí pokračovat. Oddechovala mělce
s pootevřenými ústy. Využil toho a začal ji líbat. Jazykem zaútočil hluboce v jejich
ústech a ona mu vzdychala do jeho. Líbila se mu její poddajnost a její vzrůstající
vzrušení. V břiše mu silně zacukalo.
„Lucie, chci tě ještě, cítíš to?“, řekl mezi polibky. Potom se na ni zadíval, vypadala
krásně, byla nádherně uvolněná. Opět se do ní ponořil a znovu se přisál k jejím rtům.
Jemně ji okusoval spodní ret.
„Otevři pusu, kotě“, přikazoval. Vnikl do ní jazykem hluboko a stejně tak hluboko
přirážel penisem do jejího těla. Poddávala se tomu tlaku, jak na ni útočil a zcela se
přizpůsobila. Užívala si tu rozkoš, kterou jí působil, když ji tak nemilosrdně šukal.
Ještě více jí roztáhl nohy a pevně sevřel boky.
„Panebože Lucie, jsi dokonalá“, zavrčel a nastolil tvrdý rytmus. Každým jeho
přírazem znovu vzrůstala slast v jejím těle.
„Richarde, já už budu“, vydechla.
„Ano lásko, udělej se. Hned teď“. Prudká vlna ji vynesla až na samou hranu a znovu
propadla orgasmu. Vůbec už nevnímala, jak se do ní opřel celou vahou, ještě
několikrát přirazil a zhroutil se na ni v milostné uvolňující křeči. Potom už byli oba tak
vysíleni a přepadla je zdravá únava, které podlehli a propadli se do hlubokého
spánku.
Lucie se probudila, začalo se rozednívat. Něco ji probralo, zaposlouchala se, a když
pochopila, co to bylo, musela se smát. Byl to Richard, tvrdě spal a docela slušně
zařezával. Vymanila se z jeho pevného sevření a vstala z postele. Tiše jako myška,
což v tomto případě snad ani nebylo nutné, cestou posbírala oblečení, které složila
na hromádku. V krbu stále dohoříval oheň, vlastně už jen žhavé uhlíky. Otevřela
dveře na terasu, ihned pocítila chladný vánek, proto popadla přehoz a tak vykročila
ven, zabalená do hřejivé deky. Stála v naprostém tichu a zhluboka vdechovala
vzduch do plic. Při pouhé vzpomínce jejich promilované noci se lehce začervenala.
Byl to pravý hotelový sex, moc dobrý, mírně řečeno. Vtom zaslechla za sebou kroky.
Usmívala se, jak se jí kolem pasu vkrádají ruce, Richardovy ruce.
„Co tady děláš?“, zašeptal.
Zachvěla se, už ne chladem, když ji políbil za ucho. „Jen se dívám. Vzbudila jsem
tě?“, otočila hlavou.
„Ano. Vzbudil jsem se, protože jsem měl prázdné ruce. Odnesla jsi mi moje oblíbené
polštářky“, postěžoval si. Odhrnul jí vlasy z krku a líbal ji na šíji.
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„Měli jsme spolu sex, hotelový sex“, vyhrkla z ničeho nic. I když na něj neviděla,
věděla, že se usmál.
„To jsme tedy rozhodně měli“, zakuckával se smíchem.
Zachichotala se spolu s ním, ale když ji poséval krk polibky, přestala. Dala si ruce za
hlavu a vjela mu do vlasů. Zlehka se o něj opírala a vychutnávala si jeho přítomnost.
S požitkem tiše vrněla, vnímala jeho plížící se ruce pod dekou, kterou měla na sobě.
Směřoval s nimi nahoru k ňadrům. Tichounce zasténala, sotva je našel. Bradavky
pod jeho dotekem okamžitě ztvrdly. Otočil si ji směrem k sobě a všimla si, že je nahý.
„Není ti zima?“, usmívala se a objala ho. Chtěla se s ním podělit o přehoz.
„Ne, vlastně jsi mě docela rozehřála“, tvrdil přesvědčeně.
Chytil ji za ruku a vedl ji níž. Přál si, aby se ho dotýkala.
Mám to udělat?, zvažovala. Udělej a zasloužíš si další, napovídal jí vnitřní hlas a
rozhodla se, že ho poslechne.
Vzala ho do ruky a nelitovala, neboť zaslechla jeho zasténání, kterým okamžitě
reagoval na její dotek. Vybízel ji, aby se vrátili dovnitř a tlačil ji směrem k pohovce.
Když se tam dostali, zatlačil dolů a odhodil přehoz.
„Co takhle dát si repete?“, zeptal se zastřeným hlasem.
Zamrkala a usmála se tím svým svůdným úsměvem. Opřela si jednu nohu o
pohovku. Jednou rukou ji chytil za bok a druhou zajel přímo do jejího klína. Byla
připravená. Zasténala. Sledoval ji s přivřenýma očima a olízl si rty. Umíral touhou ji
ochutnat. Dráždil ji prstem uvnitř jejího těla, pak natáhl ruku a nabídl jí prst. Přejížděl
s ním přes její rty a chtěl, aby si ho vzala do pusy. Rozevřela rty a začala jej pomalu
sát. Zasténal a pevněji ji sevřel v bocích.
„Chceš mě tady pomilovat?“, zašeptala s přitisknutými rty k jeho uchu.
„Přesně to chci“, zabručel.
Věděla to, že takto odpoví na její přímou otázku, byl vzrušený stejně jako ona.
„Udělám ti to tvrdě a pořádně, Lucie“, jazykem olizoval její krk a jemně jej kousal.
Silně ji sevřel v bocích, až jí na kůži zanechal otisky. Pravou rukou zamířil nahoru,
chytil ji za vlasy, aby jí mohl zvrátit hlavu dozadu, a dále ji kousal do krku …drsněji.
Vzal ji za ruku a znovu si ji na sebe přiložil.
„Cítíš? To jsi mi způsobila ty“, řekl s plamenným pohledem. Dokonce se na ni i drsně
díval. Poznala, že to bude diametrálně odlišné od předchozího. Prostě jí ho tam
vrazí, nemilosrdně tak, jak se to dělávalo dřív, bez jakékoli předehry. Položil ji na
pohovku, zvedl jednu její nohu nahoru na opěrku a druhou se opírala chodidlem na
zemi. Klečel nad ní, byla tak maximálně roztažená. Ruce jí dal za hlavu a pevně si ji
přidržoval za boky. Přesně jak předpokládala, tentokrát si ji nevzal pomalu, ale rázně
a rychle. Tělem jí projela prudká bolest, která se vzápětí proměnila v čirou rozkoš.
Oba vykřikli z toho, jak náhlé to bylo. Richard žasl, jak perfektně k sobě pasovali.
Nadzvedl se, až z ní málem vyklouzl a pak prudce přirazil.
„Bože Lucie, to je úžasné“, vydral ze sebe tyto slova.
Sténavě mu odpovídala a on z toho málem zešílel. Pevně tiskl její boky, pohyboval
se zběsile sem a tam, zatímco jí sál bradavky, a tvrdě přirážel proti ní. Lucie se
prohnula v zádech, čímž mu svá prsa ještě více přiblížila. Z jejich úst unikala
nesmyslná slova. Už neměla sílu myslet jasně. Zato z něj padaly samé pikantnosti.
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„Sakra Lucie, jsi božská. Tvoje kozy krásně poskakují, když tě šukám. To je
úchvatné“, šeptal jí do ucha a nemilosrdně do ní bušil, přitom sténal a vzdychal. Čím
víc se do toho opíral, tím víc byla jeho slova pikantnější. Byla na to zvyklá, často se
nechával takto unášet, uchyloval se při sexu k takovému slovnímu projevu, a
dokonce se jí to i líbilo. Čím blíž byli k vrcholu, tím rychleji a nelítostně do ní pronikal.
Bože, dělal jí to tak, jako by mu za to platili, pomyslela si.
Lucie se udělala tak tvrdě, vykřikla tak silně a hlasitě, až si myslela, že jí zakryje
pusu, ale neudělal to. Hrozně se mu líbilo, jak křičela. Usmíval se, zatímco jí zmítaly
vlny orgasmu a přitom cítila jeho tvrdý penis, kterým dráždil bez ustání její G-bod.
Prožíval tak její několikanásobné orgasmy stejně jako ona. Zasténal pokaždé, když
se jí začala zmocňovat další vlna. Vnikal do ní neúprosně stále dál a dál a tiskl se na
její boky. Dělal jí to přesně tak, jak ona potřebovala.
Probrala se do reality, avšak jen proto, aby mu hlasem prosyceným sexem pošeptala
do ucha. „Richarde, ty jsi mě tak prvotřídně ošukal …, a pak se udělal i on. Zasténal
tak hlasitě, až se zachvěla a znovu dosáhla orgasmu. Potom se už koupali ve
sladkém potu, vzdychali, hladili se. Zvedl ji a položil si ji na sebe, stále byl v ní
ponořený a zakroutil pánví.
„Ježíši …“, povzdechla ztěžka.
….“Kriste“, dokončil on a oba se rozesmáli.
Ještě chvíli tak leželi, když Lucie promluvila. „Včera jsi mi sliboval, že sex v hotelu
bude ten nejlepší, a že mě přivedeš do ráje“, zasmála se, odhrnula mu vlasy z čela a
lehce ho políbila.
„No, pokračuj, a dodržel jsem to?“, zvědavě si počkal na odpověď.
„To já ještě nevím, musím to v klidu zvážit“, popichovala ho.
„Cože?“, vykulil na ni oči. „To bylo hodně opovážlivé, kotě, nezdá se ti?“
„Ano, to bylo. Stejně tak jako tvoje otázka. Nechápu, kde jsi vzal tu drzost se mě
zeptat“, ale to už se začala kroutit, když ji pro změnu nemilosrdně lechtal po žebrech.
Všechno dělal dokonale a ona se zajíkala smíchem.
Otevřela oči a zděšeně se rozhlížela kolem sebe. Jak to, že byla v posteli, jak se tam
dostala. Zřejmě musela usnout. A kde je Richard ….
Vklouzla do jeho trika, které měla po ruce a odťapkala do obýváku. Překvapilo ji, že
byl oblečený. Sakra, co se to …. Měla snad okno?“, snažila se upamatovat.
Když ji uviděl, zvedl ukazováček. Telefonoval.
„Dobře, to je skvělé. Uvidíme se později“, domluvil a odložil mobil.
„Kdo to byl?“, zeptala se a přešla k němu. Přitulila se, aby ji mohl obejmout.
„Bruno“, odpověděl bez rozpaků. „Dorazily naše zavazadla a tak se ptal, kde jsme se
zasekli my dva|“.
„On nevěděl, že jsme tady?“, zvedla hlavu.
„Teď už to ví, kotě“, usmál se na ni.
„Proč ty jsi oblečený, a proč jsem se našla v posteli?“, ptala se dále.
„Ty si to nepamatuješ?“, chechtal se.
„Ne, jinak bych se neptala“, odsekla nabroušeně, když viděla, jak dobře se bavil.
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„Usnula jsi mi na hrudníku tak tvrdě, že jsem tě nemohl ze sebe setřást, proto jsem tě
odnesl zpátky do postele“, pošimral ji za uchem. Voněl svěže, po sprše a mýdlem.
„A co bylo dál?“, váhavě se zeptala.
„Vůbec nic, kotě. Prostě jsem tě nechal spát“, stále se dobře bavil nad její
zmateností. „Máš hlad?“, zeptal se.
„Jako vlk“, přiznala. „Myslím, že jsem kvůli někomu pěkně vyhládla“, zapředla.
„To je dobře, takže tě budeme muset nakrmit“, vymanil se z jejího objetí a dal jí pusu
na čelo. Zároveň ji tlačil pomalu ke koupelně, ale zastavila ho.
„Myslela jsem, že bychom si mohli něco objednat. Víš, servisní službu“, mrkla na
něho, přičemž se zasmál jejímu návrhu.
„Lucie, nebude lepší, když si na tu snídani zajdeme sami?“, promluvil káravým
hlasem a dál ji tlačil směrem do koupelny.
„Vlastně ani ne, to si zrovna nemyslím“, odporovala mu. „Viděla jsem to jinak, malou
snídani do postele, jestli víš, co to je“, provokovala ho.
To už se rozesmál naplno, ale stále udržoval patřičnou vzdálenost.
„Vždycky vím, co si myslíš, Lucie. Rafinovanost není zrovna tvoje silná stránka“,
poplácal ji po hlavě jako malé dítě. „Tak buď hodná holka a udělej, co se po tobě
chce. No tak, šup, šup“, popohnal ji. Konečně se mu podařilo ji dostrkat do koupelny
a zavřít za ní dveře.
„Tcc, hodná holka, to určitě. Minulou noc sis určitě žádnou hodnou holku nepřál“,
bručela nahlas, aby ji slyšel.
„Cos říkala?“, zeptal se přes dveře.
„Jenom to, že v noci sis nepřál hodnou holku v posteli“, křičela na něj.
Následovalo podezřelé ticho. Dnes ráno byl Richard opravdu ve zvláštní formě“,
pousmála se nakonec. Pustila vodu a těšila se, jak si stoupne pod její proud ve
sprše. To měla ráda, dělalo jí to dobře, když jí padající voda bičovala tělo. Jenom jí
chyběl hlavní umývač. „Ach jo, co se dá dělat“, povzdechla si.
Svlékla se, když zaslechla podivný šramot, takové divné šustění. Otočila se ke
dveřím v malé naději …
Její prostopášný manžel v roli uličníka jí pod dveřmi podstrčil vzkaz.
„Co? Je ti snad patnáct?“, zvolala.
„Ne, třicet pět, krásko“, ozvala se jasná odpověď.
Zvedla lístek a četla.
Lucie, jsi moje favoritka. Hodná i zlobivá. Ale musím se přiznat, když tě šukám,
tíhnu více ke zlobivkám.
Zasmála se. Namočila prst, obtiskla na papír vztyčený prostředníček a podstrčila
vlhký vzkaz pod dveře. Bylo to hodně snadné, jak ho rozesmát, neboť jeho hlasitý,
burácivý smích se ozýval ještě dlouho i přes syčení vody.
Za necelou hodinu ji Richard usadil v hotelové restauraci a objednal jim snídani.
Vypadal dobře, ležérně oblečený do černého trika a černých džínsů, vypasovaných
na jeho svalnatém těle. Před sebou měli palačinky, smažená vejce, džus a kávu.
Během snídaně mluvili o jejich hotelovém dovádění, jestli půjdou někam na večeři, a
jestli vůbec stihnou si prohlédnout město. Když dojedli, Lucie zvedla ruce nad hlavu a
protahovala se.

274

„Copak?“, usmíval se.
„Nic, asi bychom se mohli vrátit zpátky do bungalovu. Co tady“, prohodila. Natáhla
k němu ruku, třela mu paži a potutelně se usmívala.
„Ježíši ženská, tobě to nestačilo? To mě chceš zabít?“, předstíral zděšení, přitom
chytil její ruku a políbil ji do dlaně.
„To by snad ani nešlo, nebo jo?“, pronesla žertem.
„Uděláme si malý výlet za město na jednu malou vinici, proto jsme vlastně tady,
takový byl účel naší zastávky. Rád bych tě s někým seznámil“, připomínal jí Richard.
„Aha, to znamená, že dnešní den bude ve stylu poznávacím?“, zeptala se.
„Přesně tak, paní Gregorová. Chápete docela rychle“, zakřenil se.
„Koho bych měla poznat, Richarde?“, stoupala její nepředstíraná zvědavost.
„Doufám, že ne další jednu z tvých kamarádek“, suše poznamenala.
„To určitě ne, o žádné další nevím“, rozchechtal se. „Ne, teď vážně. Je to vlastně
jeden z mých prvních klientů“, začal vyprávět. „Tehdy za mnou přišel a nabídl mi svůj
byt k prodeji. Zemřel jeho vzdálený příbuzný tady v Miláně, o kterém vůbec nevěděl,
že existuje. Odkázal mu svou usedlost, vinice a k tomu manželku, kterou po své smrti
zanechal“.
„Cože? A to jako fakt? Jde to vůbec?“, ptala se s očima napůl hlavy.
„Po právní stránce to ani nešlo“, smál se. „Ale přesto tomu tak bylo“.
„To zní jako poutavý příběh“, zaujalo ji to a poposedla si.
„Rozhodně ano. Jeho byt se mi podařilo prodat snadně a za velmi slušnou cenu.
Peníze se mu hodily, protože zdědil nejen majetek, ale taky dluhy, které se k dědictví
vztahovaly“, rozpovídal se Richard.
„A manželku k tomu“, dodala Lucie.
„Tak nějak. Byl vlastně svobodný, jako řidič kamiónu neměl čas se oženit, i když ženy
měl moc rád a užíval si s nimi. Proto uvítal s velkým potěšením, že bude mít v posteli
jednu ženu, která se postará o jeho potřeby. Jak se ukázalo, byla to poslušná žena,
která mu zajistila mimo jiné i pravidelný sex. Co jiného si mohl přát“, poznamenal
s dávkou vědoucího úsměvu.
Lucie převrátila oči. „Takže shrnutí je jasné, mužská spokojenost nade vše. A
jestlipak je spokojená i ta nešťastnice, která se stala vykonavatelkou poslední vůle“,
poznamenala s notnou dávkou ironie.
„Snadná odpověď, řekl bych, že nikdy neměla moc času a prostoru na city. Ale
usuzuju z toho, co jsem měl možnost zaregistrovat, je víc než spokojená se svým
druhým mužem. Která ženská by nebyla šťastná, když ji mužský šuká minimálně
třikrát za den, ráno, v poledne, večer, a ještě v mezičase, poznamenal
s nepřehlédnutelným významem.
„Ježíši, o tak podrobnou odpověď jsem ani nestála“, zhrozila se.
„Zeptala ses a já odpověděl“, poznamenal a věnoval jí spiklenecký pohled.
Zakroutila hlavou a s lehce pozvednutým obočím ho vyzvala, aby pokračoval.
„Doufám, že jsme již jejich potřeby dostatečně probrali a konečně se dozvím to
podstatnější“
Automaticky přikývl, že rozumí. „Několikrát mě zval, ať přijedu a ochutnám jeho víno,
což jsem mu vždy sliboval, ale neměl jsem to v úmyslu.
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Až jednou při jedné pracovní schůzce jsem se rozhodl, že ho přece navštívím.
Dopadlo to tak, že jsem do jeho vinice investoval nějaké peníze a tak se stal jakýmsi
tichým společníkem. Časem se mi to náramně vyplatilo a moje investice se vrátila se
značně mnohonásobným ziskem, čímž začalo moje cestování po Itálii, kde jsem
poznal i Bruna a jeho rozvětvenou rodinu. To je celé, kotě. Tak co, pojedeš se
mnou?“, zeptal se tiše.
„Ano, moc ráda“, souhlasila Lucie.
„David a Rosa vlastní vinice nedaleko za městem. Dlouho jsem je neviděl. Provedou
nás a můžeme se i zdržet na večeři, pokud bys chtěla“.
„Dobře“, přikývla. „Jenom mi dej chvilku, abych se připravila“.
„Ok, mezitím jim zavolám, že přijedeme“.
Lucie přemýšlela co na sebe a přehrabovala se v tašce. Moc toho na výběr neměla,
když uvážila, že veškeré věci poslali předem. Nakonec si přece jenom vybrala. Když
vešla do pokoje, Richard ležel na pohovce a něco si prohlížel v telefonu. Ještě
jednou se zkontrolovala v zrcadle.
„Jsem připravená“, řekla a ještě jednou se zkontrolovala v zrcadle. Postavil se za ni,
odhrnul jí vlasy na stranu a políbil na krk.
„Moc ti to sekne, Lucie“, zašeptal a oba se na sebe podívali v zrcadle. Richard
vypadal mimořádně dobře. Pak se zadívala na sebe, a už tak nádherně si vedle něj
nepřipadala. Ale byla ráda, že jemu ano.
Vzali si taxík a během cesty předměstím na venkov se drželi na zadním sedadle za
ruce. Domy rozeseté po kopcích nechávali za sebou.
„Jak jsou staří, kolik je jim let?“, znenadání se zeptala.
„Davidovi je něco přes padesát a Rose možná ani čtyřicet. Proč tě to zajímá?“,
podivoval se jejímu dotazu.
„Říkal jsi, že byla manželkou jeho strýce. Musela být hodně mladá“, přemítala nahlas.
„To máš vlastně pravdu, tak jsem o tom nikdy neuvažoval. Zřejmě ji rodiče provdali
za staršího majetného muže“, poznamenal. „Tak tomu dříve v Itálii bylo tradicí“.
„Ach, musela být v tom nejlepším věku, když si ji poznal. Nebyla o moc starší než ty“,
zhodnotila Lucie, když si v duchu přepočítala věkovou hranici. „Nebylo něco, o čem
bych neměla vědět, že ne?“ vyhrkla ze sebe a otočila se k němu čelem.
Richard se hlasitě rozesmál, až přitáhl pozornost řidiče taxíku. „Ne“.
Lucie si nebyla jistá, co na tom bylo tak vtipného, ale když dorazili na místo,
pochopila. Rosa vypadala mnohem na víc, než jí ve skutečnosti bylo. A čas se k ní
nezachoval milosrdně. Postavou to byla velmi rozložitá žena, možná hodně mladá
mohla být pěkná. Ale podle všeho měla tvář ze vší té tvrdé práce na slunci
zbrázděnou vráskami. Zřejmě ji ani jeden z manželů nešetřil.
Přitáhla si Lucii do náruče, jako by ji znala odjakživa, zatímco se italsky vítala
s Richardem. Rosa ji stále tiskla ve svých silných pažích a prohlížela si ji od hlavy až
po paty a uznale pokyvovala hlavou.
„Je pěkné vidět Richarda se skutečnou ženou“, pronesla pomalu, což Lucie stačila
postřehnout. Za tu dobu, co se vrátili z Itálie domů, se pilně učila italsky. Vlastně jí
Rachel poskytovala takový korespondenční kurz italštiny. Přesto si nebyla jistá, jak si
má slova této ženy vyložit. Jestli to myslela doslova, nebo to byl kompliment.
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Vybrala si pro jistotu to druhé. Richard vzal Lucii kolem ramen, aby ta slova zpečetil.
Byl pyšný na to, že ji mohl představit.
„Lucie je tou nejskutečnější ženou ze všech“, a s tím ji políbil na spánek.
Z domu vycházel muž, zřejmě David a pomalu kráčel směrem k nim. Byl to vysoký
chlap, mohutný jako medvěd. Ve srovnání s Rosou, která vůbec nevypadala jako
křehká žena, přesto ve srovnání s ním kontrastovala.
„Vítám vás“, a sevřel oba svými silnými medvědími tlapami. „Pojďte dále“, vybízel je
srdečně. „Žena připravila lehký oběd“, a vedl je do obrovské kuchyně rovnou
k prostřenému stolu.
„Jak se tady všichni máte?“, zeptal se Richard, když usadil Lucii.
„Dobře, zvládáme to. Hodně práce, ale víno je dobré a je ho dost“, pochvaloval si
David a očima zabloudil ke své ženě, která připravovala jídlo.
„Máme dva nové pomocníky“, ozvala se Rosa, když postavila velkou mísu těstovin
s omáčkou doprostřed stolu. David ji popadl za zadek a přitáhl si ji k sobě.
„To je pravda. Musím tě taky ušetřit od té práce, abys byla v posteli použitelná“,
prohlásil se smíchem David. Jeho gesto mluvilo za vše.
„No je vidět, že vám to oběma klape. To mám radost“, smál se Richard a nenápadně
hodil okem směrem k Lucii, jako by naznačil. Vidíš, co jsem říkal.
„Nech toho“, plácla Rosa svého muže po ruce. Snažila se vykroutit, ale nepustil ji ze
svého sevření, přitom se zarděla.
„Nic jsem neřekl. Jenom tvrdím naši životní filosofii. Práce, dobré víno a sex. Tak
tady žijeme“, ohradil se David.
Lucie pozorovala oba a musela se v duchu pousmát. Hodně jí to připomínalo.
„Oběd byl vynikající, děkujeme“, prohlásil Richard a věnoval vděčný pohled Rose.
Potom se otočil k Davidovi. „Je všechno připraveno?“, zeptal se a zadíval se oknem
ven k nedaleké stodole. Lucie přemýšlela, co plánuje.
„Jistě, užijte si to“, odpověděl David. „Sejdeme se až na večer. My si s Rosou
půjdeme odpočinout, než budeme mít další práci“ a táhl ji do dalších dveří ven
z kuchyně. Lucie se zájmem sledovala oba dva a moc dobře si dokázala představit,
jaký odpočinek měl David na mysli. Musela taky zhodnotit, že Rosa poslouchala
svého muže na slovo.
Byl překrásný den, vyšli z domu a vydali se k vinicím. Richard vzal svou ženu za ruku
a vedl ji směrem ke staré stodole na kraji pozemku. Vypadala, že je stovky let stará.
Uvnitř vládlo šero a chlad. Táhl ji dozadu, kde sešli pár schodů do starého vinného
sklepa. Kamenná podlaha a police přecpané lahvemi s vínem, které lemovaly stěnu.
Ve středu místnosti byl připravený kulatý stolek se dvěma barovými židličkami,
osvětlený mini světýlky, které tomu všemu dodávaly romantickou a okouzlující
atmosféru. Na stole stála láhev bílého vychlazeného vína a talíř s různými druhy sýra
a masa. Bylo to nádherné, romantické gesto.
Podívala se na Richarda. „To jsi stačil zařídit ty?“, žasla.
Přikývl s hravým úsměvem na rtech a beze slova ji pozoroval, než promluvil.
„Soukromá ochutnávka. Myslel jsem, že tohle by mohlo být lepší než jedna z jejich
prohlídek, které se zde konají pravidelně“.
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Velmi prozíravé, pomyslela si Lucie, když jí Richard odtahoval stoličku a pokynul, aby
se posadila. Potom odzátkoval láhev a rozlil do dvou skleniček.
„Na zdraví“, přiťukl si s ní a nepřestával ji sledovat svýma temnýma očima.
„Na zdraví“, zamumlala a pozvedla sklenku ke rtům. Napila se a usmála. „Připomnělo
mi to naše první setkání. Taky jsem popíjela víno, ty sice pivo a dělili jsme se o
společné jídlo na jednom talíři. Přitom jsme zdvořile konverzovali, vzpomínáš?“
„Jasně, ale teď už jsme se posunuli mnohem dále a někde jinde. A ty v mé
společnosti jsi mnohem uvolněnější“, poslední slovo zdůraznil s patřičným
významem.
„Možná to tak je, ačkoliv pořád dokážeš vystřelit můj tep do nebeských výšin“,
přiznala se a přitom se uchechtla.
Popíjeli lahodné víno a uždibovali skvělý sýr, zatímco jí Richard vyprávěl o historii
zdejšího vinařství. Svěřil se jí, že se mu líbí, jak v Itálii přežívá rodinný byznys a jeho
hodnoty, že zdejší tradice jsou hluboce zakořeněné. Jakmile byla láhev prázdná,
Richard se postavil, aby z těch stovek lahví, které byly v policích, vybral jinou. Lucie
se mezitím procházela kolem, zatímco on pečlivě studoval viněty.
„Myslím, že tohle Rosato ti bude chutnat“, pronesl to slovo s italským přízvukem. „Je
lehké s lehce ovocnou chutí“.
„Aha a navíc je růžové“, dodala bystře.
„Ano, to je“, pozvedl obočí s potěšením. „Moje oblíbená barva“, usmíval se.
„Tvoje oblíbená barva je růžová?“, podivila se nad tím objevem a zděšeně vzhlédla.
Přitiskl jí ruku mezi stehna a lehce ji pohladil. „Růžová je rozhodně moje oblíbená
barva“, ďábelsky se usmíval.
„No páni“, špitla, když pochopila.
Odložil láhev zpátky na poličku. „Páni“, opakoval po ní. Sklonil se a paží si ji přitáhl
za zátylek k sobě blíže. Líbal ji tváře a ústa. Lucie už byla lehce ovíněná a musela se
ho chytit. Příjemně hřál a byl tak pevný. Něžnými polibky se prolíbal, až ke krku, do
výstřihu. Dával si záležet se svým sváděním. Bylo nemožné nepodlehnout jeho
kouzlu, ať už byli kdekoli. Vyhrnul jí triko nahoru a pohladil obě prsa. Okamžitě po
tomto doteku jí tvrdly bradavky. Odváděl ji k barové stoličce a posadil si ji na klín.
„Richarde, co to děláš … tady nemůžeme“, vydechla mu do úst.
„Ale ano, kotě. Kam se poděla ta tvá ranní sexuální kuráž? Jsme v Itálii, popolední
siesta, zapomněla jsi?“, poškádlil ji.
„Jako naši hostitelé?“, nadhodila.
„Tak přece jsi všímavá“, ohodnotil její postřeh. „Rozdíl je v tom, že Rosa je poslušná
žena a nikdy neklade odpor svému muži. Jinak by ji mohl taky vyměnit“, tiše se
zasmál, ale během vteřiny přestal a přisál se k jejím rtům, přitom jí přejížděl prsty po
páteři, čímž ji úplně odzbrojil, aby tak reagovala na jeho poznámku. Masíroval každý
její obratel a ona měla tělo v jednom ohni. Pečlivě ji ovládal a počínal si tak
neuspěchaně. Přemohl ji pocit, jako by se měla každou vteřinou vznítit. Popadla ho
přes kalhoty a zjistila, že je tvrdý na kámen. Hluboce jí zasténal do úst. Hrubě jí stáhl
triko a políbil ji na hrudní kost. Sklopila oči a sledovala ho, jak ji plnými rty líbal po
celém hrudníku. Odtáhl košíčky podprsenky, aby si uvolnil cestu pro svoje ústa.
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Zvedl pohled nahoru, aby viděl její reakci a obkroužil jednu bradavku horkým
jazykem. Začal jím kmitat, dokud tiše nezasténala. Odpověděl tím, že se naplno
přitiskl k ňadru a nenasytně ho sál.
„Chutnáš tak skvěle, kotě“, Zatímco se věnoval ústy jednomu ňadru, dlaní hladil to
druhé. Ztrácela se v tom množství pocitů, kalhotky měla promočené. Potom ji oběma
rukama chytil za boky, a jí bylo jasné, co bude následovat. „Nejsem daleko od toho,
abych si tě vzal“, sladce se usmál. Hbitě jí sundal džíny a vklouzl rukou do jejich
kalhotek. „Jsi připravená“, konstatoval s uchechtnutím. Zamířil do ní prstem, až
zafňukala. Nenasytně ji líbal a tak ji hnal k vrcholu. Jejich polibek přetrhly hlasy, které
se ozývaly ze stodoly. Oba se rychle podívali ke dveřím. Lucie zběsile zápasila
s kalhotami, aby si je natáhla, ale on ji zastavil. Zřejmě David vedl jednu ze svých
prohlídek.
„To je v pořádku, sem nepřijdou. Nechej mě to dokončit, kotě“.
Dále ji drtil svými rty, zatímco jeho prsty pokračovaly v tom nádherném mučení.
Hlasy se nakonec vzdalovaly, až téměř utichly a oni tak zůstali nepovšimnuti. Richard
ji položil na stoličku, nastavil boky tak, aby se do ní dostal a vyplnil ji. Vystřelil
dopředu a ji okamžitě zaplavila vlna emocí. Zvedla oči. Odtáhl se a znovu provedl
invazi, tentokrát pomalu, ale zato hlouběji. Výraz v jeho tváři zrcadlil čirou rozkoš.
Zrychleně dýchal. Pokaždé, když přirazil, uniklo mu ze rtů zavrčení. Více jí roztáhl
nohy a bezostyšně pohyboval jejím boky proti jeho, a tak zvyšoval intenzitu její
rozkoše. Přitom sledoval svoje pohyby, jak se do ní nořil. Miloval ten pohled a
patřičně si ho vychutnával a nehodlal to uspěchat. Šukal ji dlouho a pečlivě, čímž si ji
podřizoval svému tempu a odměnou jí tak poskytoval nekonečnou slast.
„Bože kotě, já už budu, musíš se udělat se mnou. Drž se mě pevně“ přikazoval.
Začal zrychlovat a silně přirážel. Věděl, co dělá, to bylo jisté. Tlumeně vykřikla a
začala vrcholit, pak se přidal i on a zalil ji horkým proudem semene. Když bylo po
všem, vrátili se do domu a Richard jí ukázal koupelnu pro hosty, kde se mohla
opláchnout a upravit.
Jakmile vstoupili do kuchyně, které vévodil dřevěný rustikální stůl, přivítala je vůně
česneku, rajčat a pečeného masa. David otevřel láhev červeného vína a Rosa
naaranžovala doprostřed stolu několik plných talířů.
„Grazie“, vřele je přivítala a každého usadila na místo.
Lucie si to předtím neuvědomovala, ale jak ucítila vůni všeho toho jídla, začala umírat
hlady. Během večeře ji Richard nespouštěl z očí. Zřejmě proto, že si nemohla
pomoct, aby u každého nového jídla blaženě nezasténala. Konverzace nezaostávala
a plynule se rozvíjela, na rozdíl od oběda. Jídlo bylo vynikající, jedno z nejlepších.
Pečené maso, čerstvé ravioli s ricottou a sladkou bazalkou, to všechno doplněné
lahodným místním vínem. Hostitelé byli laskaví, přívětiví a celkově to byl velmi
příjemný večer. Později Richard zavolal auto a David s Rosou je vyprovázeli ke
dveřím a vřele se s nimi rozloučili.
„Děkuji, že jsi jela se mnou“, promluvil po chvíli Richard.
Lucie se usmála a položila mu hlavu na rameno. „Já děkuju tobě“, zamumlala.
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Cesta zpět do Milána už probíhala za tmy a Lucie pociťovala značnou ospalost.
Přitulila se více k němu. Najedená a šťastná. Doufala, že se nic z toho nezmění.
56.
Druhý den Richard pozměnil plány. Zavolal Brunovi, aby mu dal vědět, že přijedou
v noci. Bruno zněl překvapeně, ale dal mu za pravdu, že se mu pojede v noci lépe a
rodina je již může přivítat ráno u snídaně. Klíče od domu pro hosty budou na
smluveném místě, takže se dostanou dovnitř, kdykoli budou chtít.
Podíval se na Lucii, která spala na předním sedadle, s hlavou opřenou o opěrku.
Díky bohu byla tak utahaná, jak se celý den procházeli po Miláně, že nebyla v náladě
protestovat, natož trvat na vysvětlení. Po dvou hodinách jízdy se zavrtěla a probudila
natolik, že byla schopná se zeptat.
„Proč vlastně jedeme v noci, když jsme plánovali, že vyrazíme ráno“.
„Protože“, usmíval se.
„Aha, teď tomu rozumím“, zavrtěla hlavou nesouhlasně.
„Protože se nemůžu dočkat na pořádnou snídani, kterou nám paní Ascoliová
připraví“, položil jí ruku kolem ramen.
„To myslíš vážně?“, štípla ho do tváře.
„Naprosto“, pokyvoval hlavou a nevinně se usmíval.
„Ach jo. Nemůžu uvěřit, že vidina snídaně paní Ascoliové tě dokázala vyhnat do noci,
na místo ležet ve vyhřáté posteli“, nevěřícně vrtěla hlavou.
„Už to tak bude, kotě. Mimochodem za necelou hodinku tam budeme. Potom spolu
ulehneme do postýlky a budeme ji zahřívat“, řekl a požitkářsky se usmíval s očima
upřenýma na cestu.
„Hned je mi líp, když to říkáš. Tak na to šlápněte, pane Gregore“, dloubla ho do
žeber. „Nemůžu se dočkat“.
„To je výzva. S vámi se člověk nenudí, paní Gregorová“, zatahal ji za pramínek vlasů.
Lucie se smála a on byl rád, že ji dokázal kdykoli rozesmát.
„Cítíš tu vůni moře?“, zeptal se po chvíli jízdy, co ujeli pár kilometrů k pobřeží.
„Ano, blížíme se k místu, kde jsme prožívali líbánky“, odpověděla a zadívala se ven
z okna auta.
Přemýšlel, jestli si taky vzpomněla na …., ale rozhodl se na to nemyslet.
„Poznáš taky Angelínu, jejího muže a dvě jejich děti. Vlastně tam budou i dvě
Brunovy ratolesti“.
„To zní hezky a těším se na všechny“, řekla Lucie s nemalým nadšením.
„Ráno budeš mít šanci. Už jsme tady, kotě“. Právě vjížděli na příjezdovou cestu a
zastavili před domem.
„To je úžasný pocit být opět tady“, protahovala se. „Nemůžu se dočkat, až je všechny
zase uvidím“.
„Zítra“, vzal příruční zavazadla z kufru a zamkl auto. „Je čas jít do postele, potřebuješ
se nejdříve na to vyspat“. Vyzvedl klíče z ukrytého místa, přesně byly tam, jak Bruno
sliboval.
„Potřebuju si dát sprchu, otáčela se, když ji tlačil dovnitř.
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„Můžeš si napustit i vanu, když budeš chtít“, povzbudivě zašeptal. „Vítej v našem
zapůjčeném apartmánu“, pronesl a přitom zavřel dveře. Luciin výraz mu napověděl,
jak je šťastná, že jsou opět v jejich kouzelném domku pro hosty.
„Pojď sem, kotě“, natáhl k ní ruku a čekal, až se pohne kupředu. Doslova mu skočila
do náruče. Zvedl ji, nechal její nohy, aby se mu omotaly kolem pasu. Miloval tuhle
pozici a pokusil se ji políbit.
„Počkej, nejdříve si dám sprchu, než budu dělat cokoli jiného“, zamumlala.
„Nebudeme dělat nic jiného. Ty si zalehneš do postele, hned jakmile se osprchuješ
nebo vykoupeš“.
„Hej“, zvedla hlavu a podívala se mu rozmrzele do očí. „Odpíráte mi své tělo, pane
Gregore?“, zeptala se pobouřeným hlasem.
Tohle bylo poslední, co čekal. Byl přesvědčen, že je utahaná z toho chození po
městě a následné cesty.
„ Ehm, cože? Ne, paní Gregorová. Takovou hloupost bych nikdy neudělal, abych
vám odepřel něco, co očividně potřebujete“.
„To je dobře“, nádherně se usmála. „Cítím se o moc lépe“, zavrněla.
„To vidím. Jak bych mohl protestovat, když mám tvoje nohy omotané okolo zadnice a
můj penis se tiskne k tak rozkošné části tvého těla“.
Zavedl ji do koupelny a opatrně ji postavil na nohy. Našel vypínač a užíval si ten
moment, když vykřikla. „Nová koupelna“, jakmile spatřila obrovskou vanu. „Páni, ta je
nádherná“ a popošla blíže.
Zasmál se. „Teď si nejsem jistý, že tě zajímá více ta vana nebo já“.
„Neboj, stejně jako ty, tak i já dokážu obdivovat více věcí najednou“, řekla a přitom si
přetáhla svetřík přes hlavu.
Její striptýz vypadal zatraceně dobře a jeho tělo okamžitě reagovalo.
Zanedlouho převzal vládu nad jejím tělem. Pevně ji sevřel za boky a penisem ji
dokonale vyplnil. Pohyboval se v ní, líbal, občas něžně kousal a přitom jí po většinu
času hleděl do očí.
Tenhle muž jí pronikl do těla stejně jako do srdce, do její duše. Zahrnoval ji doteky,
láskyplnými gesty, snažil se upevnit to spojení, které mezi sebou měli. Už byl takový
a nemusel si dělat starosti, že by to nevnímala jako on. Dostal se jí hluboko pod kůži.
„Chci tě šukat celou noc“, řekl drsným hlasem. Jeho oči se v měsíčním světle
zableskly. Pronikal hluboko do jejího těla. Rukama, penisem, jazykem, prsty,
používal všechno. Během sexu často říkával takové věci, používal nestoudná slova,
která ji rozpalovala. Zvyšovalo jí to sebevědomí.
„Podívej se mi do očí, kotě“, přikázal. „Potřebuju vidět tvůj pohled v okamžiku, kdy se
do tebe udělám“. Pohnul rukou, chytil ji za vlasy a zatahal. Občas to dělával, ale
nikdy jí u toho neublížil. Věděl přesně, jak velkou sílu má použít, aby ji dostal na okraj
mezi rozkoší a bolesti.
„Chci, aby ses udělala první“, zachraptěl. Zabořil se hluboko a našel to citlivé místo a
zaútočil na něj, aby dostál svým slovům. Cítila vzrůstající tlak a nechala se unášet na
vlnách extáze, přišpendlená jeho tělem k posteli v zajetí jeho očí. Když se zazmítala
v orgasmu, vzal si její ústa, přirazil více a tak ji přiměl ho pojmout celého.
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Spojil se s ní ještě intenzivněji. Vzápětí vyvrcholil i on. Vždycky poznala, že to přijde,
cítila téměř nadlidský tlak. Okamžiky jeho vyvrcholení byly vždy úchvatné. A vědomí,
že mu tyto emoce způsobovala ona, bylo něco tak nepopsatelného.
„Řekni mi to, kotě“, vydechl drsným šepotem.
Vnímala tuhle jeho nepatrnou zranitelnost, která v jeho hlase zazněla. Potřeboval to
slyšet a ona mu to s radostí neustále dokazovala.
„Jsem tvoje, navždy“, vyhrkla ze sebe. V tom okamžiku se do ní udělal.
Když později otevřela oči, došlo jí, že nejspíš usnula. Richard je oba přikryl, ale pořád
leželi spojeni. Měl to rád, když po sexu mohl zůstat v ní. Pohnul boky a ona ucítila, že
je znovu tvrdý a připravený, protože ji potřeboval. Přejel prsty po jejich rtech.
„Jsem tu pro tebe“, zamumlala mu do rtů.
Vášeň mezi nimi znovu vzplanula. Richardovi to málokdy stačilo jednou. Později se
opět zmítala v orgasmu. Chvíli jí trvalo, než po druhém vášnivém sexu přišla k sobě.
Podařilo se jí vykroutit z jeho objetí a odběhnout do koupelny, kde se mohla umýt a
připravit ke spánku. Po příchodu do ložnice ho našla v hlubokém spánku.
57.
Následujícího rána se probudila do krásného dne. Oblékla se a opustila ložnici, aniž
by Richarda vzbudila. Potřeboval se vyspat. Bylo nádherné jarní ráno a rozhodla se,
že si udělá malou procházku.
Z hlavního domu zaslechla šramot, zřejmě paní hostitelka pobíhala již po kuchyni.
Procházela se venku a zjistila, že potřebuje kávu. Co s tím, přemýšlela. Bude muset
počkat. V tom najednou zjistila, že není venku sama. Otočila se v momentě a
překvapením zůstala stát. Hleděla do vážné tvářičky nádherné holčičky. Taktéž její
společnice si ji pozorně prohlížela. Lucie se na ni usmála a ona taky. Delší tmavé
kudrlinky jí rámovaly dětskou naducanou tvář, o které předpokládala, že se vyvine do
neskonalé krásy.
„Ahoj, já jsem Lucie“, osmělila se a pozdravila malou holčičku. „A jakpak se jmenuješ
ty?“, zeptala se, ačkoliv si byla jistá, že je to Brunova dcerka, ta podoba byla
nezpochybnitelná.
„Vanesa“, vzala ji za ruku a táhla ji za sebou. „Vím, kdo jsi. Strýček Richard si tě vzal
za ženu, slyšela jsem to“.
Lucie si nedokázala pomoct a musela se zasmát. „Taky jsem o tobě slyšela,
Vaneso“, zastavila se.
„Fakt?“, uculovala se dívenka a zvědavě na ni pohlédla těmi svými tmavými kukadly.
„Pojď“, vybízela Lucii.
„Kam to jdeme?“, ptala se Lucie.
Vanesa neodpověděla a táhla ji do domu, přes chodbu rovnou do kuchyně. V tom
Lucie ucítila božskou vůni kávy a doufala, že ji taky ochutná.
„Babičko, teto, už jsem ji našla“, vykřikla Vanesa a vtáhla Lucii dovnitř.
„Ach, to vidím“, zvolala mladá žena. Zvedla se kvapně od stolu a usmívala se.
„Vítejte, Lucie, ráda vás konečně poznávám. Jsem Angelina“, řekla a pohnula se
kupředu a hned poté si obě potřásly rukama.
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„Lucinko, děvenko, vítej zpátky“, vběhla do kuchyně paní Ascoliová a vřele ji
objímala. Moc jsme se na tebe a Richarda těšili. Pojď, posaď se“.
„Děkuji za milé přivítání. Musím se přiznat, že jsem se už nemohla dočkat, až vás
zase všechny uvidím“.
Angelina se otočila. „Zrovna si dělám kávu, dáte si se mnou?“
„Moc ráda“, přitakala Lucie. „Tu báječnou vůni jsem ucítila až venku“.
„Dobře“, usmála se Angelina. Podávala jí hrnek s kávou a ukázala na stůl, kde ležela
smetana a cukr.
„Moc děkuji“, vdechla do plic plný doušek té vnímavé vůně a s požitkem se napila.
Angelina si ji prohlížela a nakonec se odvážila zeptat. „Jak jste to pro všechno na
světě dokázala, že se Richard konečně usadil. A mimochodem, kde vůbec je?“
Lucie se ještě jednou napila kávy a rozesmála se nad její upřímností. „Ani nevím,
prostě se to stalo“, jednoduše odpověděla. „Zrovna teď je naprosto mimo, tak jsem
ho nechala spát. Celou cestu řídil, no a …“, podívala se na Vanesu, která bedlivě
naslouchala každému slovu.
„Jo, to je mi naprosto jasné“, smála se Angelina. „Zřejmě byl pořádně žhavý, že?“
„Angelino“, pokárala ji její matka a zděšeně se podívala na Lucii.
„No co, vždycky jsem ho obdivovala. Kdybych nebyla vdaná, určitě bych to na něj
zkusila“, křenila se.
Lucie přikývla. „Na to si stále musím zvykat“, přiznávala se smíchem. „Od první
chvíle, kdy jsme se potkali, bylo velmi těžké ho odmítnout, téměř nemožné“, odmlčela
se a znovu se napila kávy.
Angelina naklonila hlavu na stranu. „Omlouvám se za svou troufalost, samozřejmě to
byl žert. Ale byla jsem na vás moc zvědavá, to je všechno. Co ho znám, nikdy o
žádné ženě nemluvil, natož si ji vzal. Bylo to obrovské překvapení. Ale jsem ráda, že
si tak dobře vybral“, znovu se zakřenila.
Lucii pobavilo její zhodnocení. Potom si všechny tři ženy příjemně povídaly a přitom
popíjeli kávu. Najednou Vanesa seskočila ze židle a zamířila ven z kuchyně.
„Ne, abys budila strýčka Richarda“, volala za ní Angelina prozíravě. „Víš, že je moc
unavený“, stačila ji varovat.
„Neprobudím“, dušovala se dívenka a ve spěchu zamávala Lucii.
Ta se zachvěla dojetím. Moc si přála mít takovou roztomilou holčičku a vyprovázela ji
smutným pohledem. Paní Ascoliová si toho všimla, objala ji a tiše řekla.
„Já vím, děvenko. Všem nám to bylo líto, co se stalo. To se v životě stává, ale tím to
nekončí. I ty budeš mít jednou děti“, políbila ji na čelo a povzbudivě se na ni usmála.
„Já vím a doufám v to“, povzdechla si Lucie a snažila se usmát přes slzy v očích.
„Vanesa je nádherná holčička, hned jsem si ji zamilovala“
„Jo, je to taky pořádná nezbednice, občas s ní máme hodně práce“, přiznávala paní
Ascoliová s láskou v očích. „Zrovna teď je mi jasné, že se bude pokoušet vytáhnout
tvého manžela z postele, aby zjistila, zda jí nepřivezl nějaké dobroty“, povzdechla si.
„To bych docela ráda viděla na vlastní oči“, smála se Lucie a zasnila se u té
představy, ale hned se zase probrala. „Co kdybych vám pomohla připravit snídani“,
nabídla se a odložila hrnek s dopitou kávou.
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„Pomocná ruka se v tomto domě vždycky hodí“, zadívala se na Lucii paní domu
vřelýma očima.
Richard nevěděl, co ho přimělo otevřít oči. Nejspíš dech slabě vonící marmeládou, co
ucítil na své tváři. Hlavou mu problesklo hned několik otázek. Kdo to je a jak dlouho
tam je. Pořádně se vyděsil.
„Strýčku Richarde, už jsi vzhůru“, zakřičela z plných plic. Poskakovala a utíkala ke
dveřím.
„Vaneso, počkej za dveřmi, prosím“, opatrně se posadil a uvědomil si s hrůzou, že je
vlastně nahý. Taky zaznamenal, že byl v posteli sám. Naklonil se, zda něco nenajde
na sebe. Popadl přikrývku a omotal si ji kolem pasu. Hledal Lucii a nakoukl do
koupelny.
„Není tam“, ozval se hlásek. „Je v kuchyni a povídá si s babičkou a tetou Angelínou.
Pijí u toho kávu“.
„Vážně?“ Překvapilo ho, že spal jako zabitý, že neslyšel Lucii odcházet. Zároveň
uvažoval, jak dlouho s ním Vanesa byla v ložnici. Byl to faktor děsivosti.
Vanesa si ho upřeně prohlížela a potom přikývla. „Ona se s tebou oženila, strýčku?“,
naklonila hlavu na stranu. Richard vykulil oči, protože si ho dívenka prohlédla od
hlavy až po paty. Přitom prahla po odpovědi.
„Ano, a oženil jsem se já. Lucie, tvoje nová teta se za mě provdala“, opravil ji.
„Aha, proč jsem nebyla na vaší svatbě?“, zajímala se dále a krčila nosík.
„Protože jsi zrovna nebyla v Praze“, usmál se na ni. Přitom si z celého srdce přál, aby
se dostal konečně z postele a něco si na sebe vzal. Jenomže byl to problém, dívenka
se nemínila pohnout z místa, byl v pasti.
„Ty spíš v posteli nahý?“, jednoduše se zeptala.
„Cože? Vaneso, potřebuju se obléknout, mohla bys počkat vedle v pokoji?“
„Můj táta nikdy nespí v posteli nahý. Lucie se mi moc líbí“, rozvíjela dále svůj
monolog. „Babička říkala, abych za tebou nechodila, že musím počkat“, svěřila se.
„Tvoje babička je moudrá žena“, poznamenal.
„Ale já si myslím, že bys měl konečně vstávat. Jsi jediný, kdo se válí ještě v posteli“.
Neuvěřitelná situace, pomyslel si. Pětileté dítě ho drží v pasti a on bezmocně
poslouchá její litánie připomínek a názorů. Snažil se vymyslet, jak se z té situace
dostat bez úhony.
„Fajn, tak to by stačilo“, ozval se Richard ráznějším tónem. „Teď mě poslouchej,
mladá slečno. Když na chvíli zmizíš a necháš mě, abych mohl vstát a obléknout se,
potom určitě dostaneš malý dárek, který mám pro tebe“, zvedl obočí, jak nejlépe
dokázal. „Platí?“
„Máš taky pro Roberta, Paulu a Christiana?“, vypálila bez jakékoli změny ve tváři.
„Samozřejmě, že mám“, přitakal již značně nervózní.
„Jestli to budou nějaké dobroty, tak ty já nesmím tak brzy po ránu. Táta by to neviděl
rád“, přiznávala holčička.
„Bude to naše tajemství. Pokud se to nikdo nedozví, tak se nebude ani zlobit“.
Přemýšlel, jak dlouho bude trvat, než mu tahle slova někdo omlátí o hlavu.
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Nejspíš tak dlouho, než to ta malá nezbednice vyhlásí do světa. Ale k čertu, pokud
díky tomu získá konečně svoje soukromí …
„Tak dobře, platí“, opětovala mu pohled, když za sebou zavírala dveře, ale její oči
naznačovaly, že by měl sebou hodit, jinak ji tady bude mít zpátky.
Když odešla, ještě chvilku počkal a pak teprve vstal. Zakryl si rozkrok polštářem a pro
jistotu se zavřel v koupelně. Bylo by to poslední, co by ho mohlo potkat, aby ho dítě
vidělo nahého. Pustil na sebe sprchu, chladná voda mu udělala dobře. Natáhl se po
hebkém ručníku a vystoupil ze sprchy. Usmíval se, když se mu vybavily zážitky
minulé noci, jak náročný byl na Lucii v posteli, i když zpočátku byl přesvědčený o
tom, že budou pouze spát. To ona ho vyprovokovala, což se mu líbilo. Na druhou
stranu ona nikdy neprotestovala. Pouhá vzpomínka na to, jak ji šukal, mu rozproudila
krev a mozek mu vypnul. Opláchl si obličej studenou vodou, aby se dostal do reality
a v rychlosti se oholil. Šel si pro oblečení a uvědomil si, že o sexu s ní přemýšlí až
moc. Bude lepší přenést pozornost na něco jiného, alespoň prozatím. Bohatá
snídaně, to by mohlo zapůsobit. Až s ní bude během siesty sám, to bude ovšem jiné.
Potom jí dá co proto, že ho nechala v domku samotného napospas té malé uličnice.
Všichni, kdo by vsadili své peníze, že na ni nesáhne, by o všechny přišli. Nedokázal
by to, což bylo potvrzení toho, že k sobě patří a vždy budou. Když již oblečený přišel
ke dveřím, málem o dívenku zakopl. Vanesa seděla na zemi a očividně na něj
netrpělivě čekala.
„Konečně jsi vylezl“, pronesla uraženě.
„Promiň, musel jsem se upravit“, omlouval se s úsměvem.
„A kde máš ten dárek?“, zeptala se s nadějí v očích. „Slíbil jsi mi to“, připomenula mu.
Vytáhl velkou papírovou tašku, plnou nejrůznějších pamlsků. „Tady to je. Ale na
mlsání je ještě opravdu moc brzy, princezno. Necháme to až na odpoledne,
souhlasíš?“
Nakrčila svůj malý nosík. Byl si jistý, že jeho pragmatické prohlášení s ním vůbec
nesdílela.
„Vždyť ty ses se mnou ani nepřivítala“, ukázal prstem na svoji tvář.
Dívenka mu vyskočila do náruče, objala ho a dala mu pusu.
„To je lepší“, smál se. „Chceš se povozit?“, ukázal na záda.
„Jo, jo“, rozzářila se Vanesa.
„Tak si naskoč“, pobízel ji.
Nemusel to říkat dvakrát. Vyšplhala se, zavěsila se mu rukama kolem krku. Chytil její
nohy do podpaží, zavrčel a předstíral, jak je těžká. „Bože, vždyť já tě ani neunesu.
Zřejmě si jedla hodně sladkostí, že ano?“
Děvčátko se zahihňalo a opřelo se mu patami do žeber. „Jedeme“.
„Snažím se“, ohradil se a znovu předstíral, že to nezvládne. „Proměnila si se snad ve
slona, nebo něco takového?“, dobíral si ji.
„Ne, ne“, rozesmála se. „Jedeme“, zvolala s jásotem.
„Tak se mě drž pevně“, vyrazili vpřed. Celou cestu výskali a křičeli. Jejich pištění
v kuchyni varovalo paní Ascoliovou, která se podívala oknem ven.
„To jsem si přesně myslela. To dítě je jako z divokých vajec“, postěžovala si, a
kroutila hlavou, přičemž se jí ale tvář rozjasnila.
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Richard zachytil Luciin pohled překvapení. Zřejmě byla v šoku, že ho viděla tak
dovádět s Vanesou.
„Dobré ráno“, pozdravil, vřele políbil všechny tři ženy na tvář. Děvčátko stále držel na
zádech. Nemínila se ho pustit.
„Vaneso, ty jsi vzbudila strýčka Richarda?“, zeptala se Angelína se zdviženým
obočím. Cítil, jak děvčátko energicky zavrtělo hlavou tam a zpět a musel se snažit,
aby nevybuchl smíchem.
„Nevzbudila, otevřel oči úplně sám“, usilovně se bránila.
Lucie se zasmála. „To muselo být hodně zajímavé. Škoda, že jsem u toho nebyla“,
posteskla si a oči jí svítily pobavením.
„Vaneso“, pokárala ji babička něžně. „Slíbila jsi, že ho necháš spát. Nedodržela jsi
své slovo“.
„No tak, vždyť se toho zase tolik nestalo“, bránil holčičku Richard. „Kromě toho, že
mě pořádně vyděsila“, schválně se otřásl, přičemž všechny rozesmál. Otočil se
k Lucii. „Dobré ráno, kotě“, pozdravil ji ještě jednou. „Rád bych tě políbil, ale zdá se,
že ta malá opička, co mám na zádech, se mě pořádně drží“.
„Ach, promiňte, my dva se známe?“, zeptala se hravě. „Někde tady je můj manžel,
nepotkali jste ho cestou?“, vtipkovala Lucie.
„Opravdu, a jak vypadá?“, přistoupil Richard na její žertovné škádlení.
„No, řekla bych, je to velmi seriózní pán, málokdy se usměje a zcela jistě nepobíhá a
nekřičí s malými opičkami na zádech“, a polechtala Vanesu, až vykřikla.
„Ne, tak takový chlap tu určitě není. To chcete tvrdit, mladá paní, že jste se provdala
za takového bručouna?“, podivoval se a oklepal.
„Toho bručouna jsem si vzala z lásky, pane“, natáhla k němu ruku. „Jsem Lucie
Gregorová a ráda vás poznávám“, řekla s vážnou tváří.
Paní domu s Angelínou se mohly smíchy potrhat. Angelína sundala Vanesu dolů.
Richard uchopil ruku své ženy a přitiskl si ji ke rtům.
„Tak moje žena mě nepoznala, slyšely jste to dámy? To jsem ale dopadl“, postěžoval
si Richard a tvářil se ublíženě.
„Nechápej mě špatně, jsem ráda, jak se dokážeš rozparádit“, zagestikulovala. „Jen
mi dej chvilku, abych si to srovnala v hlavě“.
„Budeš si na to muset zvyknout, miláčku“, vřele si ji přitáhl do náruče a políbil ji na
spánek. „Jak ses vyspala, kotě?“, stačil se zeptat.
„Moc dobře“, zavrněla. „Paní Ascoliová mi udělala moc dobrou kávu“, napila se
z hrníčku.
„Ano, to ano“, potvrdil a taky si nalil. „Snídaly jste už, dámy?“, zeptal se.
„Čekaly jsme na tebe“, ozvaly se sborově.
„To je od vás velmi pozorné, dámy. Jsem tady, můžete nosit na stůl“, napil se
z hrnku, ze kterého stoupala pára.
„To je zvláštní, tady ten hladový chlap se nyní tak velmi podobá mému manželovi, ale
přesto jím není“, škádlila ho dál Lucie. Richard se na ni podíval přísně a potom
protočil očima. Zatoužil si ji hodit přes rameno, zamířit s ní rovnou do ložnice a
připomenout jí, kdo je jejím manželem, i když byl hladový.
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„Vy dámy, jste dnes opravdu vtipné“, konstatoval a všechny včetně malé Vanesy
obdařil káravým pohledem. „Kde jsou ostatní, hlavně chlapi, neboť jste na mě
v přesile. Jsem přímo ohrožen“, zaúpěl nahlas.
„Aha, tak to tedy je“, podotknul, když mu bylo sdělováno, že se všichni sejdou až u
oběda. Otočil se na Lucii. „Mám takový návrh. Co bys řekla tomu, že bychom se
prošli podél pobřeží?“
Luciina tvář se rozjasnila. „To zní dokonale, moc ráda se přidám“.
58.
Po třech týdnech pobytu v Itálii se Lucie s Richardem připravovali na svatbu. Nebyli
nevěsta a ženich. Ta čest patřila Rachel a Dariovi. Po celou dobu, co ona byla
v Americe, si spolu psali každý den a tajně se scházeli. Došlo to tak daleko, že se
spolu zasnoubili, samozřejmě to tajili.
Když Ráchel oznámila bratrovi, že se předčasně vrací do Itálie a navíc, že odchází
z rodinné firmy, nastalo pěkné pozdvižení. Bruno požádal Dariuse, aby se s ním po
práci sešel. Ten souhlasil, protože věděl, že nastal čas si leccos vysvětlit. Už dlouho
musel před Brunem spoustu věcí tajit a měl toho právě dost. Usadili se spolu
v jednom klubu se sklenkou koňaku.
„Mám s Ráchel větší problém. Nevíš o tom něco?“
„Proč se ptáš?“
„Má přece zdědit podnik. Napřed jsem si myslel, že jí dám nějaký čas, aby se
vypořádala s náporem práce. No a teď tvrdí, že si hodlá otevřít svůj vlastní podnik,
knihkupectví, nějakou mediální kavárnu a kdoví co ještě. To mi dělá nemalé starosti,
protože hotel v San Benedettu jsem jí chtěl přenechat, jako své nástupkyni. Je to její
podíl v rodinné firmě“.
Dariovi se stáhlo hrdlo. Krev není voda, a on tu správnou neměl. Nezáleželo na tom,
že on sám dřel jako kůň a na úspěchu firmy měl přece nezanedbatelné zásluhy.
Ascholiovi se k němu chovají, jako by k nim patřil, ale za svého ho zřejmě nikdy
považovat nebudou. Pokud mu Bruno nechce předat kormidlo, měl by se
poohlédnout po jiné práci. Mohl by vybudovat vlastní podnik. Ale nikdy nedovolí, aby
Bruno takto s jeho Rachel manipuloval.
„Zapomeň na to“, prohlásil chladně. „Pokud u nás nechce pracovat, je to její věc“.
Bruno, který byl zvyklý vždycky dostat, co chtěl, mávl rukou. „Mohl bys mi ji pomoct
přesvědčit“.
„Ne, to neudělám“.
„Cože?“, Bruno se nechápavě podíval.
Darius se k němu naklonil. „Řekl jsem ne. Rachel je skvělá, má velký talent, ale
v hotelu ji to nebaví. A už se od nás všech naposlouchala dost řečí. Objevila v sobě
samu sebe, co v sobě má, co chce definitivně dělat. A mně se to její rozhodnutí
zamlouvá. A jestli pro tebe nejsem dost dobrý, abys to svěřil mně, protože mi v žilách
nekoluje tvoje modrá krev, odejdu taky“.
Bruno sebou trhl, jako by dostal ránu. „O čem to mluvíš?“
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„Dej tu svou drahocennou firmu manželce, pokud se oženíš nebo svým dětem. Už
mě nebaví čekat, jestli moje zásluhy oceníš“, neradostně se zasmál Darius.
„Víš, je to zvláštní, ale konečně jsem pochopil, jaká Rachel je, jak se celá ta léta
cítila. Pořád se snažila dosáhnout od rodiny uznání, ale nikdy se jí to nepodařilo.
Nechej ji na pokoji. Měla by se přestat ohlížet na to, co po ní kdo chce a konečně
dělat to, co chce ona sama“.
Bruno odložil skleničku a zadíval se na Dariuse víc než překvapeně.
„Netušil jsem, jak věci vidíš. Proč jsi mi nic neřekl?“
„Protože jsem chtěl, abys na to přišel sám. Na moje kvality bez ohledu na naše
dlouhodobé přátelství“.
Bruno vypustil z úst proud nadávek a potom kroutil hlavou. „Celou dobu jsem na tebe
spoléhal a nikdy jsem se tě neptal, zda ti tvá role vyhovuje. Protože jsem tě vždy
pokládal za svou rodinu. Vždycky to tak bylo. Považoval jsem tě za bratra, dobrého
kamaráda a jsi moje pravá ruka. Samozřejmě, že firma patří taky tobě. Jenom mě
nikdy nenapadlo, dát to oficiálně na papír. Co nejdřív to napravím“.
Darius byl v šoku, tohle nečekal. Bruno ochotně souhlasil. Nemohl uvěřit tomu, že se
celá léta zbytečně trápil. Bruno jako typicky férový chlap se prostě řítil životem a
nikdy mu nepřišlo na mysl nahlas vyslovit to, co pokládal za samozřejmost. To, o
čem Darius tak dlouho snil, měl nyní na dosah ruky. Stačilo jen přijmout a vzít si to.
Ale mělo to jeden obrovský problém. Teď by měl vyložit karty.
„S Rachel se delší dobu scházíme a spíme spolu. Proto jí tak dobře rozumím“,
přiznal se. Sám se divil, že měl odvahu, to vyslovit.
Bruno naklonil hlavu. „Cože, co to vykládáš?“, zahřměl.
„Ano, je to tak“, podíval se Darius svému příteli do očí.
Bruno se postavil a v jeho snědé tváři se mu nepohnul ani sval, ale v očích mu svítil
chladný vztek. „Ty jsi svedl mou sestru, ty grázle“, zaútočil.
„Ano, miloval jsem se s ní a miluji ji. O tom zatím ví pouze tvoje matka a moje“.
„Tak milovali“, zavrčel Bruno zuřivým hlasem. „To stejné jsi dělal s mojí sestrou, jako
se všemi lacinými ženami. Bože a já jsem ti tolik věřil“. Výhružně ztlumil hlas, když
řekl. „Okamžitě toho necháš, rozumíš?“
„Ne, nikdy“.
Bruno sebou trhl. „Cos to řekl?“
Darius nehnul ani brvou. „Teď už to není tvoje starost. Do mého vztahu se nemáš co
míchat. Dlužil jsem ti pravdu. Ale nikdy nebudu Rachel přemlouvat, aby se vrátila.
Půjde vlastní cestou a já ji v tom hodlám pomáhat. Rozhodně se s ní nerozejdu, to
nikdy neudělám. Rozumíš mi, co říkám? Nikdy Rachel nepřestanu milovat“.
Výraz v Brunových očích ho bodl do srdce jako ostrý nůž.
„Jak se opovažuješ se mnou tak mluvit? Využil jsi mou sestru a zradil naše
přátelství“.
Bruno vztáhl ruku k němu, která se mu roztřásla, a pohrozil mu prstem. „Strašně jsi
mě zklamal“.
Dariovi to připomnělo jednu pasáž z Kmotra. Do hajzlu, pěkně to začíná. Podíval se
Brunovi do očí a neuhnul pohledem. Neměl na vybranou. Musí Rachel bránit, musí
se za ni postavit. Miluje ji.
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„Promiň, Bruno. Nechtěl jsem ti ublížit. Ale tohle je naše záležitost, nikoli tvoje“.
„Přestaň“, zasyčel. „Chtěl jsem ti dát ve firmě podíl a udělat z tebe partnera. Takhle
projevuješ loajalitu k podniku a úctu k mé rodině? A co jsi udělal ty? Šukal jsi s mojí
sestrou a hodláš v tom pokračovat. Je mi z tebe zle“, odfrkl si zhnuseně.
Darius potlačil hněv a pokusil se zachovat klid.
„Nezapomínej, že Rachel teď patří ke mně a milujeme se. Tak prosté to je“.
„Nevím, jestli za těchto okolností spolu ještě můžeme pracovat. Přestal jsem ti věřit.
Tak to asi nepůjde“, uzavřel Bruno jejich rozhovor.
Sen o podílu se rozplynul tak rychle, že se z toho Dariovi zamotala hlava. Možná,
kdyby situaci podrobněji vysvětlil, bylo by možné, že by to Bruno i pochopil. Ne, ať to
vezme čert, řekl si pro sebe. Miluje svou Rachel, a to je nejdůležitější. Ona mu dala
poznat strhující vášeň, dovedla ho rozesmát. A když jí vyprávěl o svém otci, uměla
ho utěšit. Díky Rachel jeho život dostal smysl. Líbilo se mu dlouho s ní vysedávat po
večerech, mluvit o práci, milovat se s ní. Raději půjde do pekla, než by zradil křehkou
důvěru jejich vztahu a vzdal se jí pro partnerství ve firmě. Na to už Bruno nemá
právo. Nemá jí co nařizovat, ani jemu ne. Darius se zasmál. Vědomí, že už mu na
firmě nezáleží, ho samotného překvapilo.
„Mně je jedno, je to jedno, je mi to u zadku“, řekl Darius.
„Cože?“, zařval Bruno poměrně nepříčetně.
„Říkám, že je mi to jedno. Jestli se mnou už nemůžeš pracovat, chápu to. Rachel pro
mě znamená mnohem víc, než ta tvoje podělaná firma“.
Bruno přimhouřil oči. „Co to říkáš?“
„Nedávej mi žádný podíl. Klidně mě i vyhoď. Prostě udělej, jak myslíš, ale nepleť se
Rachel, ani mně do života. O tom si rozhodujeme sami“.
Pak se Darius otočil a odešel z klubu. Na Bruna se ani nepodíval. Byl rád, že to
přiznal, lhaní a ospravedlňování už měl dost, protože to dělal tak dlouho, že mu to
vydrží na celý život.
Rachel Daria odjakživa milovala, a to se nezmění. Nikdy city k němu nepotlačila, tak
už tomu bylo. Kupodivu teď co je s Dariem, byla ve všech ohledech silnější. Odešla
z firmy, bylo to sice pro ni těžké, ale zvládla to s určitým nadhledem. Bruno a ostatní
členové rodiny se ji snažili přesvědčit, ale debaty s nimi jenom potvrdily to, že se
rozhodla správně. Začátky budou hodně těžké, ale pochopila, že se musí bez ohledu
na morální zábrany pokusit ztvárnit to, čeho měla plnou duši.
Erotické fotografie ji vzaly za srdce, i když v ní trochu vzbuzovaly stud, ale i pýchu.
To, že touží po dominantním muži, kterého teď má a bude se zabývat erotickým
uměním, by do sebe nikdy neřekla. Ale našla sama sebe, měla spoustu času o tom
přemýšlet. Jistotu jí bude dávat práce v obchodě s knihami, malá kavárnička uvnitř a
časem si pronajme větší prostory, kde vystaví umění nadaných fotografů. Konečně
našla dokonalé propojení byznysu a něčeho tvůrčího. Využila svých ekonomických
znalostí a přitom se pohybovala ve světě knih. Nakonec vše bylo urovnáno. Zasáhla
v pravý čas její matka, která spolu s matkou Daria měla ze zasnoubení největší
radost. Vyplnil se jim sen a jejich děti vstoupí zanedlouho do svazku manželského.
Paní Asccoliová věděla, že Darius k Rachel choval hluboké city už v době, kdy si to
sám pořádně neuvědomoval.
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„Poslouchej mě, Bruno“, vzala ho za ruku matka a stiskla. „Nesmírně si vážím toho,
jak nás všechny miluješ a chráníš nás. A protože jsi spravedlivý a čestný muž,
nesmíš se na Daria zlobit. Miluje Rachel a ona jeho. A protože já to vím, musím jejich
sňatek prosadit a ty se s tím, chlapče musíš vyrovnat. Jiná cesta není. Vždyť Darius
k tobě a nám všem vždy choval ty nejčestnější úmysly a dobře vedl naši rodinnou
firmu spolu s tebou. Nedovolím, abys to popíral a připravil je oba o šanci na jejich
štěstí. Jestli s tou svatbou nebudeš souhlasit, ublížíš jim oběma, nám všem a hlavně
sám sobě, capisto?“
Brunovi se stáhlo hrdlo. Najednou se přestal bránit. Viděl se jako malý chlapec a
nechat se utěšovat, jak to dělával vždycky. Jenže už byl dospělý, sám měl dvě děti a
následky svých činů musel nést a taky je vypořádat. Vlastně neměl na vybranou. Byl
čas všechno urovnat, smířit se s tím, že jeho nejlepší přítel se ožení s jeho sestrou.
Koneckonců věřil Dariovi, když ho překvapil tím, že se vzdá všeho kromě Rachel.
Darius je čestný muž a nikdy ho nezklame. To věděl naprosto jistě.
Darius přecházel sem a tam, tam a zpět. Richard ho chvíli pozoroval a pak už to
nevydržel. „Hej, za chvíli staneš před oltářem. Tedy pouze v případě, že nepadneš
mrtvý strachy dřív, než stihneš vyřknout svůj slib nevěstě“.
Darius se zmateně na Richarda otočil a znovu přecházel místností jako šílenec.
„Jestli hned nepřestaneš, vyšlapeš do podlahy díru. Posaď se tady do rohu a seď
v klidu“, utahoval si z něj vysmátý Richard.
„Tobě se to řekne, když už jsi ženatý. Vzpomínám si, jak jsi nám před rokem
popisoval svou nervozitu. Jak jsi taky šílel, když sis měl brát Lucii“, vracel mu to
Darius s gustem.
„Jo, to je pravda. Každý si tím musí projít. Šíleně jsem se bál, že si to mohla Lucie
rozmyslet. Kdybych měl tehdy po ruce cigarety, vykouřil bych tři najednou“,
pochechtával se Richard, když na to vzpomínal.
„Ale vážně příteli. Brzy bude všechno za tebou. Začínáš mi dělat starosti“.
Darius se zastavil. „Cítím se mizerně“, zaskřehotal. „Potřebuju trochu vody“.
„Myslím, že bys potřeboval zatraceně velkého panáka skotské. Věř mi, všechno bude
v pohodě, jenom vydržet“.
Darius chabě přikývl a zhluboka se nadechl. „Kolik je hodin?“
„Cože? Asi dvě minuty později, než ses ptal naposledy“. Richardovi mu ho začínalo
být trochu líto, jak byl chudák rozhozený. Došel k němu a poplácal ho po zádech a
pak mu řekl takovou malou lež.
„Viděl jsem Rachel ve svatebních šatech, jak je na tebe připravená“, snažil se ho
povzbudit.
„Opravdu jsi ji viděl? Jak vypadá, není nervózní, nemá z toho strach?“ Darius začal
střílet jednu otázku za druhou a příliš zoufalý byl na to, aby čekal na odpovědi. Ale
Richardova malá lež byla irelevantní. Jediné, co bylo důležité ho dostat k oltáři ve
stoje a při vědomí, a ne na zádech.“
Richard lhal dobře a vůbec to nebylo těžké, což ho překvapilo samého.
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„Rachel je nádherná, ostatně jako vždy. Vypadá překrásně jako nevěsta a nemůže
se dočkat, až se od tebe nechá spoutat, ty jeden opičáku. Mám tě snad uspat nebo
tak něco?“
Richardův komentář byl trochu trik, ale zabralo to, což bylo účelem. Darius pookřál a
konečně se probudil k životu, když vyštěkl. „Doufám, že jednou budu mít příležitost ti
to vrátit. Možná, až budeš na porodním sále a budeš se svíjet strachy“, vůbec netušil,
jak ťal do živého.
Kurva. Měl pravdu, protože pokud by k tomu došlo, byl by sám na sračky. Na jednu
stranu by si to přál, ale na druhou stranu se příšerně bál.
Když ale uviděl, jak Richard oněměl, vzápětí mu to došlo, jakou pitomost vyslovil.
„Ježíši, promiň, jsem idiot“, omlouval se Darius.
Mezitím se Richard vzpamatoval natolik, že zavrtěl hlavou. „To nic, omluva se
přijímá“, zašklebil se.
„Ale fajn, budu k tobě upřímný. Obřad je zatraceně stresující událost a já ti při něm
ani trochu nepomůžu, i kdybych to rád udělal. Dobrou zprávou ovšem je, že zhruba
za nějakých deset hodin budeš začínat se svatební nocí, a tahle část už je velice
příjemná“, přitom pohnul dlaní jako letadlo při bezproblémovém letu a pokrčil rameny.
Darius se na něj podíval, jako by byl ten největší idiot, co se narodil na tomto světě.
Stačil pouze naprázdno polknout a pak se oba zasmáli s chutí nad směšností téhle
situace.
Svatba se konala v kostele San Nicola ve městečku Sirolo, kde se nacházelo rodinné
sídlo Ascoliových. Sytě zemité tóny, podlahy z leštěného mramoru a lavice
z mahagonového dřeva.
Ráchel stála doma ve svém pokoji před zrcadlem, na sobě dlouhé bílé šaty od Very
Wang. Sestry ji dlouho upravovaly, matka naposled jí krotila neposlušné prameny
lesklých vlasů, aby je stočila do načechraných kučer. Posadila jí na hlavu korunku se
závojem posetý drobnými perličkami. Pohladila ji jemně po tváři a usmála se na ni.
Rachel si všimla, jak se matce zalily oči slzami štěstí.
Bruno ji vedl k oltáři, k milovanému muži. Všude kolem je obklopovaly usměvavé
tváře rodiny a ostatních svatebních hostů. Rachel se najednou zmocňovala panika a
žaludek se jí sevřel nervozitou. Cítila, jak jí na čele vystoupila kapička potu.
Panebože, to mi tak scházelo. To nemůžu, to nesmím, kárala samu sebe. Potom
zazněly varhany a přicházel otec Nicolas, na tváři laskavý úsměv, aby jim požehnal.
Rachel ve střevících od Ciccottiho s deseticentimetrovými podpatky a pravým
diamantem na krku udělala první váhavý krok zpět, jako by se chtěla otočit a utéct.
Potom spatřila Dariuse. Upíral na ni své pronikavé oči, sálající odhodláním a
sebejistotou, a to jí dalo sílu, aby se sebrala. Nadechla se a pak ještě jednou. Darius
z ní nespouštěl oči a silou vůle ji přinutil, aby došla až k němu.
Na sobě měl černý smoking s rudými akcenty a v klopě rudou růži. Byl ztělesněním
elegance a mužské krásy. Když odříkával slib, hlas se mu ani jednou nezachvěl.
V okamžiku kdy kněz vyzval Rachel, aby promluvila, si připadala jako ve snu, málem
se jí jazyk zadrhl. Opravdu se jí to děje?, zděsila se sama sebe. V hlavě jí horečně
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vířilo spoustu otázek a nedokázala se soustředit. V kapli nastalo ticho. Lehký stisk
Dariových prstů ji vzpamatoval. Pomalinku kývl, aby ji povzbudil k poslednímu kroku.
„Ano“, vypravila ze sebe s obrovskou úlevou.
Navlékl jí prsten s tříkarátovým diamantem a tímto si ji navždy přivlastnil. Rty měl
teplé, první polibek byl nevinný, zato ten druhý vášnivý, který nebral konce. Tak se
stali mužem a ženou a tento okamžik jim navždy změnil život.
Potom mělo nastat překvapení pro oba novomanžele. Bruno povolal hudební
skupinu, která působila v Londýně. Skupinu, kterou Rachel měla ve velké oblibě a
viděla nejeden koncert. Hlavními členy skupiny Groucho Nihhts byli Chris, rodák
z Itálie, Ted, rodilý Angličan. Když naposledy hostovali v Římě, měli ve svém
vystoupení mladou houslistku Gwen a právě ona tomu všemu dala ten správný
šmrnc, kterým se stal jejich koncert mnohem zajímavějším. Brunovu nabídku přijali
velkoryse s tučnou odměnou, ale nastal vážný problém. Jmenovaná houslistka už
s nimi nebyla, dostala angažmá ve Státech.
Richard se zmínil o Lucii, že velmi dobře hraje na housle, čímž Bruna překvapil a
svitla tím tak naděje.
„Ne, ne, to nemůžu, jednoduše to nezvládnu“, odmítala Lucie. „Nikdy jsem nehrála na
veřejnosti, a už vůbec ne s hudební skupinou“, bránila se.
Bruno společně s Richardem se ji usilovně snažili přemluvit a byli skutečně velmi
přesvědčiví.
„No tak dobře. Já to tedy zkusím“, nakonec souhlasila Lucie.
Brunovi zasvítily oči jako tisíci vatová žárovka.
„Řekla jsem, že to zkusím“, zvedla ruku, aby tímto gestem upřesnila svou odpověď.
Potom se děly věci. Lucie strávila čtyři dny v kolotoči zkoušek. Procházeli všechny
skladby, které hráli s tou talentovanou houslistkou Gwen. Snažili se doplnit a vybrat
ty nejlepší o houslové party. Trávila mezi bednami aparatury tolik času, až se
nakonec vžila do role a nenechala se přehlušit. Ve čtyřech byl zvuk kapely slyšitelně
jiný než ve dvou. Soustředila pozornost na Chrise s Tedem po boku a v pozadí
Dominik a Eliot. Zpočátku si připadala jako páté kolo u vozu a zprvu jim to nijak
neladilo. Až teprve po druhé zkoušce se začali sehrávat. Během třetí a čtvrté
zkoušky byli již jako dlouho sehraný tým. Lucie to považovala za takovou soukromou
rebelii, rockovou epizodu smíšenou s vážnou hudbou. Ale nakonec musela sama
připustit, že to mělo svůj půvab, i když si připadala jako želva bez krunýře.
V okamžiku kdy obřad byl již u konce, se rozsvítily dva reflektory a v pozadí byla
vidět temná pohoří nástrojů a aparatury s obrysy muzikantů přesunujících se na svá
místa. Pak se v kuželech světla objevily postavy Chrise a jeho skupiny, kteří se
postavili do popředí.
„Ale to je přece …“, zajásala Rachel a stiskla paži svému novomanželovi. Málem
poskočila radostí, její oblíbenci na její svatbě. „Věděl jsi to?“, šeptem se zeptala
Dariuse. „Vůbec ne, neměl jsem tušení“, usmíval se na svou manželku.
Nato se rozezněla kostelem úvodní píseň, balada pro dva mužské hlasy. Byla to
známá italská lidová píseň, jíž nové aranžmá dodalo svižnější rytmus. Drsná melodie
a prostý nápěv určoval ráz projevu.
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Tichý začátek se dvěma zpěváky v ostrůvku světla se představoval novomanželům a
jejich svatebním hostům. Když jejich hlasy dozněly, nikdo z přítomných ani nedýchal.
Vzápětí se ozval zvuk baskytary s podkladovou linkou další skladby. To, už se rozlilo
světlo naplno a k hlubokým tónům se záhy přidružily bicí a všechny obklopila
elektrizující atmosféra. Chrisova kytara začala spřádat spletitá sóla, zvýrazněná
Tedovou basovkou a melodie se vyvalila jako lavina. Když píseň vrcholila, nástroje
se ztišily. V tom z opačného rohu osvíceného kuželem světla vyšla do popředí Lucie
v bílých šatech, zabraná jediným reflektorem. Šaty jí splývaly až téměř ke kotníkům a
sytě oranžová barva houslí se téměř vyrovnávala měděnému odstínu její bohaté
hřívy. Na nohou měla kotníkové boty se šněrováním, úmyslně vzdorující romantické
rozevlátosti této dokonalé róby.
V řadách svatebních hostů včetně novomanželů to bouřlivě zašumělo ohromujícím
překvapením, když ji poznávali. Ráchel po boku Daria stála jako přimrazená, až
téměř zapomínala i dýchat. Pro všechny to bylo jedinečné až závratné překvapení.
Nikdo vůbec nic netušil, kromě Richarda a Bruna, kteří to zinscenovali. Její
elektronické housle byly zapojeny do masivního zesilovače. Zvedla smyčec a pomalu
s ním přejela po houslích. Vyloudila dojemně čistou notu, jíž vzápětí odpověděla
Chrisova kytara, než se k melodii připojil i zbytek kapely. O sladkost této písně se
staraly výlučně housle s kytarou, byť druhý člen dueta zůstával skrytý v polostínu.
Jejich kužel světla nasvěcoval pouze samotnou Lucii, která vévodila naprosto
ztichlému sálu. Richardovi se sevřelo srdce. Jako by znovu hrála jen pro něho.
Pod jejími šaty vnímal její křivky, jejichž tvar měl vrytý do paměti. Visel na ní očima,
ponořil se cele do jejich tónů, vpíjel se do jejich ladných pohybů na scéně. Omámeně
zíral na to, jak laská a krotí elektronické housle, jejichž zvuk vzlínal nad hlubší tóny
ostatních nástrojů a zároveň se s nimi s neuvěřitelnou přesností prolínal. Vzápětí
Lucie znovu nasadila k vášnivému dech beroucímu sólu. Překvapivě píseň utichla
příliš brzy, a to už se ozýval kostelem bouřlivý potlesk. Chris pokynul k Lucii a začali
hrát další kousek. Když tempo nabíralo obrátky, předvedla Lucie i pár tanečních
kroků. Šaty jí přitom vlály kolem těla a podtrhovaly každý její svůdný pohyb. Na závěr
se kostel naplnil pouze zvukem houslí, jejich osobitou melodií, k níž se zakrátko
přidala baskytara.
Vivaldi, motiv ze Čtvero ročních dob. Zahrála dvě části a svým osobitým projevem
promlouvala ke všem přítomným touto přenádhernou melodií. Zbytek kapely se
postupně připojil ke kolektivní improvizaci, která přehlušila jímavý zvuk jejího
nástroje. Melodie se načas rozdělila na sled a několik sól, než se Lucie švihnutím
zápěstí znovu ujala vedení a vrátila se k původnímu ústřednímu motivu. Svou
autoritou podtrhovala podupáváním levé nohy ve šněrovací botě, co by se na
koncertu vážné hudby zřejmě stěží přihodilo. Posléze Chris okamžitě navázal na
improvizaci svou písní v doprovodu Luciiných houslí. To už se Richardova
představivost pustila na křídlech fantazie dál a stoupala stále výš.
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59.
Svatební hostina byla velkolepá, jak se dalo očekávat z titulu vážené hraběcí rodiny.
Konala se v jednom z hotelů rodiny Ascoliových. Měli celé veřejné křídlo vyhrazené
pro výjimečné účely, jako v tom případě byla svatba Ráchel a Dariuse. Tohle
uspořádání všem svatebčanům umožňovalo naprosté soukromí, i když samotný hotel
byl v plném provozu. Hostina ve velkém sále se zvláštním vchodem do dvou podlaží
s luxusně vybavenými pokoji, kde se po skončení mohli všichni svatební hosté uchýlit
ke spánku a následujícím dnem připojit k pokračování, ale již bez novomanželů, kteří
odletěli na svou svatební cestu. Všechno bylo dokonale vymyšleno do posledního
detailu k naprosté spokojenosti.
„Richarde?“
Otočil se a spatřil osobu, kterou si myslel, že už nikdy neuvidí. Srdce mu spadlo jako
kámen na dlažbu a odrazilo se od ní poháněné impulzem, který vypadal, že nikdy
nekončí. Minulost se mu přišla připomenout.
„Ornello?“, hlas se mu zlomil při vyslovení jejího jména. Byla stejně přitažlivá, zub
času jí ani trochu nepoznamenal. Úsměv, který mu věnovala, v něm mělo vyvolat
něco, čemu už nikdy neměl čelit.
„Kurva“, zaklel, když natáhla ruce, aby ho objala. Zavřel oči a děsil se pocitů, které
budou následovat, a taky ironií osudu, který mu ji poslal do cesty.
A je to tady. Objevila se a hodlá udělat ze sebe něco …, snad ne mučednici. Prostě
si lehla před rychle jedoucí vlak. Snažil se pochopit její motivy, ale nešlo to.
Proč tady je? Co po něm chce? Snad se nechce seznámit s jeho manželkou? Otázky
mu vířily v hlavě, jedna za druhou, ale marně hledal odpovědi. Potřeboval nutně
vypadnout, ale nebylo místo, kde by se mohl ukrýt. Tedy kromě lahve. Nejlepší věc,
co mohl v dané chvíli udělat. Když se naštve, možná se mu otupí hrany natolik, že ze
sebe dokáže vytáhnout pěkné chování. Nebo možná ne. Byl vděčný, že Lucie byla
mimo dosah, vtažená do kruhu rozvětvené rodiny Ascoliových. Možná si tak
nevšimne, že její manžel je úplně v prdeli.
Ornella Baldoniová, žena, která mu byla pokaždé k dispozici. Jediná žena, která mu
zpříjemňovala dřívější pobyt v Itálii. Byla sice vdaná, ale dokázala si vždy najít čas na
to, aby mu poskytla své tělo a naplnila jeho zvrhlé sexuální potřeby.
Nakonec přítomnost Ornelly, tak nečekanou, zvládl docela dobře, vzhledem k tomu,
že neměl žádný čas se na to připravit. Chtěla ho jenom vidět, aby mu řekla, že byl
jediným mužem, který jí uměl dávat to, co ona potřebovala. Jak se později dověděl,
byla již podruhé provdaná za vlivného postaršího bankéře a žila ve velkém
blahobytu. Jako bonus v novém manželství bylo to, že sdílela lože společně se svým
mužem a jeho synem. Takto si vynahrazovala částečně alespoň to, co potřebovala.
Nechtěl to slyšet. Nebylo to fér, aby se mu připomenula. A už vůbec nechtěl, aby se
seznámila s Lucií. Richard se vytratil a postával venku, aby si zapálil cigaretu, což
mu mělo pomoci zmírnit úzkost z nechtěných vzpomínek, které mu absolutně dnes
nic neříkaly. Přišla mu říct, že ho ráda viděla a doufala, že dokáže ho vidět s jeho
ženou, ale bylo to pro ni příliš těžké a musí odejít.
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„Rád jsem tě viděl, ale to je asi tak všechno“, řekl a pokynul jí hlavou. Típl nedopalek
a rozhlížel se, kde by ho odhodil. Nechtěl si ho dávat do kapsy, zdálo se mu to trochu
nevhodné, ale vzhledem k okolnostem usoudil, že asi bude muset. Vracel se kolem
recepce a zahlédl poměrně staršího, obtloustlého muže v doprovodu mnohem
mladšího, jak si odváděli Ornellu mezi sebou ven z hotelu. Richardovi se z toho, co
viděl, udělalo nanic a věděl, že se musí něčeho pořádného napít. Nepříjemnost byla
naštěstí zažehnána a žádná jiná se objevit už ani nemůže, tím si byl jistý.
„Můžu se k vám připojit?“, zazněl Lucii do ucha sametový hlas.
Vzhlédla, aby spatřila Chrise, muzikanta kapely. Byl jedním z hostů a všechny dámy
z něj omdlévaly. Lucii bylo jasné, že to pro něj není nic, na co by nebyl zvyklý. Jako
oslavovaný člen kapely to musel zažívat každý den a jeho tmavý italský vzhled taky
nebyl na škodu. Ten chlap byl nádherným exemplářem muže a moc dobře to o sobě
věděl. Taky toho dovedl patřičně využít ve svůj prospěch.
„Jistě, pokud nemáte něco lepšího na zábavu“, odvětila.
Rozesmál se a přitáhl si židli. „Jste smutná, zdá se mi. Mohu vás nějak rozveselit?“
Zavrtěla hlavou a usmála se tak trochu nuceně. „Je mi dobře, jenom tak sedím a
pozoruju lidi. To je má oblíbená činnost“.
„Vážně?“
„Naprosto. Víte, nikdy jsem nebyla na žádné svatbě, kromě té vlastní. Tak si to
trochu vychutnávám, navíc pravá italská svatba …“
„Máte pravdu“, souhlasil s ní Chris. „A já zase obdivuji vás, Lucie. Vnímám vás
především jako nádhernou ženu a taky velmi dobrou houslistku. Abych se přiznal,
vůbec jsem nevěřil, že to za tak krátkou dobu zvládnete, což mě fascinuje“.
„Flirtujete se mnou? A pokud ano, proč věnujete pozornost mně, když byste mohl mít
každou ženu, nejen v tomto sále?“
Sevřel rty, jako by se chtěl pokoušet zadržet úsměv. „Ano, a právě vás bych si
vybral“, sklonil hlavu jako vyjádření úcty a obdivu.
Lucie si odfrkla. To by se mému manželovi asi nelíbilo, co myslíte?“
Přikývl a zamyslel se. „Myslím, že bych to chápal. Zdá se, že má teritoriální
tendence. Dost jasně dává svému okolí najevo, že musí a navíc chce vás mít pro
sebe. To se nedá přehlédnout. Kdo by to neviděl, byl by mrtvý muž“, pokýval
s vážnou tváří.
„Ano, já vím“, zhluboka se nadechla. „Taky by mi vadilo, kdyby se choval jinak“.
Rozhodla se změnit téma. „Kde je vaše přítelkyně, Chrisi? Proč s ní netančíte?“,
nadnesla a zvědavě na něj pohlédla.
„Ach, …, není to moje přítelkyně, jen víkendová známost, milenka“, blýskl po ní
ďábelským úšklebkem, který Lucii napověděl víc, než chtěla vědět. Už na dálku z něj
čišely trable.
„A netančím s ní, protože s ní právě tančí váš manžel“, stačil jí napovědět a zasmál
se její reakci.
Richard byl skutečně s jeho …, která vypadala, že s ním opravdu ráda tančí. On však
vypadal jen malinko opilý. Ach, vůbec tě nemám, za to ráda Richarde, pomyslela si.
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„Chystal jsem se vás požádat, abyste si se mnou zatančila, ale zdálo se mi, že
nemáte náladu. A nechtěl jsem čelit případnému odmítnutí“, jeho oči se šibalsky
zablýskly.
„Rozumím, to se vám nestává často, že?“, zasmála se tiše.
„Vlastně se mi ještě nestalo. Nikdy“, opětoval jí úsměv.
Lucie se rozhodla v okamžiku, když se úkosem podívala na Richarda. Pak vstala a
uhladila si šaty. „Moc ráda si s vámi zatančím“, vybídla ho.
Chris byl tak dobrý tanečník, když se s ní otočil, sukně se jí rozvířila. Ale když se
píseň změnila na Bloodstream od Stateless, poděkovala Chrisovi za společnost a
rozhlédla se po Richardovi. Tahle píseň byla její oblíbená a tančit ploužák s jiným
chlapem, nepřicházelo v úvahu. Ale ani ho neviděla tančit s tou ženou. Kam k čertu
zmizel? Sakra. Její manžel by na téhle pohádkové svatbě měl tančit s ní, a ne s cizí
ženou. Lucie byla naštvaná, smutná a rozbolela jí hlava.
Nejdřív ji opustil, aby mohl jít popíjet na bar s ostatními muži a potom šel tančit
s milenkou patřící Chrisovi, byť krátkodobou milenkou, jak ji sám uvedl do obrazu.
Nepodobalo se mu to. Ale proč? Vždy byl tak starostlivý, pozorný a majetnický. Ale
později jí přišel odtažitý a nakonec zmizel na nějaký chlapský pokec. Vůbec tomu
nerozuměla. Pokud si najednou připadal, že je svázaný s ní, tak na to přišel
zatraceně pozdě. Sakra, co to tady předvádí. Hraje si na strašného pitomce. Docela
hodně zklamání najednou za jeden večer. Políbila nevěstu a ženicha, kteří se zrovna
chystali na konečně vytouženou svatební cestu.
Omluvila se všem, kteří pro ni byli důležití a něco pro ni znamenali, že jí rozbolela
hlava a půjde si lehnout. Právě teď zatoužila po jediném, složit hlavu na polštář a
zapomenout na celý svět.
Její rozhodnutí jít spát a nehledat manžela, ať už zmizel kamkoli, bylo velmi snadné.
Přišla do jejich pokoje, oblékla si noční košili a ulehla do prázdné postele. Cítila se
osamělá a přemýšlela, kdy se k ní Richard připojí. Jediné co věděla, že nakonec
přijde. Takový měli vztah. Věřila mu i ve chvíli, kdy se choval jako osina v zadku.
Věděl, kde je jeho místo, u ní. Upřímnost a důvěra jsou nezbytné, jinak by je
pohromadě nedrželo nic. Dobrý sex neznamená lásku. Pro Lucii znamenaly lásku
upřímná oddanost a věrnost. Pokud ji Richard, nedej bože, podvede, někdy …
odejde a už se nikdy nevrátí. Věděla to. A věděl to i on.
60.
Richard jí dal půl hodiny na to, než za ní vyrazil na pokoj. Choval se jako idiot a
myslel si, že alkohol zcela otupí hrany a nebude se bát, že v její přítomnosti se
neznemožní. Byl natolik mimo, že nevěnoval příliš pozornosti Lucii. Jeho žena ale
v něm uměla číst velmi dobře. Nepotřeboval si dělat starosti ještě s tímhle. Zejména
to byla pro něj zapomenutá aférka, naprosto zanedbatelná, protože Lucie byla
jedinou ženou. Nedovolí, aby jí někdo, jako Ornella pomyslně ublížil pouze tím, že by
se jí připomenul. Ta představa byla příliš děsivá, neboť pro něj znamenala pouhý
přízrak minulosti. Už nedokázal bez společnosti své ženy vydržet ani minutu. Lucii
potřeboval a věděl, že právě ona je pro něho jako utěšující medikament.
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Dýchalo se mu lépe, neboť věděl, že nebude muset nic vysvětlovat, ona taková byla.
Věřila mu. Nikdy se zbytečně neptala, a za to jí byl vděčný.
Když vstoupil do pokoje, byla tam tma a Lucie už spala. Přesně jak doufal. Rozsvítil
malou lampičku, svlékl se, nadzvedl přikrývku a vklouzl pod ni. Uvelebil se k jejímu
tělu. Jakmile vdechl tu osobitou uklidňující vůni, a ta informace se mu přenesla do
mozku, okamžitě pocítil jistotu, že to špatné odešlo. Proč to neudělal dříve. Stačilo se
přitulit a cítil se nejlépe za celý večer.
Lucie byla k němu velkorysá. Nikdy jí nevadilo, když ji vzbudil kvůli sexu, což on
dělával poměrně často. A právě teď šukat potřeboval. Vklouzl v posteli níž a zjistil, že
má na sobě nějakou divnou věc, která se podobala noční košili a zakrývala ji od
hlavy až k patě.
Ježíši, takovou určitě nosívají babičky, když jim táhne na devadesát, pomyslel si
s hrůzou. Taková věc musí pryč. Skrývání vší té krásy před jeho očima mu vadilo.
Skutečnost, že byl napůl naštvaný, jeho úsudku nejspíš nepomohla, ale to ho
nezastavilo. Našel místo, kde se ta věc dala rozepnout, přímo uprostřed její hrudi.
Zabořil prsty mezi knoflíky a rozerval ten zatracený hadr na dvě poloviny. Nejdřív
spatřil její nahá prsa a potom zbytek jejího těla. Okamžitě se cítil mnohem lépe.
Probudila se, zalapala po dechu a vykřikla.
„Tiše“, přitiskl jí ruku na ústa. Nechtěl, aby sem někdo vtrhl s otázkou, jestli je vše
v pořádku, což by mohlo nastat, jelikož hotel byl plný hostů. Její oči zaplály, čímž
dala najevo, že není nadšená z toho, co právě udělal. Ale to ho neodradilo.
„Jenom jsem tě zbavil té ošklivé věci, cos měla na sobě. Nelíbila se mi“, odtáhl ruku
z jejich úst a přikryl je svými rty. Zpočátku se pokoušela něco zamumlat. Byla celá
napjatá, ale jakmile se do ní dostal jazykem, nádherně se podvolila. Uvolnila se pod
jeho tělem a nechala ho, si hrát a vzít si ji tak, jak potřeboval.
„Tu košili jsem nenáviděl, ale tebe miluju“, políbil ji do jamky na krk, polaskal klíční
kost a dostal se až k prsům. Přejížděl jazykem po bradavkách. Prohnula se v zádech
a vycházela mu vstříc. Laskal její ztvrdlé bradavky, dokud se nezačala svíjet.
„To už je lepší“, konstatoval s úsměvem. „Musím vidět svou překrásnou ženu,
každičký kousek jejího těla“, šeptal.
„Richarde?“
„Tiše, kotě“, uklidňoval ji. „Jen si užívej toho, co ti chci poskytnout“. Prolíbal si cestu
dolů, hladil ji po břiše a vydal se níž. Roztáhl jí nohy a otevřel si ji. Užíval si ten
nádherný pohled, což mu bralo dech a nikdy tomu nebude jinak. Nadechl se její
vůně, tak typické pro ni, tak delikátní, která vyvolala touhu v něm tak naléhavě, aby si
ji vzal. Olízl vnitřní stranu jejich stehen, věnoval stejnou pozornost oběma nohám, až
už to nedokázal vydržet a musel ji ochutnat. Pomalými tahy jazyka laskal a kroužil
tak, jako by jeho jazyk simuloval jeho penis. Vycházela mu vstříc a pohupovala se do
rytmu. Tohle by mohl dělat celou noc, dokud by si užívala jeho pozornosti, nebo by
chtěla něco jiného. Krásné zvuky se jí draly z hrdla. Její zrychlený dech ho zbavovaly
úzkosti, potlačovaly jeho trýzeň a dávaly mu najevo, že jí dělá dobře. Vsunul do ní
dva prsty a našel to místo, kde se dělá magie. Prudce se vypjala, sténala pod jeho
doteky pokaždé, když polaskal G-bod a klitoris. Výbušná směsice rozkoše.

297

Přiměl ji, aby se pro něj udělala během dvou minut a volala jeho jméno tak, jak to
miloval. Poté, co jí přivodil jazykem druhý orgasmus, přitiskla mu ruku na hlavu.
Věděl, co to znamenalo, byla připravená, chtěla ho mít v sobě. Jindy by si s ní
pohrával hodně dlouho, ale teď jí vyhověl. Odtáhl ústa od jejího rozkroku a položil si
její dlouhé nohy na ramena. Netrpělivě zavzdychala, když jí zvedal zadek, aby si ji
připravil. Tiše se pousmál její frustraci. Několikrát jí penisem přejel dlouhými tahy po
klitorisu. Sténavě mu odpovídala, to se mu líbilo natolik, že zvažoval, zda jí to bude
dělat tak dlouho, až jí přivede až na hranu. Ale rozmyslel si to.
„Teď tě ošukám, kotě“, řekl naléhavě a přirazil. Byl si jistý, že pokud se do ní ponoří,
do toho kluzkého tepla, ztratí část sebekontroly. A tak odplouval do mlhy sexu, chtíče
a vynikajícího šukání. Pevně ho svírala, přijímala ho do sebe od kořene až po špičku,
vítala invazi, kterou nedokázal potlačit. Jak šílenství rozkoše stoupalo, ucítil, jak se
pod přírazy jeho penisu začala svíjet. Vzdychala a kroužila boky, aby se třela tam,
kde potřebovala. Nechal ji, tentokrát ji nechtěl usměrňovat, jak často dělával, aby
opakovaně vrcholila. Viděl pohledy jejich očí, když se blížila k vrcholu a rozhodl se
přidat k ní. Triumfální. Toužila po tom, aby se udělal stejně náruživě, jako on toužil po
jejím vyvrcholení. Jeho penis se napjal v očekávání výbuchu. Blýskla po něm očima,
sevřel jí krk a vrazil jí palec do úst. Laskala ho jazykem a sála. Ztvrdly mu koule a
v té chvíli ho polapil naprosto oslepující výbuch, když do ní vstříkl veškeré sperma.
Sklouzl na stranu dřív, než se zhroutil. Nechtěl na ni padnout celou vahou. Lucie
ztěžka oddechovala a tiše si užívala doznívajícího vrcholu. Jeho penis stále pulzoval
uvnitř jejího těla. Vytáhl ruku z jejich úst a uchopil do dlaně její ňadro.
„Co to bylo?“, zeptala se po chvíli, přitom se její oči zeleně zablýskly v tlumeném
světle lampičky.
„To tě naprosto dokonale ošukal tvůj manžel, má krásko“, poškádlil ji. Přitom stále
svíral její prso a jemně pohyboval boky.
„Nemluvím o sexu, Richarde. To jsem pochopila v momentě, když jsi mi strhl noční
košili. Chci vědět, proč si mě na celý večer opustil. Dokonce jsi popíjel víc, než bylo
tobě podobné“.
Penis mu povadl, když mu došlo, jak se cítila. V jejich smutných očích zahlédl bolest,
zklamání a lesknoucí se slzy. Pocit euforie zmizel v okamžiku, když pochopil, co jí
provedl.
Kurva, nezaslouží si ji, a v tom se nic nezmění, vynadal si. Lucie zaznamenala, jak
jeho samolibý úsměv nahradil pohled plný výčitek a svědomí.
„Stalo se něco, Richarde? Vypadalo to jako bys zalitoval toho, že sis mě vzal?“
Musela se ho zeptat, protože věděl, jak se k ní měl chovat. Protože od té doby co se
poznali, to tak dělal. Vždy byl přímý a ona ho za to milovala. Říkal na rovinu, co si
myslí, sdílel s ní svá přání, pomáhal jí pochopit, co chce a co potřebuje. Ale tohle
zvláštní odtažité chování ji mátlo a ubližovalo jí to.
„Ach kotě, ne. Krucinál to ne“, vehementně zavrtěl hlavou. „Oženit se s tebou byla ta
nejlepší věc v mém životě, Lucie. Proč sis myslela, že jsem nešťastný, proč?“ Stiskl jí
ruku na její hrudi a vtyčil se nad ní. Jeho tvář byla blízko, tmavé oči na ni zkoumavě
hleděly, jako by se snažily odhalit tajemství.
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„Ublížil jsi mi. Nechal jsi mě sedět u stolu, odešel jsi a začal popíjet. Tohle jsi nikdy
neudělal, Richarde. Proč jsi tančil s jinou ženou a ne se mnou“?
Ublížené otázky jí padaly z úst, ponižovaly ji, ale nedokázala jinak.
„Cože?“, zeptal se nechápavě.
„Tančil jsi s partnerkou Chrise, toho muzikanta“, připomenula mu.
Vypadal pořád stejně zmateně a ona začala přemýšlet, zda je ještě opilý.
„Ach, s touhle“, zavrčel odmítavě. „Vytáhla mě od baru a já byl natolik překvapený a
stále ještě posilněný alkoholem, že jsem ji nedovedl odmítnout“, ospravedlňoval se.
To znamená, že bych s tím, cos mi dnes večer předvedl, měla být v pohodě?. Musel
slyšet její myšlenky, aniž by je filtrovala, aby věděl, že takové vysvětlení mu
netoleruje.
„Moc mě to mrzí, Lucie“, řekl vážně a přitiskl jí rty na její. Něžně ji políbil a velmi
zamilovaně. Choval se jako obvykle po sexu. Lucie si musela přiznat, že se cítila o
něco lépe, ale pořád byla zmatená. Když se konečně odtáhl a podíval se jí do očí,
došlo jí, že chce říct něco důležitého.
„Tak moc tě miluju, Lucie, nezvládl bych svůj život, kdybych tě neměl. Jsi můj život a
víš jak na mě. Jsi ta jediná žena na světě, na celém tom zkurveném světě, rozumíš
tomu, Lucie?“, jeho hlas zněl hrubě, ale ve tváři měl prosebný výraz.
„Ano“, vzlykla a pocítila klid v srdci. Ale stále potřebovala odpovědi. „Tak co se stalo
dnes večer? Něco se stalo, že ano?“
Lehl si na bok a díval se na ni s rukou položenou na jejím boku. Musel mít fyzický
kontakt, až jí bude vysvětlovat, co se přihodilo.
„Jo kotě, něco se stalo“, přitáhl si ji k sobě, políbil do vlasů a zhluboka se nadechl.
„Objevila se tam jedna žena“, začal a přemýšlel, kolik jí toho má říct. Nechtěl to
rozebírat, protože to pro něj byla zapomenutá epizoda. Ale musel jí vysvětlit, proč se
bál toho, že by se mohla chtít blíže seznámit s jeho ženou.
„Všimla jsem si té ženy, bavili jste se spolu. Zdál se mi váš rozhovor normální,
nevinný. Odkud ji znáš, Richarde? Nepřišlo mi to nespolečenské nebo divné“.
„Ale mně ano. Dříve byla tou, která mi poskytovala hodně zvrhlý sex, jestli mi
rozumíš“, odmlčel se. „Potom jsem ji už dále nevyhledával a ona právě dnes se mi
přišla připomenout, což mě vyděsilo. Obával jsem se, že ……“
„Dost, Richarde. Už nic neříkej, nechci slyšet podrobnosti“, uzemnila ho.
„Ne, měla bys to vědět, jsi má žena a měla bys vědět, proč jsem se tak choval.
Nechtěl jsem tě vystavit něčemu a znovu připomenout svoje dřívější aktivity, to je
všechno“. Přestal mluvit a ticho vzrůstalo nepřiměřenou měrou. Lucie pochopila jeho
obavy, ale nevěděla, co na to říct, tak ho prostě jen objala.
„Vím, že jsem selhal. Zachoval jsem se jako ten největší idiot jenom proto, že jsem to
nezvládl a chtěl jsem tě ušetřit své minulosti. Teď to vím, vlastně jsem to věděl celý
večer ….“.
„Nestavme zeď nářků, ta už stojí, Richarde. Vzala jsem si tě i s tvou minulostí a vím o
tvém životě mnoho. Taky jsem věděla naprosto jistě, že jednou něčemu podobnému
budu čelit. Pokud to je všechno za tebou, nebojím se ničeho. Věřím ti, jenom mě
mrzí, že jsi ty nevěřil mně“, zašeptala.
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Vdechoval její vůni vlasů u spánku a zdálo se, že se trochu uvolnil. „Miluju tě, Lucie,
a vždycky budu“, řekl tiše. Moudrá je ta moje žena, konstatoval pro sebe a spokojeně
se usmíval.
61.
Byli v Itálii bezmála dva měsíce a v jejich domku pro hosty, který jim poskytla rodina,
se cítili už téměř jako doma. Richard po většinu dní v týdnu usilovně pracoval v jedné
čtvrti San Benedetta del Tronto, Ráno odjížděl a večer, někdy hodně pozdě večer, se
vracel. Mezitím Lucie velmi podrobně poznávala rozvětvenou větev rodinného klanu
Ascoliových a okruh jejich přátel. Denně se seznamovala s životem Italů, což byly
zajímavé postřehy, které se staly podnětem k jejím článkům a podělila se se svými
příznivci na svém blogu.
První poznatek, telefonování, tak jednoduchý a všem známý úkon ale nebyl. Italové
mají svůj osobitý styl telefonování. Když jí jednoho dne zavolala její zaměstnavatelka
Kamila, aby jí oznámila, že se s ní spojí její dávná přítelkyně, žijící v Itálii, si Lucie
tento běžný úkon vyzkoušela, jak se říká naostro.
„Pronto“, ohlásila se do telefonu a přitom si připadala už velmi italsky.
„Pronto“, odpověděl opatrně ženský hlas. „Je to signora Gregor?“
„Si sono io“, odpověděla Lucie. „Chi parla?“
Italové jsou velmi komunikativní národ. Telefonáty však začínají jako autisté. Místo,
aby se představili jménem, ohlásí se anonymním pronto, tou nejopatrnější formou
verbálního oťukávání se. Volající tedy nikdy neví, jestli se dovolal správně.
A pokud ano, tak jestli hovoří s pánem domu, jeho synem, rodinným přítelem,
domovníkem, nebo taky papouškem, který umí mluvit. Vyšlo by to na stejno. Proto
Ital nejdříve vyšle do éteru Si pronto, aby se potom ujistil o identitě druhé osoby
„parlo noc il signora …“ Oslovený se tak musí zeptat, s kým vlastně hovoří. Tím se
rychle provolá několik jednotek, než se člověk vůbec dostane k věci.
Lucie dlouho přemýšlela o tom, k čemu celý ten „pronto rituál“ vlastně je. Došla
k zajímavé teorii a nazvala ji jakousi teorii soukromí. Podle této teorie jsou Italové
společenští, když ale jde o vlastní čtyři stěny, tak se tomu vzpírají. La casa, tak
nazývají svůj domov, je svaté místo a je vyhrazené pouze pro rodinu, blízké přátele a
navýsost důvěryhodné, prověřené pošťáky, prodavači a podobně. Vzdáleného
známého by si do casy nikdo jen tak nepustil. To se raději sejde někde v baru,
protože telefon je něco jako uši a ústa casy, platí i tady pravidla soukromí. Pronto je
tedy něco jako dveřní kukátko, kterým je možno prohlédnout nebo poslechnout,
s kým má člověk tu čest. Poté, co volající zjistí, že u aparátu je skutečně osoba,
kterou on volá jako první, dá se do rozvláčného vysvětlování, kdo vlastně je a
konečně se představí.
Druhým zajímavým poznatkem pro Lucii samotnou bylo její rozhodnutí, vzít si auto a
vydat se do Říma, což nebylo až tak nemožné a neměl by to být problém, ale to si
jenom myslela. Ihned zalitovala toho svého nápadu.
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Sotva vyjela, měla pocit, že snad všichni Italové se rozhodli ve stejném čase vyjet
jako ona. Viděla je všude, na svých vyhlášených motorini, nebo v jiných malých
mrštných vozidlech. Očividně měli namířeno tam, kam se chystala i ona. Vlastně jí
tak bylo umožněno, že alespoň dostala první lekci ve věci dopravní špičky. Připadala
si, jako by se ocitla mezi pouťovými autíčky. Ze všech stran se na ni řítily vozy, jen
aby v posledním okamžiku zabrzdily a těsně se jí vyhnuly. Zároveň aby to nebylo
málo, to dunělo zleva, zprava v bláznivé rychlosti vespy. Řidiči vypadali, jako by se
svými dopravními prostředky byli srostlí. Odvážně se proplétali řadami aut. Do srážky
často chyběly centimetry, ale nikdo se kvůli tomu nerozčiloval. Sice všichni stále
blikali, troubili a ležérně mávali rukama. Ale celý ten cirkus sloužil Italům jen k tomu,
aby se rychlostí blesku s ostatními domluvili a tím se ve zlomku vteřiny přizpůsobili
nové dopravní situaci. Jak rychle zjistila, dopravu v Itálii neřídily značky, semafory a
další projevy abstraktních pravidel, nýbrž do dokonalosti dotažená schopnost Italů
v každé situaci komunikovat a improvizovat. Tím se také doprava stávala jakousi
parabolou celé této země.
Co však Lucii vyděsilo úplně nejvíc, byla zkušenost, i když naštěstí nebyla přímým
účastníkem, přivedla ji k definitivě, už nikdy nepojedu autem. Viděla na vlastní oči
jednu mladou řidičku se svým červeným Smartem, jak se pokusila vyjet ze svého
parkovacího místa.
Bum, vrazila do auta před sebou. Bum, narazila do za ní stojícího auta. Díky téhle
houpavé strategii své autíčko vyprostila během dvou minut ze svého místa, odkud se
snažila dostat. To, že po jejím zdařilém výjezdu zanechala po sobě několik rýh a
škrábanců na náraznících poškozených aut, bylo té ženské putna.
Nakonec volantem otočila ostře doleva a z mezery, kde parkovala, doslova vystřelila
jako blesk. Možná velmi obratně, kdyby na potvoru jí v cestě zrovna nestálo další
auto. Teď to Lucii vážně připadalo jako v jednom německém seriálu, kdy dva
policisté z dálniční policie dokázali svou zdařilou honičku během několika vteřin
proměnit dálnici v hromadu šrotu.
Smart šikmo narazil do pravých zadních dvířek toho auta, které se nešťastně objevilo
na místě v nesprávném okamžiku v cestě té šílené řidičce, poškrábal stranu
spolujezdce, odlepil se, znenadání to auto objel a zmizel. Řidička se přitom ani
nepodívala, co za sebou zanechala a byla pryč. Vůbec jí nevadilo, že po ní zůstala
rýha velká jako pěst a pořádný pruh červeného laku.
Panebože, zaúpěla Lucie. Ještě že to nepotkalo ji, to by ji Richard snad i zabil, jak by
vyváděl. Už nikdy více se sama autem v této krásné slunné zemi nevydá. Tento
hluboký zážitek ji natolik ohromil, že ještě dlouhou dobu ho musela rozdýchávat.
Páni, stát se to v Praze, byl by to případ pro policii, pojišťovnu a ještě výdělek pro
autorizované opravny jednotlivých značek. Vyklepat, přestříkat a ještě rovnou u toho
vyměnit i olej. Ale v Itálii to tak nefungovalo a jelo se zkrátka dál. Auta proto vypadaly
tak, jak vypadaly, o něco více, zřízenější. Ale italští řidiči působili jaksi šťastnější.
Třetím poznatkem byla rodina, správná italská rodina, která všechen svůj volný čas
trávila společně, což Lucii zpočátku fascinovalo a užívala si toho. Ale postupem času
zjišťovala, že všeho moc škodí.
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Proto se tolik těšila, že s Richardem stráví nadcházející víkend úplně někde jinde a
sami dva. Velice často byli obklopeni velmi početnou rodinou, kdy se sjížděli všichni
členové, strýci, tety, bratranci, sestřenice a jejich ratolesti.
Jednou se Lucie zeptala paní domu, jak to zvládá, mít plný barák lidí, vždyť byla
sama původem Češka. „Ach děvenko, to je velmi prosté. Vdala jsem se za italského
manžela s početnou rodinou a rychle jsem si zvykla. Teď s odstupem času, kdy mám
sama velkou rodinu, mi to vůbec nepřijde, že by to mohlo být jinak. Naopak je to
neodmyslitelné, kdyby to tak nebylo“, tvrdila s úsměvem.
„Kdybychom se nescházeli pravidelně, naše děti by se určitě nudily a my dospělí
stejně tak“.
Je to zkrátka zažitý rituál v italských rodinách s velmi hlubokými kořeny, tomu Lucie
porozuměla. Na pohled v tak moderní, mobilní a konzumní italské společnosti
dodnes prosazovali prastaré tradice. Většinu dlouhé minulosti žili lidé v Itálii pospolu.
Několikrát tohle téma s Richardem probírali a shodli se na tom, že široká rodina s
patriarchou v čele představovala jakousi jistotu a ochranu po celá staletí v nebezpečí
náhlých zvratů. V minulosti byla něco jako ministerstvo obrany a zároveň i sociálních
věcí. Pozoruhodné na tom bylo to, že v Itálii se toho právě tolik nezměnilo. V zemi
sice již dlouho vládnou demokraticky zvolení politici, ale přesto se o své občany
starají spíše špatně než dobře. Lidé proto dál staví na široké rodině, i když ve všední
dny dávno stejně jako v jiných zemích Evropy bydlí jen se svou nejužší rodinou, jak
to vyžaduje moderní flexibilní pracovní svět. Proto alespoň o víkendech se chtějí
ujistit o podpoře celého klanu.
Mnoho mladých Italů každý víkend jezdí ke svým rodičům a společně tráví svůj
odpočinkový čas. Ale jsou i tací, kteří unikají tlaku široké rodiny a jsou považováni za
světlé výjimky. V Itálii se o rodinném klanu nepochybuje a považuje se za výslovné
požehnání. Když se mladí Italové, v uvozovkách ve svých třiceti pěti až čtyřiceti
letech konečně stěhují z domova, aby si založili vlastní rodiny, vybírají si byt ve
stejném domě nebo v nedaleké ulici. Odstěhovat se přímo z města, kde vyrůstali, se
nepovažuje za optimální. Ale pokud to tak musí být, stěhují se rodiče za svými dětmi.
Všechny ty mladé lidi, co vídávala Lucie postávat ve městě na ulici, před kinem,
kavárnami, vypadali, že nestojí o to zdržovat se v rodinném klanu, ale nebylo to tak.
Sice se o víkendech večer procházeli po náměstí, vymetali bary a pivnice, co vlastně
měli společného s širokou rodinou? Hodně, protože všichni tito mladí lidé trávili u
stolu ve své rodině, kde se podával tradičně oběd. A kromě toho si v okruhu svých
přátel utvářeli další širokou rodinu. V Itálii totiž platí heslo, Sempre in compagna.
Obzvlášť to platí u jídla. Nic nepřipadá Italům tak bezútěšné, jako pohled na člověka,
který sedí úplně sám v restauraci a sám konzumuje svůj oběd nebo večeři. I tady
platí pravidlo, sám znamená být osamělý.
Lucie si osvojila každodenní rituál, kdy se po snídani vydávala sama na procházku
do města a s oblibou se zastavovala v malé kavárničce na náměstí Marino, kde si
vychutnávala další denní dávku lahodné kávy. Delší čas jen tak pozorovala lidi, kteří
se tam objevovali, nebo seděla s knihou. Tak se seznámila s mladou baristkou
Paulou. Spolu v mezičase, kdy obsluhovala zákazníky, klábosily o všem možném.
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Začalo to nevinnou poznámkou, kterou si Lucie poznamenala. Když jednou do
kavárny vešel chlapík, něčím upoutal její pozornost. Zřejmě to bylo tím, jak těkal
svýma nevýraznýma očima kolem sebe a podupával nohou po celou dobu, co
mezitím baristka obsluhovala jeden ze stolečků a zapisovala si objednávku.
Jakou kávu si asi tak objedná, tipovala Lucie. Velké extra silné latte s odtučnělým
mlékem. Jo, to by mohlo tak být, odtušila. Typická káva pro nafoukaného pitomce,
trpícího nedostatkem sexu. Očekávala, že pokud by promluvil, z pusy by mu vypadly
samé nejapnosti. Docela ucházející tělo, i když by sneslo trochu více cvičení. Ovšem
šatník, děsivý. Teatrálně bude zírat na ženskou s umělým poprsím, která zrovna
vcházela dovnitř. Asi si ublíží, jak se kroutil, aby na ni dobře viděl.
V tom se vrátila Paula. „Co si to zapisuješ pořád?“, zeptala se a zvědavě jí
nakukovala přes rameno.
„Promiňte“, ozval se ten zákazník a přistoupil k pultu.
„Omlouvám se, jaké máte přání?“, pronesla tím nejochotnějším tónem hlasu Paula.
„Paulína“, přečetl si jmenovku nahlas, a myslel si, jak je hrozně osobní a milý, když ji
osloví jménem. „Dal bych si velké extra silné latte s odtučnělým mlékem“.
Lucie se musela sama pro sebe pousmát. Bože, ono to vyšlo, trefila jsem to přesně.
Jsem tak dobrá, pochválila se. Že by se dostala do stadia, kdy od pohledu uhodne,
co si objednají příchozí zákazníci, pomyslela si
Paula hbitě připravila hrnek k automatu a vhlédla k muži. „Tři eura, osmdesát pět“,
oznámila mu s hravým úsměvem.
„Jo, tady jsou čtyři eura“, on nato. „Drobné si nechte“, hrdě prohlásil.
Páni, tomu se říká zpropitné, to jí určitě zaplatí školné, pomyslela si Lucie a kroutila
nevěřícně hlavou.
„Děkuji, pane, vaše káva bude za okamžik“, odvětila s pobaveným úsměvem.
Muž se postavil tak, aby mohl zase sledovat onu ženu s umělým poprsím. Přístroj
vychrstl do připraveného hrnku první dávku espressa.
„Hej, co sis to zapisovala?“, stačila zašeptat k Lucii.
Ta na ni vrhla varovný pohled, položila si ukazováček na rty, aby naznačila, že se to
ihned dozví, jen co zákazník odejde od pultu.
Přikývla na souhlas, že rozumí a hbitě nalila na espresso čerstvě ohřáté mléko a
připlácla vrstvu pěny.
„Velké extra silné latte s odtučnělým mlékem, zavolala, třebaže muž stál půl metru od
ní. Lucie nevěděla, zda to bylo poděkování za úžasné zpropitné, které jí velkoryse
dal, nebo to prostě tak musela dělat, firemní pravidlo. Muž krátce odtrhl pohled od
svého objektu, nevrle se podíval na Paulu, přiskočil a popadl svou kávu.
„Uvědomují si tihle chlapi, jak vypadají?“, povzdechla si Paula. Obě pak sledovaly, co
se bude dít. Chlapík se odplížil od pultu, uvelebil se v jednom pohodlném křesle a
dále tupě zíral na vnadné poprsí.
„Ježíši, on snad tu ženskou donutí, aby vstala a odešla“. A přesně tohle se za pár
vteřin stalo. Dokonce ten zoufalec na ni ještě zamrkal.
„Tak, co sis to vlastně psala?“, zeptala se Paula znovu.
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„No, nic důležitého. Jenom takové poznámky. Dalo by se říct, že to byl takový můj
malý průzkum“.
„A co tedy zkoumáš?“, zajímala se Paula.
„No, lidi, prostě lidi“, vysvětlovala Lucie, když si Paula přečetla, co napsala a udiveně
vypískla. Pak se rychle podívala kolem. Naštěstí kromě toho pitomce, v koutě seděl
muž kolem čtyřicítky a četl si knížku od Jamese Pattersona a přitom usrkával moka
s bílou čokoládou. Vůbec nevnímal svět kolem sebe.
„Je to možné, jak jsi to proboha uhádla?“, ptala se stále udivená Paula.
„Jejda, tak tuhle zrovna nemusím“, zatvářila se baristka druhý den zničeně na Lucii.
„Tahle zákaznice je známá Fajnovka, vyhlášená daleko, široko, poznáš za chvíli“,
slibovala. Znovu si povzdechla a vyšla jí vstříc.
„Co si budete přát?“, vysoukala ze sebe a očekávala potíže.
„Podívám se“, odvětila žena a poodstoupila, aby více viděla na nabídku nad hlavou
baristky. Měla sebou doprovod, téměř neviditelnou mladou dívku, která rovněž
studovala nabídku.
„Co myslíš?“, zeptala se dívka. „Třeba frappé?“
„To ne“, odmítla žena starší, zvaná Fajnovka.
Zřejmě drží dietu, proto si nemůže dát sladké, odtušila Lucie. Druhá žena si
zklamaně povzdechla.
„Tipovala bych to na malé odtučnělé latte“, řekla šeptem Lucie.
„Dobře, dáme si malé odtučnělé latte“, rozhodla po chvíli Fajnovka.
„Ha, opět zásah do černého“, zasmála se Paula a mrkla na Lucii.
„Promiňte, je na tom snad něco směšného?“, Fajnovka se podívala s přísně
pozvednutým obočím, málem se založenýma rukama, připravená k boji.
Jejda, copak jsem to řekla nahlas, zděsila se Paula. Samozřejmě že ne, ihned
uklidnila sama sebe.
„Jen jsem si odkašlala. Takže dvě malá odtučnělá latte?“
„Jo, to bude bezva“, přikývla Fajnovka a jedním sytě červeně nalakovaným nehtem
směrem k Paule cvrnkla svou kreditní kartu. Potom se naklonila ke své společnici a
jen tak mimochodem utrousila. „Nechápu, jak někdo může dělat kavárnici“.
„Jsem baristka“, ozvala se Paula. Zřejmě toho bude víc, co nechápete, pomyslela si.
„A kdo jste vy, že mě hodnotíte?“, podala jí zpátky kreditní kartu.
Potom popadla smetanu místo mléka, nalila ji do nerez konvičky a pořádně zpěnila.
Jen počkej, uvidíme, kdo se bude skvěle bavit, až si stoupneš na váhu, pomyslela si
s notnou dávkou škodolibosti Paula.
„Pěkný den“, podala jim oběma kávu, popadla hadřík a začala utírat pult, čímž je
popohnala, aby si vzaly každá svůj kelímek a odporoučely se.
Lucie zakoulela očima, vytáhla notes a připsala. Fajnovka plus malé odtučnělé latte
rovná se mrcha.
„Jo, to je přesně ono. Velice trefné“, zasmály se obě tomu.
„Malé bezkofeinové oříškové sójové latte bez cukru“, zvolala baristka a poté se
otočila na Lucii. „Tak, jak ji vidíš?“
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Lucie se zamyslela a začala psát. Nápoj pro ctižádostivou bohatou paničku, matku
v domácnosti, super ženu cvičící jógu, jejíž manžílek řídí nějaké impérium, zatímco
ona učí mimino latinu pomocí nízkotučných pšeničných preclíků ve tvaru písmenek.
Je v kondici, má styl. Na zádech vláčí značkovou kabelu na pleny a na břiše
v nosítku netečné čtyřměsíční dítě. Je extra chytrá, nejspíš má přinejmenším jeden
titul, ale vdala se úspěšné kariéry, aby se mohla soustředit na výchovu malého
nového Einšteina, který už nyní projevuje značnou šikovnost ve způsobu, jak svírá
své plastové kostičky s obrázky.
„Ty jsi neuvěřitelná“, pokyvovala hlavou Paula, když si to přečetla. „Jak tě to vůbec
napadlo?“, vyzvídala.
„První dva dny, co jsem tady tak posedávala, začala jsem se nudit a jen tak jsem si
čmárala do zápisníku. Potom jsem sledovala jednu ženu, která zrovna vcházela
dovnitř, a odhadovala jsem, jakou kávu si objedná. Tipovala jsem ji na velké
karamelové frappé. Připadala mi jako ten pravý typ na takovou kávu. Nebyla
oblečená podle současné módy, spíše vypadala jako nějaký hastroš. Její postava
zřejmě netušila, že existuje posilovna, neřešila tu hromadu kalorií. Prostě kdybych ji
viděla někde jinde, třeba na ulici, poznala bych, co pije. No a tak si tady z dlouhé
chvíle jen tak pro zábavu sepisuju, co si kdo objednává, a hodnotím všechny typy
těchto lidiček.
„Aha“, vydechla Paula a ve tváři se jí objevil výraz uznání a obdivu. „Zajímavé“,
kroutila hlavou.
„Nech toho“, smála se Lucie. „Jenom se bavím. Je to takové moje soukromé studium
lidského kávového chování.
Další dny strávené v kavárně, na náměstí Marino se nesly ve stejném duchu a
pokaždé v notesu přibyla nějaká ta charakteristika. Svoje zápisky posléze věnovala
Paulíně na památku, aby si vzpomněla na společné chvíle.
63.
„Haló Lucie, tady jsem“, zamávala na ni Paulína, když vcházela do kavárny. „Hned
jsem u tebe“, zavolala, když zamířila ke stolečku v rohu, kde seděl mladík, tak kolem
dvaceti a poslouchal něco na iPoidu. Zřejmě se spolu dobře znali, když ji spatřil, jak
mu přináší jeho oblíbené ledové moka, vypnul iPoid, vytáhl sluchátka z uší a
spokojeně se zazubil. Prohodili spolu pár vět a Paula opět přitančila k baru.
„Jakpak se máte, doktore Freude? Jak pokračuje vaše studium?“, vtipkovala Paulína.
„No to bude záležet na nových zkoumaných objevech“, smála se Lucie.
„Víš, včera mě něco napadlo“, poznamenala Paula.
„O co jde?“, zeptala se nic netušící Lucie.
„Hned ti to povím. Pamatuješ na toho chlápka, co si dával střední ledové vanilkové
latte“? Přitom vytáhla notes a zalistovala v něm. „Mrkni na to“, ukázala prstem na
určitou pasáž. „Tady to je. Chytrý, sladký, jemný. Občas mluví tiše, ale přitom se
chová sebevědomě. Loajální a důvěryhodný. Dobrý kamarád. Ucházející vzhled a
postava“.
„No a?“, zeptala se Lucie.
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„Vydrž minutku“ a opět zalistovala. „Teď si přečti tohle. Střední dry cappuccino.
Chytrá a přirozená. V dobré kondici, hezká. Trochu vystrašená, mluvící potichu, ale
pravděpodobně energická, když na to přijde. Dobrá kamarádka“.
„No dobře, a co z toho jako plyne?“, ptala se Lucie a tvářila se, že je úplně mimo.
„Copak to nevidíš. Dokonale se k sobě hodí“, zaječela Paula.
„To myslíš, ty dvě kávy? Co s nimi chceš provádět?“
„Ale ne, kávy“, opáčila rozhořčeně. „Přece ti dva, co pijí ty dvě kávy, se k sobě
dokonale hodí“.
„Fakt, to si myslíš?“
Přikývla. „Jo a chystám se to dokázat. Dám je dohromady“.
„Aha …“, na Luciině tváři se rozlil úsměv. „Už to chápu, ty kuplířko. Máš na mysli
takovou malou kávovou seznamku, že ano?“
„Malou espressologickou poradnu“, opravila ji Paula a usmívala se.
„Cože?“, zjevil se majitel firmy Antonio Pascalini.
„Ehm no“, koktala Paulína zaskočená jeho dotazem a zmateně se dívala střídavě na
Lucii a Antonia. „Ale nic“, zkusila to.
„Ne, slyšel jsem to. Co jsi myslela, jaká espressologická poradna?“, nedal se jen tak
odbýt Antonio.
„Povím ti to, ale nesmíš vyvádět, protože to je suprová věc.“
„Tak to vyklop“, udeřil Antonio.
„No, mám tady takové skvělé poznámky, ve kterých jsou zapsány všechny nápoje,
které si zákazníci objednávají, které vypovídají o tom, jací jsou to lidé. Něco jako
dělení na kategorie podle oblíbené kávy, jakou si dávají“, vysvětlovala složitě Paula a
zároveň sledovala, jak se šéf tvářil. „Počkej, ještě se nevztekej, teď to přijde. Tohle
všechno, co tady je“, ukázala na notes, „spojuje ….“
„Spojuje? A koho“, zeptal se Antonio.
„No hlavně zaměstnance a zákazníky“, přiznávala opatrně a pomalu začala brzdit ten
svůj projev.
„Cože? Chceš mi snad říct, že hodláš dělat dohazovačku v práci?“, položil doplňující
otázku Antonio.
„No jo, tak trošku“, zamumlala.
„Ježíši, Paulínoooo“, zaúpěl zoufale a raději zmizel ve své kanceláři.
„Tak to se ti povedlo, ještě budeš mít co vysvětlovat“, smála se Lucie. „To byla ta
nejhorší teorie, co jsem kdy slyšela. Dejte mi svůj index, slečno, máte to dnes za „C“,
polepšete se“, pohrozila jí Lucie.
„To beru, pro tentokrát a ještě se to pokusím malinko vyladit“, slibovala Paula se
smíchem.
Lucie napsala Richardovi zprávu, jestli to stihne. Domluvili se, že ji vyzvedne
v kavárně, ale už tam měl být. Žádná odpověď. Nebylo mu to podobné, že by snad
zapomněl, přemítala. Nenapsal, ani nezavolal. Zkusila to tedy ještě jednou a napsala
mu. Děje se něco? Kde jsi?
Měli v plánu zajít někde ve městě na oběd. Potom se chtěl vrátit do své provizorní
kanceláře. Práce na tom projektu ho vytěžovala víc, než jindy.
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Rozhodla se, že se zvedne a půjde se projít po městě, ať už s Richardem nebo bez
něho. Napadlo ji, že by mohla využít ten čas k tomu a poohlédnout se po nějakém
vhodném dárku pro paní Ascoliovou. Už zbývalo pár dnů do jejich narozenin a dárek
se sám nekoupí a nezabalí.
Cestou ke svému autu se Richard podíval na hodinky. Věděl, že za Lucií mu to
zabere alespoň hodinu, protože musel přes celé město. Opravdu pochyboval, že by
to mohl stihnout v čase, na kterém byli domluveni. Sáhl do kapsy pro telefon a
s hrůzou zjistil, že ho nemá. Byl tak nervózní a vytočený ze své pracovní schůzky, že
jej nechal v kanceláři, aspoň v to doufal.
„Kurva, zatraceně“, zaklel. Tohle byl přesně problém, který vůbec nepotřeboval.
Otočil se a vracel se nazpátek pro telefon. Musel dát vědět Lucii, že se opozdí, aby si
nedělala starosti.
Lucie navštívila několik obchodů a soustředila se na to, co by mohla koupit pro paní
domu. Nebyl to rozhodně snadný úkol, ale nějaké typy objevila. Konečně jí zazvonil
telefon. Tak přece, pomyslela si a vytahovala ho z kabelky.
„Promiň, zapomněl jsem si telefon a musel jsem se vrátit. Kde zrovna jsi?
Richard.
Byla naštvaná. Jsem v pohodě a brouzdám po náměstí. Zrovna zvažuju, kam na
oběd, napsala mu zprávu.
Odpověď přišla okamžitě. Jsem na cestě za tebou. Potkáme se v Grill baru na
náměstí.
Když to říkáte, pane Gregore, pomyslela si, a reagovala stručným OK.
V džungli jejich myšlenek se událo hodně věcí najednou, zato v restauraci se nedělo
vůbec nic. Byla téměř prázdná, i když personál se choval jako, že neví, kam dřív
skočit. Nepovšimnuta se posadila na terasu, zavřela oči a chytala bronz. Pootevřela
oči, když zaznamenala servírku, která přicházela k jejímu stolku šouravým krokem ve
snaze neumřít nudou. Lucie si objednala sklenku vína s úmyslem nenechat ji
zahynout. Poposedla si tak, aby viděla na vchod. Netrvalo dlouho a objevil se ve
dveřích střed jejího vesmíru.
Pořád ji ještě při setkání zachvacovala vnitřní třesavka, cítila respekt, trému, nebo
všechno dohromady. Nedokázala přesně analyzovat, o co šlo, jenom věděla, že se to
všechno vždycky někam vytratilo při prvních jeho slovech, prvním úsměvu, nebo
čemkoli, co udělal nebo řekl jako první.
„Máte tu volno, nebo na někoho čekáte?“
Milovala tu jeho hru na vykání. „Sedím tu každý den, celé roky a nikdy na nikoho
nečekám. Ale když, už jste tady, přijměte místo“, ukázala na volnou židli.
„Děkuji. Baví vás to, ta dlouhá léta tady jen tak vysedávat?“, zeptal se s úsměvem na
rtech a vysloveně se bavil.
„Moc ne, ale dnes je to naposledy. Končí mi totiž smlouva“, odpověděla a tvářila se
naoko zničeně.
„Opravdu? To je mi moc líto. Takový je život“.
„Majitel téhle restaurace mi ji už nechce prodloužit“, postěžovala si Lucie.
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„Mohl bych to zařídit. Znám zdejšího majitele a moc rád to pro vás udělám“.
„Ahoj, krásko“, přisedl si a vzal ji za ruku, otočil ji a políbil do dlaně. „Miluju ten tvůj
humor, víš to“, spíše konstatoval, než se ptal.
„Miluješ způsob mé komunikace?“
„Určitě, a nejen to“.
„Tak potom miluješ i moje myšlenkové pochody“.
„Víc, než určitě“.
„Tak potom v té nejhlubší podstatě miluješ i mě“.
„Máš pravdu a ty to víš“, vysypal na ni zkrácenou verzi jejich vztahu. „Objednám
láhev“, navrhoval Richard a očima vyhledal obsluhu. „Dnes už pracovat nebudu. A
v téhle debatě půjde o to, kdo má větší pravdu. V případě, kdybychom se nedohodli,
In víno veritas to jistí“, škádlivě se na Lucii usmíval.
Tohle na něm milovala zase ona. Jeho smysl pro nesmysl a duchaplnost. Působil
rozvážně, uklidňujícím dojmem, vyrovnaně a dokonale nad věcí. Ta láhev nakonec
zůstala nedopitá. Nechtělo se jim dohadovat o tom, kdo má větší pravdu a už vůbec ji
utápět ve víně. Chtěli dělat jiné věci, vzrušující věci.
64.
Dny plynuly a Richardův seznam úkolů se sice pomalu, ale jistě zkracoval. Jeden
obzvlášť náročný, znepokojující byl, vyřídit italské stavební povolení.
Na jeho telefonický dotaz mu jedna úřednice příkře odpověděla. Jsme v Itálii a tady
platí italské právo.
Aha, jako by to nevěděl. A tak začala velmi namáhavá až stresující cesta k získání
tohoto nezbytného dokumentu, aby se věci pohnuly vpřed. Bylo mu řečeno, že to
nebude zjednodušené řízení a byl mu přislíben termín schůzky. A tak musel dát
dohromady celou řadu potřebných dokumentů a kolků, než se vydal na tu
krkolomnou cestu.
Po příchodu na obecní úřad sledoval znepokojeně tamního úředníka, jak si
zamyšleně podrobuje kontrole svazek dokumentů.
„Budete potřebovat“, ukázal na listiny, „kopie“, konstatoval nevrle. Vzápětí ho poslal
do míst jakéhosi kiosku ve správní budově, aby si pořídil potřebné kopie a dokoupil
chybějící kolky. Znechucen se Richard vlekl k doporučenému kiosku, který vypadal
jako kombinace baru a přepážky na jízdenky a nechal si udělat kopie, které byly tak
tmavé, že na nich nebylo téměř nic vidět, natož přečíst.
„Lepší to bohužel nepůjde, kopírka je rozbitá“, odbyl ho úředník a nechal si zaplatit
poplatek za nepoužitelné listiny. Tak byl nucen, spíše vyhnán, najít si lepší kopírku.
Po usilovném hledání jednu takovou našel, ale bylo zavřeno z důvodu dovolené.
V jednom papírnictví objevil další, ale obsluha tohoto stroje nebyla přítomna
z důvodu nemoci. Nabídka z jeho iniciativy, že by to zvládl sám, byla rozhořčeně
odmítnuta. Rozpálený a zdrcený se vrátil k onomu úředníkovi. Protože se už znali,
byl nepatrně přátelštější. Problém si vyposlechl s kombinací utrpení a trpělivostí.
Znovu se chopil dokumentů, znovu je odborně studoval a jeho obličej se rozzářil.
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„Ale vy máte narozeniny ve stejný den, co já“, zvolal nadšeně. „Proč jste to neřekl
dříve“ zahlaholil a významně na Richarda pohlédl.
Dobrá a užitečná poznámka, jen to vědět, pomyslel si Richard. Jak se ukázalo, ta
záležitost s kopiemi nebyl až tak velký problém. Hned ve vedlejší místnosti úřadu byl
přístroj, na kterém mu je ochotně úředník pořídil. Richard znovu zakusil přízeň bohů
a znovu pocítil jejich závist.
„Bohužel, dnes se už nedostanete na řadu. Denně je dovoleno třicet žadatelů, a ti už
dávno sedí v čekací hale. Přijďte zítra“, povzbudil ho úředník.
Richard se vracel zpátky do kanceláře s nepořízenou a hodně špatnou náladou.
Hned druhý den ráno navštívil obecní úřad znovu a už si připadal jako rodilý Ital.
Tentokrát šlo všechno rychleji, alespoň co se týkalo předběžné kontroly. Úředník ze
včerejšího dne mu s radostí ukázal na dveře dál. Ocitl se v jakési čekárně, kde už
sedělo několik lidí na plastových židličkách v řadě. Vzal si svoje pořadové číslo a
posadil se vedle dvou mladých Indů, zřejmě i oni čekali na potřebné dokumenty. Jak
se sám po několika minutách přesvědčil, oni muži čekali na povolení k pobytu a
musel se ujistit, zda čeká na správném místě, což mu bylo potvrzeno. V následujících
dvou hodinách se toho hodně dověděl a naučil o největší demokracii světa. Když se
podíval na hodinky, zjistil, že se blížila hodina uzavření přepážky. Už se viděl, že
spásu svého utrpení bude hledat v podobě kávy v místním bufetu, aby přečkal
polední přestávku, která se dodržovala pravidelně. Ale štěstí mu přálo, když se
otevřely dveře a mladá dáma v kostýmku ho pozvala dovnitř. Nevypadala na typickou
úřednici, nýbrž jako pracovnice agentury nabízející společnice.
Trochu otupěle a váhavě se posadil naproti jejího pracovního stolu. Dala si nohu přes
nohu, podívala se na svou pěstěnou ruku se zjevnou zálibou a zeptala se.
„Allora?“, což bylo v italštině ve zkrácené verzi řečeno, co pro vás mohu udělat, ctěný
občane EU? Richard se nonšalantně vzchopil a dynamickým hlasem jí odpověděl.
„Aha“, zasupěla ona dáma v převleku úřednice. „Tak se podíváme, jak to vypadá
s vašimi dokumenty“.
Chopila se svazku dokumentů, které jí podával přes její pracovní stůl. Nasadila si
značkové brýle s kostěnými obroučkami od Armaniho a ponořila se do čtení. Dlouho
se nic nedělo a Richard myslel na podobné úřady v Čechách, které vyřizovaly tyto
záležitosti, a v duchu se jim několikrát omluvil za to, jak je dříve proklínal za
nesmyslnou byrokracii, okrádající ho o drahocenný čas a nervy. Teď se ukázalo, že
to byla kolébka veřejných služeb.
Mezitím v čase, co rozjímal, ona úřednice si četla dál a dál, čím dál víc se kabonila,
očividně usilovně hledala něco, co by jeho dokladům mohla vytknout.
Ha, přece něco objevila a zazářila radostí, přirovnané k výhře v loterii. Zadržoval
dech a obával se nejhoršího.
„Tady je chyba“, ukázala prstem na listině.
„Co to znamená“?, zeptal se a nechápavě na ni zíral.
„Tady, vidíte, chyba ve slově. Musíte si to nechat opravit. Do té doby pro vás nemohu
nic udělat“, prohlásila jednoznačně.
Po tom, co se vzpamatoval z mdlob, které se o něj pokoušely, si dovolil namítnout,
že je to pouhá přesmyčka, že by to neměl být tak velký problém.
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Ta dáma se na něho nevěřícně podívala takovým způsobem, jako by jí navrhoval,
aby pod svou postelí měla ukrýt samotného Usámu Bin Ládina v hedvábné noční
košili. Potom spustila. „Jak si to představujete? Kdyby bylo po vašem, dostaly by se
do italských úředních registrů nesprávné údaje. Nikdy“.
Rezignovaně se postavil, když ho úřednice již přátelštějším hlasem pobídla, aby se
znovu posadil.
„Počkejte, když už jste tady, podívám se na ostatní a rovnou vám řeknu, zda vám
ještě něco nechybí“.
Samozřejmě, že chybělo. Zbitý a naštvaný opouštěl obecní úřad. Aby to čert vzal,
mám to vůbec zapotřebí, přemítal celou cestu. Jenže potom mu začalo v hlavě něco
pracovat. Probíhaly jakési chemické procesy, najednou viděl záchvěvy naděje a
slyšel se křičet. To je ale geniální nápad.
Jistě existovaly určité předepsané zákony, ale k čemu je vlastně on potřebuje. Pouze
k tomu, aby zvelebil místo, které bude ku prospěchu jak jemu, tak hlavně městu.
Copak žádal o občanství, aby mohl volit v komunálních volbách? Bylo by sice hezké
mít tuhle možnost, ale místní si zvolili svého starostu sami. Za těchto úvah učinil
obrovský skok a věděl, jak všechno zařídit a mít náležitě všechny doklady
pohromadě. Zaujal ten správný středomořský postoj a věděl, jak se přizpůsobit
okolnostem. Měl z toho sice trochu nepříjemný pocit, ale byla to jediná možnost, jak
se vyhnout těmto byrokratickým překážkám. Po dvou hodinách měl všechno, co
potřeboval mít.
O týden později skutečně držel v ruce svoje vytoužené stavební povolení. Byl to
povznášející okamžik, srovnatelný tak možná jako předání vysokoškolského diplomu.
Teď už měl otěže ve svých rukou a nikdo z úředníků mu v jeho tvořivé práci
nezabrání.
Bruno doslova umíral smíchem, když mu Richard o několik dnů později, co se vrátil
ze Států, vylíčil podrobně tuhle epizodu. „Nemůžeš říct, že jsem tě nevaroval“,
chechtal se. „Kdybys na mě počkal, mohl by sis tohle všechno ušetřit“.
„Jo, to máš pravdu, ale což aspoň jsem to zkusil“, smál se Richard spolu s ním.
65.
„Haló, jsem tady a marně hledám svou krásnou, chytrou a sexy, jako samo peklo,
manželku. Kdepak ji asi máme“, stoupl si za Lucii a přitiskl se k jejímu tělu, zatímco
se ona činila s přípravou nepečeného zákusku na zítřejší oslavu narozenin.
„No ne, všude samé poklady“, vzal si jeden kousek a strčil si ho rychle do pusy.
„Sladkosti, moc dobré“, chytil ji za zadek a stiskl. Cukroví se mu mezitím rozplývalo
v ústech.
„Zloději“, vyhrkla a otočila se k němu čelem.
„Miluješ mě i přesto, že jsem zloděj“, přitiskl nos k jejímu uchu a lehce ji kousl.
„To máš pravdu“, zasmála se. „Jako první jsi mi ukradl moje srdce“, řekla a nastavila
rty k polibku. „A už jsi mi ho nevrátil“, stačila dodat.
„To je dobře, protože je celé moje“, zamumlal, předtím než ji vášnivě políbil.
„A říkáš mi ty nejkrásnější věci“, vydechla.
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„Jsou pravdivé“, odpověděl. Natočil si ji k sobě a rukama ji uchopil za zády. „Jsi
nádherná“, věnoval jí další polibek. „Ďábelsky chytrá“, sjel prsty na její krk. „A tak
hříšně sexy, že téměř hořím touhou“, pokračoval ještě níž k jejímu výstřihu. „A jsi ta
nejdokonalejší čarodějka, když vyrábíš takové dobroty“, zavrněl.
„Neříkej, určitě chceš ještě ochutnat jeden kousek, že?“, smála se jeho vyznání.
„Později bych hrozně rád“, přitáhl se svými boky a nechal ji pocítit, jak moc oceňuje
její talenty. „Právě teď tě chci pomilovat tak, dokud nebudeš křičet a neuděláš se
alespoň dvakrát za sebou. Pak z tebe vyklouznu a dám ti ho do pusy. A budu se
dívat, jak po něm jezdíš svými ústy“, oči mu zazářily.
„Ach Richarde a ty tvoje oplzlé řeči“, povzdechla si se smíchem. „Jednou se z tebe
zblázním, ta tvoje neuvěřitelná přímočarost. Jak to děláš, že si rovnou řekneš, co
chceš. Ale svým způsobem se mi to líbí“, přiznávala pobaveně.
„To je dobře, protože tak si tě vezmu“, odváděl ji do postele a cestou ji stačil zbavit
jak jejích tak i svých šatů. Jeho oči se rozšířily a jeho pevná hruď se začala rychle
zvedat, když se posouval nad ní. Lucie se napjala v očekávání toho, co jí sliboval.
Prudce a tvrdě do ní vnikl, zasténala rozkoší. Naplnil ji do posledního centimetru a
vedl je oba k vrcholu. Držel její zápěstí v jedné ruce a druhou ji hladil. Přitom přirážel
v divokém tempu. Přirazil mohutněji, aby si ji více otevřel a laskal její citlivé místo tak
dokonale, že to netrvalo dlouho a ona se zachvěla v první vlně orgasmu. Cítila stahy
vnitřních svalů, které se připravovaly, že ji vynesou na křídlech rovnou do nebe.
Richard ji štípl do bradavky o něco silněji, až ji málem bolest oslepila.
Vykřikla a zazmítala se v orgasmu. Laskal ji jazykem a šeptal jí. „Chci slyšet svoje
jméno, řekni mi to“, naléhal. Nemusel, protože samovolně vykřikla jeho jméno
několikrát do jeho rtů. Jazykem plenil její ústa a kradl z nich slova. Třásla se a její
vnitřní svaly se stahovaly okolo jeho penisu. Přitiskl ji více k posteli a zcela si ji vzal.
Převzal otěže slasti a sebevědomě ji vedl tam, kde ji chtěl mít. Ale sám se neudělal a
ona si vzpomněla, co jí předtím slíbil.
Zaprotestovala nad ztrátou, když z ní vyklouzl a on jen velmi primitivně zavrčel.
Pohnul se na posteli a do úst jí vsunul hlavičku svého údu. Přesunul se tak, aby měl
lepší přístup k místu, do kterého chtěl proniknout a vyplnil její ústa. Cítila jak svou tak
i jeho chuť a erotickou touhu, která fungovala dokonale. Svírala jeho boky, tiskla si ho
k sobě a sála jeho penis. Zasouvala si ho až dozadu na patro. Stačilo několik pohybů
a ucítila výbuch jeho semene. Zvuk, který se vzápětí vydral z jeho úst, byl živočišný a
zvláštně zranitelný vzhledem k jeho dominantnímu aktu. Měla hodně příjemný pocit,
když Richarda takto přiměla vyvrcholit. Líbilo se jí, jak na ni hleděl, sledoval, jak to
s oblibou často dělával, a pak se jejich pohledy střetly a to, co proběhlo, bylo
mnohem větší než samotný akt.
„Ach bože, Lucie“, zašeptal, vyklouzl z jejich úst a přitiskl se. Přikryl ji svým tělem,
tentokrát něžně. Opět do ní vklouzl, než jeho erekce povadla. Ležela klidně. Nechala
ho, aby s ní dělal, co chtěl, co se mu zlíbilo. Dlouho ji líbal, dotýkal se jí, a potřeboval
být ještě uvnitř jejího těla. Mazlil se s ní nekonečně dlouho. Musel jí říkat spoustu
nemravných věcí mimo to, že ji miluje. Už mu dokonale rozuměla, věděla, co má rád,
co potřebuje a ona byla vždy ochotná mu to dát. Díky němu se cítila hodně žádoucí.
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Později leželi v posteli a Richard ji hladil v pomalých kruzích na břiše a jeho ruce se
dotýkaly všude, kam bezpečně dokázal dosáhnout v pozici, ve které se zrovna
nacházeli.
„Ten dárek, který jsi opatřila pro paní Ascoliovou, to se ti povedl mistrovský kousek“,
pochválil ji Richard.
„Myslíš? Doufám, že se jí to bude líbit“, uvažovala Lucie nahlas.
„Určitě ano, je perfektní“, odkašlal si. „Jako já“, poznamenal.
Musela se zasmát jeho hloupým řečem. Líbilo se jí, jak její muž s vážnou tváří
dokáže žertovat a tak snadno ji škádlit. I přes své životní zkušenosti byl obdařen
úžasným smyslem pro humor, který tak obdivovala. Dokázal ji rozesmát tak snadno,
jako rozpálit vášní. Leželi nazí u pootevřeného okna. Překvapovalo ji, že večery
v Itálii byly ještě poměrně chladné, přesto jí nebyla zima. Asi to bylo tím žhavým
sexem. Jeho sálající teplo, přilepené k jejím zádům, zosobněné jejím manželem,
který se svými rty dotýkal zadní části krku. Zachvěla se, když jeho rty putovaly po její
nahé kůži. Líbal ji od krku po ramena.
„To je příjemné“, broukla a více se přitulila zadečkem do jeho náruče.
„To jsem rád. Tobě nevadí, že jsme nešli ven, jak jsme původně plánovali? Sliboval
jsem ti to celý týden, že si vyrazíme za zábavou“.
„Vůbec ne. Kromě toho se bavit budeme zítra na oslavě“, odpověděla.
„To je pravda. Spíš bych tě vzal někam, kde bychom se bavili sami dva“, zašeptal.
Jednou rukou jí přejel po trupu, nadzvedl jedno ňadro, aby ho polaskal a obkroužil
bradavku. „Tohle bychom na té oslavě dělat nemohli, že? Takže asi ne“, konstatoval.
Zasmála se jeho logice. „Dům plný lidí, to by ti rozhodně znesnadnilo hledat příhodné
místo“.
„Přesto si dovedu představit, že bych ho nakonec našel a taky způsob, jak bych tě
ohnul a ošukal tě, kotě“, pošeptal jí do ucha a přitiskl se klínem k jejímu zadečku.
Ucítila, jak je tvrdý, pevný a žádá si pokračování toho, co probíhalo před chvilkou.
Richardovi to nikdy jednou nestačilo a Lucii to vyhovovalo. Doufala, že po ní bude tak
toužit pořád, nic jiného si nemohla přát.
„Lucie, chci tohle“ a přitiskl jí dva prsty k otvoru jejího zadečku a odhodlaně zatlačil.
Pocítila prudký záchvěv touhy ve všech svých erotogenních zónách.
„Ano, dobře“, dvě slova a přestala mluvit. Nacházela se ve stavu zvýšené stimulace.
Očekávání toho, co s ní hodlal dělat, ji umlčelo. Zahalil ji do sexuálního hávu touhy a
rozkoše, což ji uvedlo do stavu, ve kterém nedokázala nic namítat. Nikdy se nebála
ničeho, co po ní vyžadoval při sexu. Ať už to bylo cokoli, vždy se jí to líbilo, o to se
pokaždé uměl postarat.
„Jsem do tebe blázen“, zapředl za jejími zády, kde se činil, aby si ji připravil. Díval se,
když ji otočil na kolena a ohnul dopředu. Cítila kapky lubrikantu, kterým zvlhčoval její
tělo, aby se do ní snadno dostal. Byl silný, velký a ona pořád použití lubrikantu
oceňovala. Pomalu ji masíroval, aby se uvolnila. Jeho ruce sevřely půlky jejího
zadečku a roztáhl je od sebe. Věděla, co přijde. Jemně ji laskal prstem a přiváděl do
stavu, kde se bezmocně vznášela mezi tímhle a jiným světem. Pak ji přestal laskat a
přesunul se do pozice, jak potřeboval.
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„Ano kotě. Jsem do tebe blázen“. Ucítila tlak jeho penisu. „Každou“, přitlačil dopředu
a pronikal do ní špičkou svého mužství. „Zatracenou“, ucítila, jak se jeho penis
prodíral jejím zadečkem. Intenzita jeho touhy dostat se do ní, v ní probudila chuť, aby
pokračoval. „Minutu“, těžce zasténal a vrazil penis hluboko do jejího těla. Naplnil ji
tak, že cítila jeho koule, jak narážejí do jejího pohlaví.
„Ach“, zalapala po dechu při jeho drsné, ale zároveň nádherné invazi. Vznášela se
na vlnách sexuálního tepla a užívala si pocit plnosti, která hraničila s bolestí, ale
nepřehoupla se přes hranu. Jen se připravovala na to, co přijde a vtom se v ní začal
pomalu pohybovat, tam a zpět, po celé délce v dlouhých přírazech. Začala se mírně
třást a pocit v její mysli byl tak intenzivní, že málem přestávala dýchat.
„Všechno v pořádku, krásko moje?“, zachraptěl, zabořil jí hlavu do ramene, aby se
udržel v klidu, zatímco čekal na její odpověď. Čekal tak na její souhlas, že si bere její
tělo, aby ho mohl ovládat. Lucie mu vždy ochotně tento souhlas dala, nikdy tomu
nebylo jinak. Richard si toho velmi považoval.
„Ano“, otočila hlavu, neschopna dalšího slova. Potřebovala se soustředit, aby se
udržela na to, než si ji zcela podmaní a ona se rozpadne na tisíc kousků. Tak bylo
jejich spojení uchvacující.
„Tak jo“, chytil ji jednou rukou za vlasy a začal se v ní pohybovat. Jeho penis do ní
pronikal dokonalou technikou. Sténal při každém přírazu, vyplňoval ji do hloubky.
„Jsi tak krásná a sexy“, opakoval, a vrážel do ní svým údem tak, jak to znala, jak to
milovala. Zcela si ji podmanil a obnažil každičkou část jejího těla. A tak si ji bral do té
doby, pokud ji nepřivedl na nejvyšší míru, na vrchol úlevy.
Držel ji, když se rozpadla a ztratila se v silném orgasmu. Svými ústy tišil její sténání.
Jeho penis nabíral nadpřirozenou tvrdost a byl připraven vybuchnout. Když se do ní
udělal, křičel vyznání lásky a obdivu a naplnil ji svým semenem.
66.
Rozálie zrovna vycházela z koupelny, když na ni její švagr, Marco zavolal.
„Nevíš, kde je tvoje sestra?“, zeptal se a z očí mu čišelo nehrané zoufalství.
„Která?“, zeptala se s pobaveným úsměvem.
„Moc vtipné“, utrousil. „Na, podrž ji“.
Rozálie automaticky uchopila kroutící se nemluvně, které jí Marco strčil záludně do
náruče a odběhl. Jak typické. Prokoukla jeho hru s předáváním dítěte už dříve a
odmítala být zase za troubu. Obvykle to dělával proto, když její neteř, Livie …
„Sakra, to ti nedaruju, Marco“, stačila za ním zavolat. „Jen počkej, Valerie ti to
spočítá, až jí to povím. Vsadím se, že dnešní noc strávíš na zahradě v boudě se
svým psem“, proklela ho.
Do nosu jí vnikl těžký pach, linoucí se z plenek. Livie se hrdě na svou tetu zakřenila a
po bradičce jí stékaly sliny. Kapaly přímo na její nové džíny. „Sakra, sakra“, zaúpěla.
„Promiň, holčičko, obávám se, že to nebudu já, kdo tě přebalí. Až budeš starší,
udělám pro tebe cokoli, broučku. Třeba tě naučím jezdit na motorce, sbalit
senzačního kluka, ale do té doby jsem pro tebe nepoužitelná“.
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Livie si nacpala pěstičku do bezzubých úst a s požitkem ji žvýkala. Rozálie musela
potlačit smích. Rychle se rozhlédla, jestli neuvidí nějakou živou duši z příbuzenstva,
s níž si zahraje na Černého Petra. Ale nikdo takový se v dohledu nevyskytoval.
S povzdechem si opřela holčičku o bok a vydala se na cestu vpřed. Málem vrazila do
Richarda, který se zčistajasna objevil.
„Copak?“, uchopil ji pevnýma rukama dřív, než se stačila zapotácet. „Potřebuješ
nějak pomoct?“, zazněl jeho melodický hlas.
Rozálie vydechla úlevou, neboť se přece jenom objevil někdo, komu mohla svěřit
mimino. Malá Livie svým uslintaným, rozzářeným obličejíčkem významně zavrněla.
Vůbec se jí nedivila, i ona poznala, že se konečně někdo postará a vymění jí plenu.
Rozálie neodpověděla, místo toho mu strčila dítě do náruče.
„Livie potřebuje přebalit. Půjdu najít Valerii. Možná bys to mohl zvládnout lépe než
já“, líbezně se usmála na Richarda. „Koneckonců patříš do rodiny a taková zkušenost
se ti může hodit, ne?“ V mžiku se otočila na podpatku a zmizela v nedohlednu.
Našla Valerii v kuchyni s talířem plným jídla, když zrovna hovořila s Lucií. „Vezmi si
taky, je to moc dobré“, nabízela jí. „Hlavně potřebuji podpořit. Snažím se po porodu
shodit, ale těmto zákuskům prostě nedokážu odolat“.
Lucie se na Valerii široce usmála. „Vypadáš fantasticky“ a očima hodnotila její vzhled
v černých šatech po kolena s hlubším kulatým výstřihem.
„Neměla by ses tolik cpát“, ozvala se Rozálie za jejími zády. Valerie na svou sestru
vyplázla jazyk. „Vlastně musím nakojit malou, kde vlastně je?“, rozhlédla se.
„S Richardem, přebaluje ji“, samolibě se uculila Rozálie na sestru. „Tvůj muž je
naprosto nepoužitelný“, neodpustila si kritiku.
„Cože?“, vykulila oči Valerie. „Měl se o ni postarat Marco, kde je? Bože, jak to mohl
udělat. Musím za ním“, položila talíř s jídlem, ale Lucie ji chytila za ruku.
„Uklidni se, půjdu Richarda zkontrolovat“
„Určitě to udělej“, ozvala se Rozálie. „Stejně si myslím, že stačil Livii předat matce. Je
to přece jenom chlap, ne pitomec“, A muži nepřebalují“.
„Ale Marco ano, to mu spočítám“.
Rozálie protočila oči. „Jen málokdy. Strčil mi ji, protože věděl, že se pokadila“.
Valerie zabodla pohled do svého manžela, který stál na druhé straně místnosti, a
mračila se. „Proč mě to vůbec překvapuje“, pronesla.
Lucie se zasmála. „Jdu zachránit Richarda a neboj se o malou“. Nato vyběhla po
točitém schodišti a vykročila na chodbu. Za pootevřenými dveřmi se vzduchem nesl
tichý smích následovaný hlubokým brumláním. Zastavila se a vstřebávala pohled,
který se jí naskýtal před očima.
Richard držel miminko v náručí a houpal je. Něco jí šeptal a ona občas pobrukovala.
Lucii se zastavilo srdce a otřásla s ní silná touha pronikající až do hloubi duše.
Přivřela oči ve snaze potlačit emocionální bouři. Dítě bylo přebalené a na sobě čisté
šatičky. Lucie si odkašlala, když tvrdě polkla. Richard zvedl hlavu. Jejich pohledy se
setkaly. Na okamžik spatřila v jeho očích jiskru, ale vzápětí pohasla. Přemítala, jestli
si ten toužebný pohled v jeho tváři jenom nepředstavovala.
„Co tady děláte?“, vyhrkla ze sebe.
„Zpíváme si“, naklonil hlavu na stranu.

314

Netrpělivě vzdychla a mávla rukou. „Myslím tu plenu“, ukázala. „Ty jsi ji sám
přebalil?“, nevěřícně se podívala.
Richard vypadal překvapeně. „Samozřejmě“, odvětil nenuceně.
„To jako sám?“, zeptala se pro jistotu ještě jednou.
„Jistěže sám. Vidíš snad tady někoho jiného?“, mávl rukou kolem sebe. „Proč tě to
tak vyděsilo, Lucie?“
„Protože jsi chlap. Myslela jsem si, že jsi tradičním modelem muže, který nevaří,
natož přebaluje mimino“, upřesnila svou teorii.
„No vidíš, docela jsem to zvládl“, uličnicky na ni zamrkal a přitom se vpaloval
pohledem na její přiléhavé šaty. Jako by si pohrával s představou, že jí je stahuje
dolů. „Stejně tak, jak se umím postarat o tebe, kotě“. Jeho sytý hlas ji zcela obnažil a
zahalil ji do hebkého sametu.
„Moc legrační“, mávla rukou a přitom se snažila se nevtáhnout do této debaty
naplněné projevem něžností.
„To nemělo být legrační“, pozvedl obočí.
„Raději půjdeme“, otočila se ke dveřím, kde se objevila Valerie.
„Tady jste. Pojď sem, zlatíčko“, vzala dcerku Richardovi z rukou. „Slyšela jsem, že
potřebuje přebalit“, a zasypávala její tvářičku drobnými polibky.
„Už není potřeba“, odvětil Richard.
„Vážně?“, podívala se na něj s úžasem. Vidím, že jste s Lucií skvělý tým“, řekla
s obdivem Valerie. „Miminko by vám slušelo“, spiklenecky zamrkala na Lucii.
„Hej, brzdi, Valerie. Na to máme ještě spoustu času“, uzemnil ji Richard s úsměvem.
Vzápětí ho přepadl pocit viny, když spatřil smutek v očích své ženy. Ztuhla, nakonec
ho obdařila nevraživým pohledem a vykročila ze dveří, aniž by se ohlédla.
„Zdá se, že Lucie nesdílí stejný názor jako ty, Richarde“, poznamenala Valerie.
„Zřejmě to tak bude“, přikývl zamyšleně, a se zarmouceným výrazem ve tváři
následoval svou ženu.
Po zbytek večera Richard popíjel víno a sledoval, jak se večírek zklidňoval.
Rozhostila se uvolněná atmosféra, příbuzní a přátelé se začínali postupně loučit.
V útrobách mu kroužilo napětí a svádělo boj s vítaným teplem alkoholu. Pomalu mu
s konečnou definitivností došlo, že má vážný problém. Věděl totiž, po čem Lucie
touží. On to ale nechtěl. Ani teď a už vůbec nevěděl, jestli v budoucnu se to změní.
Lucie se sprchovala a on si mezitím stačil nalít dvě skleničky koňaku. Objevila se ve
dveřích, právě si naléval třetí. Když ji spatřil vejít do pokoje, napjaly se mu všechny
svaly v těle.
„Richarde, musíme si promluvit“, šla rovnou k věci.
„A o čem?“, zeptal se, ačkoliv to vycítil z jejího pohledu.
„Třeba o tom, že jsem naprosto zdravá. Sice jsem se zpočátku bála, že by mohlo být
se mnou něco v nepořádku, ale doktor mě ujistil několikrát, abych tomu uvěřila“,
rozechvěle se nadechla.
„Ale to já přece vím. To byla velmi dobrá zpráva i pro mě“, pokusil se usmát, ale moc
se mu to nepovedlo. „Jsem rád, že jsi zdravá a vůbec to nezpochybňuju“.
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„Vážně?“, zadívala se na něho a vstřebávala jeho nic neříkající odpověď.
„Nepřipadáš mi, že bys byl z toho nadšený“.
Odvrátil zrak, když spatřil v jejích očích slzu. Zvedl k ústům skleničku a vyprázdnil ji.
„Mluv se mnou, Richarde“, a blahopřála sama sobě, že se jí neroztřásl hlas.
Postavil skleničku na stůl a zamyslel se. „Nevím, co ti mám říct, nebo co bys chtěla
slyšet“, řekl a v jeho hlase zazněla příliš velká obezřetnost.
„Co kdybys byl šťastný z toho, že se můžeme znovu pokusit o dítě“, vypálila rovnou.
„Ježíši Lucie“, odmlčel se a hledal příhodná slova. Věděl, že ať řekne cokoli, naštve
tím ženu, kterou miluje nade vše.
„Podívej, lásko, vím, co si přeješ“, krátce se nadechl. „Hrozně mě to mrzí, ale nejsem
si jistý, že jsem ochoten tak riskovat“. Před očima mu pořád vyvstávala ta hrozná
událost z operačního sálu, na kterou nikdy nezapomene. „To, co se stalo, je stále pro
mě moc a moc čerstvé. Sama jsi před chvíli řekla, že si se bála. No a já se bojím dál.
Počkejme ještě a nespěchejme. Měli bychom ještě všechno uvážit“.
Lucie na něj zírala s neuvěřitelným výrazem ve tváři. „V našem manželství nejde
jenom o to, co chceš ty, Richarde“, napřímila se a bojovně zvedla bradu. „Jde taky o
moje přání. A já to dítě chci, slíbil jsi mi to, vzpomínáš?“
„Cože, i když víš, že by to mohlo …“
„Ano, i tak“, odpověděla, místo aby opakovala doktorova slova.
„Nechej toho, zbláznila ses, Lucie?“, napomenul ji.
Musela se nadechnout, aby se uklidnila a tiše řekla. „Možná, ale o nic míň než ty“,
odsekla. „Ty jsi mi to slíbil a tvrdil, že stačí říct, až budu připravená“, přesně
opakovala jeho slova.
Málem by se nechal zviklat roztomilou září v jejích očích. „Lucie, poslouchej mě.
Zvažoval jsem ještě jednou všechna rizika“, částečně lhal, protože neuvažoval, že by
chtěl tak riskovat. „Nechci to podceňovat, je to velmi riskantní. Pochop, že tě nechci
ztratit, Lucie. Nic jiného v tom není“.
„V podnikání riskuješ každý den. Navíc tady žádné riziko není, zeptej se doktora,
potvrdí ti to“.
„Žádný doktor na světě nemůže stoprocentně vědět, že se to nemůže opakovat, to
snad víš. Navíc netahej tady moje podnikání, to je jenom o penězích, což je naprosto
odlišná věc. Nechtěj mě naštvat, Lucie“, řekl s notnou dávkou podráždění. Měl co
dělat, aby zkrotil v sobě narůstající rozčilení a nevybuchl. Snažil se pokračovat
klidnějším hlasem. „Tady jde přece o tvůj život, chápeš to vůbec? Nemůžu si s ním
zahrávat“, řekl zničeně.
„O čem to mluvíš, Richarde?“, zatajila dech a už chtěla říct něco ostrého, ale
v poslední chvíli si to rozmyslela. „Nechci čekat několik let, až se na to budeš cítit.
Ale chci to teď“, povzdechla si.
„Ne“, odpověděl rázně. „Zatím je to nebezpečné, tečka“.
„Takže to je tvoje poslední slovo? Jak tě mám přesvědčit, abys změnil názor“, zkusila
to ještě a zoufale si přála kladnou odpověď.
„Udělejme kompromis“, ozval se Richard po chvíli. „Zkusíme ještě počkat a všechno
znovu promyslíme v klidu. Ale ne teď, souhlasíš?“
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„Tomu ty říkáš kompromis? Chceš čekat na co? Na to, až to po tobě nebudu chtít?
Kdepak, Richarde. Ne“. Pevná jistota v jejím hlase s ním doslova otřásla. Nesla
v sobě neovladatelnost.
„Lucie, promluvíme si o tom, ale teď ne“, zadíval se na ni napůl unaveně a napůl
naštvaně. „Teď to rozhodně nevyřešíme“.
„Šetři dechem“, odsekla rychle a naštvala se definitivně.
„Nesnaž se mě rozčílit ještě víc, Lucie“, zpražil ji rozzlobeným pohledem.
„Jdi do háje, Richarde. Už mě nebaví žebrat. Nezasvěcený by si skoro myslel, že
chci po tobě, abys mi dal všechny svoje peníze. Jdu raději spát“, otočila se, vyběhla
z pokoje a práskla dveřmi za sebou.
Richard na okamžik ztuhl, aby potlačil drsnou reakci, kterou v něm vyvolala její slova.
„Kurva, tak to bychom měli“, zanadával. Její pevné odhodlání a jistota v jejím hlase
na něho zapůsobilo tak, jako kdyby si vyslechl ortel smrti. Upřeně zíral na dveře, za
kterými zmizela. V první chvíli s ním lomcoval vztek, aby za ní nevyběhl. To, co mu
řekla, s ním silně otřáslo. Copak to je nějaká hra? Doufal, že tohle téma na nějakou
dobu zazdili, ale to se příšerně pletl. Byla to pitomost, musel s tím počítat.
Myslel na to, že každý den s Lucií připomíná výhru v loterii. Teprve poté, co ji poznal,
začal pořádně žít. A slovo štěstí pro něho konečně něco znamenalo. Dávalo smysl
jeho života. Jak z toho ven, zoufal si. Ze všeho nejvíc toužil udělat ji šťastnou, ale
aby to tak bylo, bylo potřeba, aby byla živá. Snažila se ho přemluvit, chtěla v něm
vzbudit výzvu. Za jiných okolností by neváhal, ale teď měl strach.
Co když se to bude opakovat? Přece prozkoumal spoustu lékařských článků, ale
stále neměl dostatek informací.
Druhý den se choval značně nervózně. Bylo to na něm tolik vidět, že se ho Bruno
zeptal, když se setkali.
„Co se krucinál s tebou děje, Richarde, vůbec mě nevnímáš, co ti říkám. Stalo se
něco? Zase se ti chce někdo dostat na kobylku?“
„Jo kdyby jenom tomu tak bylo, ale tak jednoduché to není“.
„Tak v čem je problém?“, zeptal se znovu. Pozorně se na Richarda zadíval a
nevěděl, zda má smysl se ho dále vyptávat.
„Máme problém, velký problém s Lucií“, přiznal po delší odmlce Richard.
Bruno si vyslechl jeho obavy, které byly pochopitelné, ale taky zároveň zbytečně
přehnané. Zvažoval, jak mu to vysvětlit.
„Nemůžeš tak uvažovat, příteli. Pokud je Lucie zdravotně v pořádku, jak vás doktor
ujistil, prostě jednoduše přijmi tento fakt. Tedy pokud sám stojíš o rodinu“.
„Samozřejmě, že si to přeju“, povzdechl si Richard.
„Tak neprotestuj. Vyjeďte si spolu někam ven a přestaň se obávat. Co třeba na
místo, kde jste trávili líbánky? Vila je vám k dispozici, stačí jenom chtít“, navrhoval
Bruno. „Dej mi vědět, jak ses rozhodl a všechno zařídím“, poplácal ho po zádech.
„Děkuji za nabídku. Ještě to zvážím a zkusím se s Lucií nějak domluvit“.
Richard se pokoušel pracovat, ale nedokázal se soustředit. Když asi po sté pročítal
jednu zprávu, rozhodl se nakonec, že toho nechá a rozjel se za Lucií.
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„Co tady děláš?“, zeptala se odměřeným hlasem, když se znenadání objevil.
„Vzal jsem si několik dnů volno. Sbalíme si věci a vypadneme někam ven“, řekl
kategoricky.
„Cože? To nepůjde, jsem na odpoledne domluvená s Rachel“, řekla odhodlaně
s neskrývaným vzdorem v hlase.
„Tak jí zavolej a zruš to“, začal si rozepínat sako. „Tyhle šaty, co máš na sobě, ti
neskonale sluší, ale teď si je svlékneš. Tam, kam se chystáme, je rozhodně
potřebovat nebudeš“, mávl rukou. „Vezmi si na sebe něco pohodlnějšího“, ukončil
debatu a vzal do ruky mobil. „Nazdar, jenom jsem se chtěl ujistit, zda to platí. Jo, jo,
to je dobře, měj se“, usmíval se.
Hodil telefon na stolek a podíval se na Lucii. Ani se nepohnula.
Povytáhl obočí. „Hoď sebou, kotě“, přikazoval.
„Ani mě nehne“, nevraživě se na něho podívala. „Chci vědět, co má tohle všechno
znamenat“, upírala na něj nepřátelský pohled.
„Myslel jsem, že něco po mně chceš, nebo ne?“
„Možná“, založila si ruce na prsou.
„Podívej, Lucie, oba víme, jak se věci mají. Na tvém místě bych to příliš
neprotahoval“, uzemnil ji. V jeho očích spatřila odhodlání.
„Jak si mám zabalit, když ani nevím, kam vlastně pojedeme?“, spustila paže dolů a
napřímila se.
„Tam, kam se chystáme, toho moc potřebovat nebudeš“, škodolibě se uchechtl.
„Většinu času budeš trávit v posteli a nahá“, řekl protáhle.
„Aha, ale ta je tady taky, na to nemusíme nikam jezdit“, odsekla podrážděně.
„Budeme potřebovat více soukromí, což by tady nešlo“, zdůraznil.
„Nejsem si jistá“, kontrovala.
Tiše si povzdechl. „Ty to fakt nechápeš, Lucie. Zrovna teď nejde o to, co chceš ty, ale
o to co chci já. To znamená, kdy, kde a jak moc to chci. A ty mě poslechneš, nebo tu
tvoji hru rovnou skončíme. Tak si to dobře rozmysli. Jakmile začneme, už to
nezastavíš. Já osobně bych to ještě zvážil, protože se mi nechce do toho rizika“.
„Vidím, že se nic nezměnilo, jako obvykle, jde pokaždé o tvoje přání“, odsekla.
„Ne, lásko“, odpověděl a pomalu vydechl. „U tebe to neplatí. Kvůli tobě jsem si
převrátil život vzhůru nohama. Nevadí mi to, ani si nestěžuju. Jenom jsem, kruci,
nevím, asi naštvaný, protože chceš riskovat“, pokrčil rameny a ztišil hlas.
„Ale co si dělat hlavu, že? Prostě hodíš kostky a čekáš, co padne. To je to, co chceš,
viď?“ Vypadal najednou tak sklíčeně a vyčerpaně, což ji vylekalo.
„Proboha, Richarde, netušila jsem, že tě to tak vzalo a omlouvám se. Promiň, že to
po tobě chci“, přitiskla se k němu.
„Ale?“, zeptal se tiše s nadějí.
„Co je na tom špatného, že chci s tebou dítě“, promluvila s uslzenýma očima.
Richard ji sevřel v drsnějším objetí. „Přemluvila jsi mě. Nechtěj po mně, abych z toho
byl šťastný, protože nejsem, nedokážu to“ a dlouze unaveně vydechl.
„To nevadí, budu šťastná za nás oba, slibuju. Ve všem tě poslechnu, když to vyjde.
Opravdu, Richarde“, plaše se usmála.
Něžně ji pohladil po vlasech. „Opravdu ti to nevymluvím“, tvářil se odevzdaně.
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„Ne“, zavrtěla hlavou.
„Jenom čistě pro tvou informaci, dokážu být pěkně náladový“, ušklíbl se.
„To je mi jedno“, odpověděla.
„Přesně takovou odpověď jsem čekal“ a doopravdy se usmál. „Vždycky ve mně
dokážeš vzbudit touhu, abych se s tebou utkal“.
Zelené oči jí zasvítily. „Jo, všimla jsem si“, prohodila.
67.
„Takže, můžeme vyrazit?“, zeptal se a zadoufal ….
„Ano“, řekla odhodlaně.
„Naposledy říkám, že jsem spíše proti“, opřel se o dveře.
„A já zase naposledy říkám, že jsi mi to slíbil“.
„Dobře, jak si přeješ. Hry jsou zahájeny“, pronesl s patřičným sarkasmem.
„Jednoho dne mi poděkuješ“, řekla s úsměvem.
„S tím bych nepočítal“, vzal ji za ruku a odvedl ji k autu. Popoběhla a málem zakopla.
Richard se zastavil. „Kam ten spěch? Ještě aby sis zlomila nohu a všechno by bylo
dokonalé“, zabručel.
„Nebuď tak nerudný. Raději mi řekni, kam to vlastně jedeme“.
„Nech se překvapit“, pronesl.
„Děkuji za odpověď“, odsekla. „Oceňuju tvou vstřícnost“, dodala naštvaně.
„Rádo se stalo. Zrovna teď neoplývám tou správnou náladou, jestli mi rozumíš“.
„Na podobně“, odsekla a pohodila hlavou.
„Brzy se budeme věnovat oblíbené činnosti“, prstem ukázal neslušné gesto.
„Ty fakt neumíš prohrávat, Richarde“.
„Něco se může vždycky pokazit“.
„Kdyby nešlo o moje početí, doporučila bych ti pár skleniček na uklidnění“.
Podíval se na ni a drze se usmíval. „To nebude třeba. Uklidním se v momentě,
jakmile tě budu mít v posteli. Něco pro tebe mám“.
„Aha, aspoň že existuje světlo na konci tunelu. Co pro mě máš?“
„Překvapení“, řekl znovu. „Sama uvidíš, brzy tam budeme“.
Potom už spolu nekomunikovali. Odpovídal jí pouze zabručením nebo jedním
slovem.
„Otravuju tě, Richarde?“, zeptala se dotčeně.
„Ne, vůbec ne“, kličkoval mezi auty. Nezájem v jeho hlase ji rozzlobil ještě více.
„To si nemyslím, protože se chováš docela hnusně“.
Richard prudce zabrzdil a auta za ním začala troubit. Zajel ke krajnici a ignoroval to.
Zastavil a vzal Lucii za bradu a otočil směrem k sobě. „Nejsem na tebe zlý, Lucie.
Jsem příšerně vyděšený, protože se o tebe bojím. A to mě příšerně štve“, štěkl na ni.
Potom ji pustil, přidal plyn a prudce se rozjel. „Nehodlám se hádat“, řekl s očima
upřenýma na cestu.
„Promiň“, řekla neslyšně.
„Doufám, že to myslíš vážně“, nepodíval se na ni.
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„Ano, naprosto“. Uvědomovala si, na kolik jí ustoupil, a raději zmlkla. Potom už ani
jeden z nich po zbytek cesty nepromluvil.
„Tak jsme na místě, krásko“, konečně promluvil.
Lucie už cestou poznala, kam vlastně jedou. Málem řekla, páni, ale poté, co na ni
v autě vybalil svoje úvahy, raději mlčela.
Richard zaparkoval před domem, potom vyklouzl ze sedadla, obešel auto a pomohl jí
vystoupit. Stále se tvářil nepřístupně, jako bůh pomsty. Otevřel vstupní dveře a rukou
jí naznačil, aby vešla. Dveře se automaticky za nimi zavřely, zřejmě jim trochu
pomohl. Lucie ho mlčky následovala rovnou do ložnice na konci chodby. Bylo to tam
stejné, jako naposledy, co zde trávili čas. Na nízkém stupínku stála velká postel
s kovovým rámem. Pohodil tašky na zem a otočil se k ní.
„Tady budeme trávit většinu času. Oblečení nech tady“, postavil se uprostřed
místnosti a pozoroval ji přimhouřenýma očima.
„Ty se nesvlékneš?“, ptala se.
„Oblečení nechej tady“, ukázal na křeslo. „Myslím, že jsme se jasně dohodli, Lucie.
Teď to bude podle mého a budeš to ty, kdo mi vyjde vstříc“, řekl to sice tiše, ale
v jeho slovech zazněl příkaz.
Lucie se dotkla knoflíků na svém saku. Mlčky ji sledoval, jak se pomalu svlékala.
Rozepla si kalhoty a nechala je spadnout na koberec. Postupně se zbavovala svršků.
„Zapomněl jsem se zeptat“, dodal mírně, jako by před ním nestála nahá. „Nemáš
hlad? Chtěla by ses nejdříve najíst?“
Podívala se na něho, jako by špatně slyšela. „To není nutné. Možná později“,
odpověděla nezvykle chladně.
„Tak dobře“, usmál se přes svoje pevně sevřené rty. Udělal další gesto směrem
k posteli, jako by ji pobídl ke stolu v nějaké restauraci. „Prosím, až po tobě“.
Vytáhl z jedné kabely zlaté náramky, řetízek s přívěskem, hedvábný šátek, jeho
oblíbené erotické hračky. Sledovala ho s očima dokořán a v jejím nitru se vířily
všelijaké pocity.
„To myslíš vážně?“, mrzutě se zeptala. „Mělo by mi to nahnat strach?“
„Nevím, co ti mám na to říct, Lucie. Zeptej se mě na něco jiného. Na tohle ti
nedokážu odpovědět“.
Lucie tiše vydechla. „Ty víš, po čem toužím, slíbil jsi mi, že mi to splníš. Dobře, já
zase udělám, co budeš chtít“, nakonec rezignovala.
Chvíli se na ni upřeně díval. „To je vlastně pravda“, řekl chladnějším hlasem. Postavil
se trochu jinak, jako by teprve teď dokázal plně ovládat svoje tělo. Intenzivně znovu
prožíval vzpomínky a obličej mu potemněl. „Uděláme si malé zahřívací kolo“.
Uchopil ji za ruce a nasadil náramky tak, aby je měla pouze u sebe spoutané.
Pohladil ji po tváři, po bradě a lícní kosti. Potom vzal hedvábný šátek, přiložil jí ho na
oči, přiměl ji, aby zvedla hlavu a uvázal jí ho.
„Teď je to dokonalé“, zaslechla jeho tichý hlas. Ucítila, jak se postel zhoupla pod jeho
tíhou. Srdce jí začalo bušit ještě zběsileji, žilka na krku jí poskočila. Rukou se dotkl
její nohy poblíž kolene, postupoval vzhůru ke stehnu, k boku až k pasu.
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„Dej ruce nahoru a nechej je nad hlavou“. Vsunula je tam, jak chtěl, a otázky si
nechala pro sebe. Věděla, co chce dělat a rozhodně nemínila protestovat. Musela se
podřídit. Prstem jí přejel po lícní kosti a odhrnul jí pramínek vlasů a pomalu klouzal ke
křivce krku. Vzal do dlaně její ňadro, palcem přejel přes bradavku a sledoval, jak
tvrdla pod jeho dotekem.
„Cítíš to?“, zamumlal. „A co tohle?“, když bradavku jemně sevřel. Prohnula se
v zádech. Do klína se jí rozlil pocit rozkoše a jemně si razil cestu jejím rozehřátým
tělem a vysílal signály vzrušení. Předklonil se a vzal si bradavku do úst a jemně ji sál.
Tlak jeho rtů byl tak jemný, že měla pocit, jako by se jí skoro nedotýkal. Zvedla ruce a
chtěla si přitáhnout jeho hlavu.
„Ne, ne“, řekl bradavce, natáhl ruku a sevřel její ruce. „Nedotýkej se mě. Jestli to
ještě jednou uděláš, přestanu“.
Odtáhla ruce a sykla. Týral ji úmyslně jemným sáním. Zuby jí přejížděl po bradavce a
občas ji do ní kousl. Pak ji dvakrát vsál překvapivě drsně. Lucie horečně
zavzdychala. Přesto ji nechal čekat. Vzal její obě ňadra do dlaní a sál jednu a pak
druhou bradavku. Takto je střídal, dokud se neroztřásla.
„Máš tak dokonalá prsa, Lucie“, šeptal. „Vidím, že by ses chtěla udělat, je to tak?
Odpověz mi, kotě“.
„Ano, to bych ráda“, řekla.
Zasmál se. „Ještě ne, musíme to trochu vylepšit“.
Sevřela prsty v dlaních a snažila se obrnit proti jeho dotekům. Ukazováčkem přejel
po jejich sevřených ústech a pomalu přejížděl od jednoho koutku k druhému. Přiměl
ji, aby pootevřela rty a prstem vklouzl dovnitř. Když ucítila jeho kůži, lehce ho kousla
a rázem se ozvalo zasyčení, jak se zalykavě nadechl.
Oběma rukama přejížděl po její nahé hrudi, pod bránici na břicho. Dlouze vydechla a
stehna tiskla k sobě. I když nic neviděla, cítila, jak se pásal pohledem. Vsunul dlaň
mezi její stehna.
„Roztáhni nohy, kotě. Pěkně do široka“, přikázal. Udělala přesně tak, jak požadoval a
vystavila se mu, aby viděl všechno.
„Lucie, jsi tak zatraceně dokonalá a jsi moje“, jeho tichý hlas zněl téměř uctivě.
„Podíváme se, jestli jsi připravená“ a ponořil prst do šťávy v záhybech a jemně ji třel.
To ani nemusel, protože byla dost mokrá a roztoužená. Věděla, že si bude muset
ještě dlouho počkat.
„Tvoje pohlaví je jako květina, růžová, krásná, která žadoní, abych ji rozevřel“.
Jeho prsty putovaly nad jejím otvorem, rozevřel ji, polaskal klitoris a stáhl se. Pak se
jeho váha pohnula a ucítila, jak se jeho široká ramena otíraly zevnitř o její pokrčená
kolena. Zavrtěla se a ztěžka si povzdechla.
„Budu ti to dělat pusou tak dlouho, až do bezvědomí. Můžeš křičet, jak potřebuješ“,
připravil ji na to, co ji čeká. Jeho ruce se zkroutily kolem jejich stehen a jeho dech na
citlivé pokožce ji pošimral. Jazykem klouzal mezi vlhkými záhyby. Byly to dlouhé,
táhlé pohyby a Lucii unikaly ze rtů tlumené sténání. Uchopil pevně její boky, roztáhl ji
a jazykem začal v širokém kruhu vlhce kmitat kolem klitorisu.
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„Chutnáš skvěle“, zamručel. Připrav se na dlouhou cestu. Budu tě lízat, dokud to
nebudeš moct vydržet. Potom, až se uděláš několikrát za sebou, postarám se, abys
dále vrcholila. Tím začneme. To ti teď udělám. Hned“.
Kousla se do rtu, když jeho jazyk projel branou jejího pohlaví. Lízal ji několik minut.
Dostal se ke klitorisu, který se napjal a zpevněl. Pak se stáhl a Lucii se samovolně
zvedaly boky a vyžadovaly další kontakt. Pak už sténala bez přestávky, když jazyk
stočil a znovu se ponořil dovnitř. Rytmus byl pomalý a úmyslný. Málem zešílela. Lízal
ji do hloubky a dokola tak, že se jeho další pohyb nedal odhadnout. Horko v ní
narůstalo. Její dech se měnil ve sténání, zvedala boky a padala v divoké sekvenci. A
potom, když už málem křičela ze vší té frustrace a touhy, se prstem opřel o vnitřní
stěnu pohlaví. Zalapala po dechu a zaskučela. Nemohla si pomoct a musela se
zaháknout patami, aby se ukotvila. Chytil ji oběma rukama, stáhl na postel dolů,
popadl polštář a zastrčil jí ho pod kříž, aby ji zvedl zadek z postele. Rukama klouzal
konejšivě po jejím těle. Dlaněmi přejížděl po prsou, potěžkával je a štípl do bradavek.
Kroutil je, což v ní probouzelo další vlnu drásavého horka a znovu prstem si prorazil
cestu do jejího pohlaví. Zasténala a udýchaně vykřikla, když jazykem zakmital na
klitorisu. Přidal druhý prst a jeho jazyk se začal pohybovat v malých kruzích. Dva
ohnuté prsty ji hladily uvnitř a jazyk znovu zrychlil. Chtěla zvednout ruce, aby se ho
dotýkala, ale nemohla. Nechala je tam, jak to chtěl. Teď už sténala nahlas, vzpínala
se boky proti jeho ústům. Orgasmus přišel rychle a tvrdě, pulzoval v ní jako údery
blesku a ona se bezmocně svíjela.
„Pro začátek to bylo dobré“, ozval se mezi jejíma nohama. „Ale byl to jenom začátek“.
„Ne“, vydechla. Po tom orgasmu zůstala ochablá a roztřesená. Došlo jí, že
nežertoval. Myšlenky se jí rozprchly, když vytáhl prsty a začal jí hladit tepající, bolavý
klitoris. „Tentokrát se uděláš rychleji, Lucie“. Jednou ji pevně olízl. „Připravená?“
„Já, já nevím, jestli můžu tak rychle“, zaprotestovala.
„Ale ano, můžeš“. Olízl ji tak, že jí tělem projel horký záblesk, až znovu zalapala po
dechu a zmítavě se zachvěla.
„Vidíš, že to půjde. Uděláš se znovu“, přiložil rty k jejímu pohlaví a začal sát. Třemi
prsty pronikl do jejího otvoru. Sál ji tak prudce, až se jí boky zvedaly opět z postele.
Během několika vteřin se chvěla na pokraji dalšího vrcholu. Štípl ji do bradavky.
Držel ji jako v kleštích, zatímco ji nepřestával sát. Zasténala, ale sotva dosáhla
k vrcholu, uvolnil stisk, jazykem zakmital po klitorisu a něžně pohladil bradavku.
Hlasitě vykřikla, prohnula se a prudce vrcholila.
„Dobře, kotě, výborně. Bylo to dokonalé“, vyklouzl z jejího rozkroku a posunul se
tělem výš. „A teď, dokud jsi ještě v tom, dotýkej se sama sebe. Chci se dívat, jak se
uděláš“, pobídl ji.
Rozhodně ho nemínila poslechnout. Uvolnil jí jednu ruku a strčil ji mezi její stehna.
Položil dlaň na hřbet ruky a prsty s ní pohyboval s jejími.
„Ne, já už nemůžu“, snažila se to zastavit.
„Ano, můžeš“, naklonil se nad ní. Jazykem lenivě olizoval její bradavku. „Dotýkej se
sama sebe, Lucie. Chci se dívat, jak se uděláš“.
Ztěžka polkla a kousala se do rtu. Začala se krouživě hladit, bolestivě v ní zatepalo
horko. Richard jí líbal ňadra. Vzal pravý prs a přitáhl k sobě.
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Olízl bradavku, kroužil jazykem po dvorci a stejnou pozornost věnoval i levému prsu.
Jeho ruce rovněž nezahálely, když ji hladily po celém těle. Bořil prsty do jejich boků,
hnětl jí prsa. Potom ji silněji svíral v pase a díval se, jak se její prsty pohybovaly
v jejím pohlaví, přesně tak, jak to chtěl.
Jak by mohla ještě vyvrcholit znovu po tom všem, ptala se v duchu sama sebe. Ale
měl pravdu a znovu se dostávala tam, kde byla předtím. Balancovala na hranici
orgasmu. Rukama sevřel obě její prsa a sál bradavky. Cítila horkost, která proudila
z prsou rovnou do jejího pohlaví a tak se vrhla až na samou hranu. Vyvrcholila
výkřikem. Bez varování se jí přisál na rty a jeho dlaň jí přilnula ke tváři. Líbal ji a ona
byla vyčerpaná a omámená závratí.
„Potřebuješ přestávku, kotě?“, zamručel jí do rtů jeho hlas.
„Ano“, vydechla mu do úst.
Zasmál se a ten tichý, bručivý zvuk, který se ozval, byl prosycen pobavením a
erotickým příslibem.
„Ach Lucie, to jsem sotva začal. Já ti žádný oddech nedopřeju, kdepak. Je načase to
o pár taktů posunout“.
„Co, co tím myslíš?“ Neviděla na něj a netušila, co dělá. A pak uslyšela výmluvné
bzučení, vibrátor.
„Chceš na mě použít vibrátor?“, zděsila se toho, co ji ještě čekalo.
„Jsi napjatá, uvolni se, důvěřuj mi, kotě. Vím, co dělám“.
Začala protestovat, stáhla stehna k sobě a rukama zatahala.
„Dokážeš to, Lucie, uvidíš. Jenom se uvolni“, tiše ji povzbuzoval.
Dlouze vydechla a povolila napjaté svaly. Chvíli počkal a potom pohnul vibrátorem
proti jejímu otvoru a pomalu dráždivě jím projel.
„Dobře, jen dýchej. Soustřeď se na to, co cítíš, udělám ti to pomalu“.
Jemně tiskl hlavičku vibrátoru, vrtěl s ní a zase vytahoval. Projel jím po celé délce
jejího pohlaví, a pak znovu a znovu. S každým dotekem se do ní ponořil. Vibrátor byl
puštěný na malé otáčky, takže ji jen lehounce zachvíval. Uvolnila se a roztáhla nohy,
aby ho do sebe pustila a nechala ho dělat, co chce. Kolikrát ji ještě hodlal udělat, to
netušila. Teď už se z toho stávala jakási hra. Zalapala po dechu, když zatlačil bzučící
vibrátor do ní a zase vyklouzl ven. Byl natolik obalený jejími šťávami, a tak se
pohyboval snadno a hladce. Slyšela, jak jí ze rtů unikaly steny. Tempo vibrace se
zvyšovalo, jednou, dvakrát a potřetí hučel na plný výkon. Tělem se jí rozléval oheň.
Richard s ním pronikal dovnitř a zase ho vytahoval. Poznala, že měl přídavný
výstupek, který narážel do klitorisu pokaždé, když byl uvnitř v jejím těle. Dělal to
pomalu, vytáhl ho a počkal, než jí ho zasunul dovnitř. Ne dost rychle, ne dost tvrdě
Potřebovala víc. Pochopil a zrychlil tak, jak to požadovala.
„To je ono, znovu se uděláš, kotě. Je to nádherný pohled, když pro mě vrcholíš a já
tě můžu sledovat“, šeptal jí do ucha. Hladil ji volnou rukou bradavky. „Za chvíli už
budeš znova, viď?“
Stěží ze sebe dokázala vysoukat odpověď tak, aby to dávalo smysl. Byla šílená
touhou, jak v ní narůstal vrchol. „Já, já už budu“, hlesla.
„Ne, dokud ti neřeknu, kotě, Ještě ne“.
„Já ale“, zazmítala se.
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„Zpomal, Lucie. Ještě ne“, přikázal jí tiše.
Snažila se ho poslechnout, ale nešlo to. Potřebovala vyvrcholit. Ta touha byla
pronikavá a ostrá.
„Ohni kolena, přitáhni si prsty k zadku a více rozevři nohy“.
Udělala, co po ní chtěl. Nebyla si jistá, co měl v plánu. Sotva jeho prsty přejely po
stehně a sklouzly k zadku, pochopila.
„Ne“, zasténala.
Na moment jeho ruce strnuly. „Ne? Vážně nechceš? Ale já se tě chci tam dotýkat.
Pokud ne, zopakuj to“, vybízel ji.
Snažila se přijít na nějaký důvod, proč ne. Nakonec souhlasila. Jeho prst obalený
lubrikantem vklouzl mezi její půlky a začal ji tam hladit. Balancovala na hraně
vyvrcholení, mezitím co pohyboval vibrátorem mučivě pomalu.
„Uvolni se, přesně tak. Bože, jsi tak těsná“, zamumlal.
Jen stěží vykřikla, když se prstem dostal do ní po první kloub. Pak ji chytil druhou
rukou a rozpohyboval vibrátor. To už byla bezmocná a doslova křičela. Vrcholila, jeho
prst se dostával hlouběji a vibrátor přirážel rychleji a tvrději. Lucie se vezla na přílivu
orgasmu s jedním výkřikem za druhým. Její tělo ochablo, jak se přes ni přelila závrať.
Nemohla mluvit, nemohla dýchat, nemohla se pohnout. Nemohla vůbec nic.
Richard ji hladil a pak ucítila, jak z ní vytáhl vibrátor i prst z jejího zadečku a zvedl se
z postele. Jako z dálky slyšela tekoucí vodu a připadala si jako z rosolu, když ji
žínkou otíral. Jeho prsty uvolnily uzel na šátku a stáhly jí ho z očí.
Potom jí sundal náramky. „Spi Lucie, teď spi“, jeho hlas byl tichý, téměř neslyšitelný,
ale vlídný a něžný. Stejně to ale byl rozkaz a ona ho ráda poslechla. Ale ne dřív, než
jí došlo, že si ji přivinul k hrudi a objal ji kolem pasu.
68.
„Můžeme se navečeřet v obýváku a koukat na televizi. Rozhodni se, co chceš“, zvedl
se z postele. Lucie za ním šla chodbou do pokoje. Začínalo zapadat slunce a oknem
se jí naskýtal úchvatný výhled. „Je tady krásně, u moře“, vydechla.
Richard se na ni upřeně díval, jako by jí narostla druhá hlava. Potom se spokojeně
usmál. Myslel si, že ji odradil od dalších hrátek, ale mýlil se, byla umanutá.
„Ano, to je“, hlavou se opřel o pohovku a upřel na ni bezvýrazně oči. „Připravím něco
k snědku, co by sis přála“, zeptal se.
„Tvoji hlavu na stříbrném podnose?“
Nevesele se usmál. „A kromě toho?“
„Nevím, nemám hlad“.
„V tom případě něco přinesu a ty se najíš, bez odmlouvání“. Její netýkavost s ním ani
nehnula. „No tak, kotě, musíš se najíst“, přistoupil k ní. „Víš, že mi dělá problém
zůstat na tebe naštvaný“, zvedl ruku. „Ne, že bych pořád neměl vztek kvůli celé té
věci, ale teď na to chci zapomenout“.
„Dobře“, povzdechla si a usmála se. „Já se taky nechci hádat“.
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Při jídle se jí zeptal, jak se cítí. Roztomile před ním zapózovala. „Dobře a
předpokládám, že to co jsi mi dělal, je jenom dočasné“, řekla s klidným úsměvem.
„Protože jinak bych sotva počala“.
„Jo, dejme tomu, že v přestávkách mezi šukáním, tě budu takto rozptylovat“.
„To je velmi milé“, podotkla.
„To máš pravdu. Ty jsi zase zatraceně bláznivá a já ti to pořád toleruju“, tiše si
povzdechl. „Pojď sem, ať tě můžu obejmout. Pověz mi, Lucie, že nám všechno
vyjde“, tvářil se vážně až pochmurně, až jí z toho zabolelo srdce.
„Nezapomínej na to, že jsem zdravá, a to přece něco znamená. Je to dobrý začátek
a já z toho mám dobrý pocit, Richarde“, snažila se ho povzbudit.
Zamračil se a obejmul ji. „Zažene ten můj, který je tak nedobrý?“, zeptal se.
„Samozřejmě“, přitiskla se k němu. „Dobro je vždycky silnější než zlo. Pokaždé to tak
je, Richarde, jenom tomu musíš věřit“.
Jenom zabručel, protože nechtěl kalit její nadšení. „Tak tedy dobře, paní Sluníčková.
Vynasnažíme se, aby to tak bylo“.
Během večeře se Richard natolik uvolnil a byl okouzlující. Vyprávěl jí o svém projektu
a sliboval, že až se budou vracet, všechno jí tam ukáže. Lucie mu zase barvitě se
smíchem vylíčila, jak vymýšlela espressologické úvahy a jak se Paulin šéf vyděsil
málem k smrti, když slyšel, jak by toho mohla využít.
„Dej si ještě ten kaviár“, naklonil se a strkal jí lžičku do pusy. Říká se, že je to
afrodiziakum“, dodal s úsměvem. „Jenom jez, je to vzácný pokrm, plný vitamínů a
bílkovin“, upřeně se jí díval do očí. „Potřebuješ být zdravá, a hlavně to říkám pro
případ, kdyby si zapomněla, proč tady jsme a jak zněla naše dohoda. Pokud to vyjde,
budeš jíst zdravě, na to už dohlédnu“, samolibě se usmál a sledoval, jak žvýkala a
polykala sousta, kterými ji krmil.
„A co ty?“, škádlivě se smála.
„O mě se neboj. Tahle situace mě udržuje na přiměřené hladině adrenalinu. Musím
se ujistit, že jsi řádně připravená. Za hodinu začne další kolo“, připomenul jí.
„V to doufám“, odsekla.
„Jenom se neraduj. Nedělej si naděje, že se nějak vyspíš“.
„Potřebuju spát“, nadnesla.
„Jo, můžeš spát se mnou“, odpověděl hbitě.
„Hele“, ozvala se a zamračila.
„Zeptala ses a já jsem ti odpověděl“, pronesl pragmaticky. „Mohli bychom si dát před
zkušební kolo“, navrhoval.
„Kde?“, zeptala se.
„Kde budeš chtít, kotě, já se přizpůsobím“.
„V tom případě v ložnici“, vstala a opřela se o stůl, aby udržela rovnováhu. Byla
připravená a roztoužená. Začalo to už tím, jak ji krmil kaviárem.
Všiml si toho a dobře věděl, co to znamená. Narovnal nohy a zvedl se z pohovky.
„Vidím, že se trochu třeseš, dojdeš tam vůbec? Nemám tě odnést?“
Zavrtěla hlavou. Dostala na sebe vztek, že tak snadno podlehne, zatímco on se tak
dokonale ovládal.
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„Stejně to udělám“, vzal ji do náruče. „Nesmíš se přede mnou zranit, myslím před
testovacím kolem“, řekl s ironií v hlase.
„Bože, ty jsi ale pitomec“, sjela ho zuřivým pohledem.
„Já vím“, odpověděl. „Co kdybychom to všechno ukončili a vrátili se do našeho
hnízdečka“?, zkoušel ji odradit.
„Ne“, zavrčela.
Její odmítnutí v něm probudilo tichou zuřivost, kterou cítila i ona. Testovací kolo bylo
hodně divoké. Sotva ji položil na postel, vrhnul se na ni. Kousl ji do jedné bradavky
jemně, ale s náznakem bolesti. Kousl ji do druhé bradavky, až vyjekla na protest, ale
vzápětí začala sténat, když vcucnul tvrdý vrcholek prsu do úst a sál ho.
„Bože, mučíš mě, už to nevydržím, potřebuju tě mít v sobě“.
Zkusila mu paže přetáhnout za hlavu, ale chytil ji za zápěstí a přišpendlil je zpátky na
polštář, tam kde měly být.
„Nemyslím si, že jsi dost připravená“, zamručel.
„Jsem, chceš, abych škemrala?“, otírala se o něj svým kluzkým horkým pohlavím.
Nechal ji chvíli a pak jí rukou na boku zadržel. Naklonil se, projel špičkou penisu mezi
její záhyby. Pak se odtáhl, vzal jednou rukou svůj úd a přitiskl ke klitorisu. Od něj
sklouzl k otvoru a vsunul jí ho dovnitř. Znehybněla a dívala se mu do očí.
„Víc“, pohnula se proti němu, zakroutila boky, aby ho do sebe dostala hlouběji.
„Tak jo, jak si přeješ“, přitlačil a bolestně do ní pronikl. Zalykavě se nadechla
v ohromení z toho, jak ji vyplnil. Ale palčivá bolest se rychle měnila v extázi. Pousmál
se a opřel se čelem o její.
„Neopovažuj se ani pohnout, Lucie. Necháš to na mně. Lež naprosto klidně“. Přikývla
a pěsti svírala samým úsilím udržet se v klidu. Cítila dlouhé klouzání, když se z ní
vytahoval a tělem jí zachvívaly vzrušené záblesky a vyvolávaly touhu se pohnout
proti němu. Ale zůstala nehybná. Pak do ní zajel takovou silou a zabořil se až po
okraj. Čelo se mu zbrázdilo podmračením. Sykavě se nadechl, s ulehčením zasténal
a začal se pohybovat rychleji. Jeho tempo bylo rychlejší a rychlejší. Každý jeho
průnik v ní vyvolával zalapání po dechu. Ucítil poškubávání jejich svalů a zpomalil.
Ztěžka polkla a donutila se zůstat zticha. Ruce měla sevřené za hlavou, nohy
napnuté a roztažené tak, aby se mezi ně vešly jeho boky.
„Bože Richarde, byla jsem tak blízko“, zaúpěla. Věděl to. „Ne, neopovažuj se
vyvrcholit, dokud ti to nedovolím“.
Jenomže i on ztěžka dýchal, když do ní několikrát přirážel. Všechny svaly měl
napjaté, ale byl neuvěřitelně tvrdý, když klečel nad ní. Uchopil obě její prsa a dal je
k sobě tak, aby mohl lízat obě její bradavky najednou. Byla bezmocná, nedokázala
už jen nehybně ležet. Páteř se jí samovolně zvedala proti jeho ústům. Pohnul se
boky proti ní a nabodl ji svým údem hodně hluboko. Vykřikla nahlas.
„Budeš křičet, Lucie“, znovu do ní ostře pronikl.
„Ach bože“, zachraptěla.
„To nebylo moje jméno“, znovu přirazil a ona zasténala hlasitěji. „Tentokrát si říkej, co
chceš. Jenom se nehýbej“.
Cítila, jak jeho tělo pokrývala vrstva potu. Slyšel, jak prudce oddechoval, jak se mu
tělo roztřáslo, jak bojoval, aby dokázal udržet to mučivé tempo, které si sám nařídil.
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Pak se napjal, malinko z ní vyklouzl a znovu přirazil. Tvrději a rychleji. Svoje prsty
zabořil do jejich boků tak silně a nemilosrdně do ní bušil. Šukal ji tak, že se místností
ozývala série neustávajících výkřiků. Prsa jí poskakovala, cítila, jak ji jeho penis
vyplňuje, vytahuje se z ní, znovu naplňuje, zaráží se do ní a zase couvá v horečném
rytmu primitivní vášně. Richard ztrácel sebeovládání a odhodil veškerou
sebekontrolu. Dvakrát rychle vyvrcholila, stále se snažila s ním udržet krok. Svírala
kolem něj vnitřní svaly, které jí ještě zbývaly. Na moment zpomalil a znovu začal
přirážet. Znovu nabíral na intenzitě a celé tělo se mu napjalo.
„Teď, Lucie“, vykřikl a hluboce do ní pronikal. „Udělej se se mnou“, vtiskl jí vášnivý
polibek. Znovu ucítila, jak se uvnitř roztřásla a její vaginální svaly se každým jeho
průnikem znovu stahovaly v křečovitém tanci. Udělala se opět a vyjekla. Ne tiše a
přidušeně, ale vypustila ze sebe hlasitý výkřik. Tělo se jí roztřáslo pod náporem čiré
rozkoše. Stále do ní bušil, boky do ní narážel a vrcholil. Do jejích stěn se opíral jeden
výstřik za druhým, ejakuloval do její vagíny po silném a drtivém orgasmu. A když
přece jenom skončil, nebylo to naráz, ale postupně. Konečně nad ní ochabnul, po
chvíli se odtáhl a svalil se na záda. Leželi vedle sebe několik minut, mlčky
oddechovali a vychutnávali si doznívající slast. Potom se Richard nadzvedl na lokti a
podíval se na Lucii.
„Nehýbej se, ano“, zabručel.
„Jako by to ještě šlo“, řekla a opětovala mu omámený pohled.
Zvedl se do kleku, sklonil se a zadek jí podložil polštářem. „Teď budeš ležet klidně“ a
přetáhl přes ni přikrývku a znovu se natáhl.
„Pohnout se můžeš až za půl hodiny“, podíval se na hodinky. Přikývla a pomalu
vydechla. Když viděl, že neprotestovala, slabě se usmál. Kruci, aspoň něco je tak, jak
má být, pomyslel si.
Lucie si uvědomovala, že přesto, jak se Richard vzpouzel a možná i měl k tomu
důvod, zvítězila nad ním. Pokradmu se na něj podívala a trochu očekávala, že jí dá
najevo svou ostražitost a mrzutost. Ale byl v pohodě, klidně se vyvaloval na polštáři a
prsty poklepával v mobilu a pročítal si příchozí zprávy. Najednou se zarazil,
zpozorněl, potom k jejímu překvapení se usmíval a dokonce zajásal.
„To je ta nejlepší zpráva za poslední dny“, zaradoval se až příliš zřetelně. Z náhlého
popudu se na Lucii otočil. „Něco fantastického mi vyšlo“ a vzápětí vyťukával
odpověď. Lucii jeho dobrá nálada potěšila a lehce se dotkla jeho paže.
„Chtěla bych ti poděkovat“, řekla tiše.
Odvrátil překvapeně oči od mobilu a udiveně se podíval.
„No, že jsi s tím vším souhlasil. Měl bys vědět, že si toho opravdu strašně moc
považuju, Richarde“.
Najednou mu došel význam jejích slov, pochopil, zamračil se a trochu naštvaně jí
odpověděl. „Nejsem si jistý, že se rádo stalo“.
„I tak děkuju“.
Zvláštně se na ni zadíval. Nevěděl, zda má s ní tu její radost sdílet a potlačil
negativní odpověď, která se mu drala na jazyk.
„Dobře“, pokýval nepřítomně hlavou. „To je dobře, asi“, dodal s ironií v hlase.
Po půl hodině se zvedala, že se půjde osprchovat, ale zastavil ji se slovy.
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„To bych nedělal. Měla by ses trochu prospat. Za tři hodiny budeme pokračovat“,
pronesl a významně se na ni podíval.
„Nešlo by to teď? Pokud usnu, budu spát tvrdě, a potom …“, odmlčela se.
„Jenom se neboj. Až tě začnu znovu šukat, poznáš to, kotě“, suše se zasmál.
Podívala se znechuceně na jeho samolibý úsměv, nakonec se odvrátila na stranu a
bezmocně vzdychla. Za nedlouho zaznamenal její pravidelné oddechování, spala.
Když ji bral do náruče, probudila se. „Co, jak dlouho jsem spala?“, mumlala ospale.
„Zhruba tři hodiny“.
„Kam mě neseš?“
„Hádej. Je čas, abychom se dali do nočních hrátek, kotě“, zašklebil se. Vypadal
spokojeně. Možná se smířil s osudem, pomyslela si. Nebo už byl natolik unavený,
aby se dále vztekal. Vešel s ní do koupelny, postavil ji na nohy a ukázal na sprchu.
„Klidně se teď osprchuj, protože nějakou dobu na to nebudeš mít čas. Počkám na
tebe“, zavřel dveře a nechal ji samotnou.
Lucie soukromí uvítala, zvláště po třech hodinách spánku. Voda a mýdlo jí udělalo
dobře. Cítila se příjemně osvěžená.
„Byla jsi rychlá“, uznale se na ni zahleděl, když se vrátila nazpět. „Tak, připravená?“,
líně se zeptal a skroutil rty do chabého úsměvu.
„Otázkou je, na co“, řekla. „Začínáš mě znervózňovat. Jenom, abys to věděl“.
Položil ji na postel, nasadil náramky a tentokrát jí obě ruce připevnil k rámu postele.
„To jenom proto, abys byla v klidu“, zašklebil se a pokrčil rameny.
Ale jinak se navíc choval nezvykle mile, jako by ho dřívější zlost přešla. Podepřel jí
zadek polštářem a roztáhl jí nohy.
„Co budeš dělat?“, zeptala se. „Připadá mi to trochu obscénně“.
„Nemělo by“, řekl laškovně. „Jenom tě potřebuju připravit a vyplnit“, vzal do ruky
lubrikant. Jemně jí ho nanášel do zadečku a vtíral.
„Zavři oči. Řeknu ti, až je budeš smět otevřít“.
Poslechla ho, protože bylo snadnější nic nevidět. Když ucítila neúprosný tlak,
otevřela je.
„Neboj se, jenom tě vyplním análním kolíkem. Nebude to bolet“, malinko se pousmál.
Nečekal na její reakci. Položil se mezi její nohy tak, že se koleny opírala podél jeho
hlavy. Prudce se nadechla a nadzvedla se. Zvedl ruku k jejímu pasu a zastavil ji.
„Lež klidně“, poručil.
Jeho slova a tlak kolíku pronikala hluboko do jejího nitra a zažehla silnou jiskru
vzrušení a bolesti najednou. Roztáhl ji a špičkou jazyka se dotýkal klitorisu.
Zasténala. „Jsi vzrušená, roztáhni se mi“, zavrčel.
Ve vteřině, když pocítila přímý dotek jeho jazyka, trhla sebou a zazmítala se. Popadl
ji oběma rukama za boky, pevně sevřel a přitiskl si ji na ústa. Vychutnával ji, olizoval
a sál. Klouzal jazykem do jejího pohlaví a zase ven. Přiváděl ji takto na pokraj
šílenství. Pak jí prstem vklouzl tak, aby se ještě více rozevřela. Druhou rukou zamířil
k análnímu otvoru a hýbal kolíkem. Zatlačil tak, že mu vybuchla v ústech. Svíjela se
v nezvladatelné křeči.
„Když tě takto vidím, nenacházím slov“, zavrčel spokojeně.
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Na oblinách zadku ucítila jeho pevné ruce, které ji masírovaly a tlak análního kolíku
v sobě. Rozevřel ji a otřel se penisem o bránu jejího pohlaví. Pronikl dovnitř a dal jí
čas, aby se přizpůsobila. Prudce se nadechla a opájela se pocitem dokonalé plnosti.
Přirazil, sklouzl rukama k pasu a držel ji. Ne, že by to bylo nutné. Ruce měla
spoutané, připevněné k čelu postele a nohy doširoka rozevřené. Nemohla se hýbat.
Ale jeho prsty se jí přesto bořily do pasu, pak na její boky a sevřely ji v okamžiku, kdy
jí pronikl do těla. Zastavil se a roztřeseně dýchal.
„Jsi v pořádku?“, zeptal se šeptem.
Neodpověděla. Nemohla. Pouze přikývla, takže do ní pronikl zcela a propojil se s ní
tak až po kořen. Nejprve přirážel pomalu, ustupoval, jen aby mohl zase proniknout.
Když zvlhla ještě víc, začal nabírat tempo. Přirážel silněji a rychleji. Otřásala se
v mohutnosti jeho vpádu. Svými boky narážel do jejího zadečku. Při každém průniku
přejel přes místečko, jež jí vysílalo do těla vlny rozkoše, které ji unášely stále blíž
k vrcholu. Nedokázala ovládat svoje tělo, neboť on ho řídil a vlastnil. Zabořil se do ní
a hluboce zasténal. Napínal ji, přirážel, bušil do ní svým tělem.
„Udělej se, kotě, protože já ještě nehodlám přestat“. Přesto všechno, se stále
ujišťoval, zda je v pořádku, zda to není příliš tvrdé a nevadí jí, co jí dělá. Hluboko v ní
už dlouho rostlo napětí a dávno by se udělala, kdyby se tomu poddala. Čekala na
jeho svolení, chtěla vyvrcholit s ním, což jí neumožnil. Sevřela pěsti a roztřásla se
vlnou slasti, uvolnila se a zachvátila ji extáze.
Nechal ji vydechnout a chvíli se nehýbal. Sotva se stačila vzpamatovat, začal znovu.
„Ještě si tě vezmu tvrdě a hluboko“, zavrčel a zbavil se veškeré sebekontroly. Byl
vytrvalý, divoký a bušil do ní tvrdě pravidelnými přírazy. Přesně tak, jak to
vyžadovala. Lucie sebou zmítala, opět v ní rostl orgasmus a ona toužila po uvolnění.
Myslela si, že už to nezvládne, jak uvnitř ní rostlo mučivé napětí. Pevně zavřela oči,
prohnula se v zádech a snažila se dosáhnout úlevy. Stále přirážel. Tvrdě. Každým
průnikem ji obíral o dech. Zaťala zuby a napjala se, co to šlo. Víc už nepřijme. A pak
se přes ni orgasmus přehnal jako drtivá vlna.
„Bože Lucie, to je ono a ještě dál do ní pronikal v pravidelném rytmu, až konečně
vyvrcholil. Potom už jenom cítila, jak ji plnil svým semenem. Neustával v přírazech,
s každým pohybem ji zaléval hlouběji a hlouběji. Teplý proud nebral konce, pumpoval
do ní stále divočeji, až se na ni zhroutil a ochabl. Zůstával v ní, jen sebou
s posledními kapkami ještě několikrát cukal.
„Bylo to hezké“, zamumlala.
Zvedl hlavu a pobaveně se na ni zadíval. „Co bylo hezké? Myslíš korunovační
klenoty?“, začal se smát.
„To taky. Měla jsem na mysli, jak jsi mě umiloval téměř k smrti“.
„Bože Lucie, ty jsi neuvěřitelná. Co já budu s tebou dělat?“, rozesmál se. Sundal jí
náramky a trochu zaváhal, zda ji má zbavit toho kolíku, co stále měla v sobě.
„Vypadá to lákavě, ale nejspíš ho dáme pryč. Až příště“, poznamenal. Opět jí dal pod
zadek polštář, lépe řečeno ho pouze upravil. „Asi je to pitomost, hloupá pověra, ale
proč to nezkusit, jestli ti to nevadí“.
„Nevadí“, vydechla. „Nevadí mi vůbec nic, co děláš, protože tě šíleně miluju, a
nesměj se mi“, zpražila ho pohledem. „Musím být v klidu“, poznamenala vážně.
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„Nesměju se ti. Navíc se omlouvám, že jsem nebyl zrovna přívětivý“, lehl si vedle ní a
vyslal k ní jeden ze svých okouzlujících úsměvů. „Začínám věřit, že nám to vyjde“.
Poslala mu vzdušný polibek. „Možná, že jsme měli štěstí a já jsem tentokrát
otěhotněla“, spokojeně se usmála.
„Vážně? Tak bychom s tím mohli přestat, co říkáš“.
„Na to zapomeň“, zašklebila se.
„Teď by sis měla pořádně odpočinout. Už se nebudu vztekat a zítra si jenom trochu
zašpásujeme. Vymyslím něco pro zpestření“, políbil ji a přehodil přes ni deku.
Následující tři týdny se svou ženou hodlal bez přestání souložit. Zpočátku toho
nejednou zalitoval a měl sto chutí vycouvat. Mrzutě a trochu dotčeně plnil funkci
plemenného hřebce. Lucie však byla natolik silná a dokázala tomu snadno čelit.
Milovala ho o to více, že jí vyhověl. Třebaže se nejednou zdráhal a dával jí to
pořádně sežrat. Ocitli se v bludišti protichůdných emocí, ale jejich sexuální souhra se
projevovala žhavým chtíčem a vášní. Richard vlastně dělal to, co uměl velmi dobře.
Dráždil, trochu i týral a omamoval manželčinu netrpělivou touhu. S fascinující
jemností a vytříbenou zručností ji přiváděl jeden bouřlivý orgasmus za druhým. Ale
taky toužil po odplatě, dokázal jí taky oponovat. Jedním slovem NE ji uzemnil a ona
musela dělat všechno podle jeho příkazu. Takže hráli taky podle jeho pravidel.
Když byli ve městě nakupovat, neopomněl ji šukat ve zkušebních kabinkách. Bavilo
ho, jak protestovala a styděla se.
Když byli zpět a seděli u večeře se členy rodiny, vzápětí se Richard zvedl, zdvořile se
omluvil i za Lucii dokonalou výmluvou, odtáhl ji do jejich domku a tam ji šukal, málem
několik hodin v kuse.
Lucie nakonec skutečně otěhotněla. Oba věděli, že to tak bude, přesto je to
zaskočilo.
69.
Richard musel na tři dny do Prahy, kde měl velmi naléhavou schůzku, která se již
nedala odkládat. Lucie z toho nebyla nadšená, ale obchod byl obchod.
„Ani se nenaděješ a budu zpátky“, snažil se ji uchlácholit. Ještě se nedokázala
odpoutat z té bubliny, ve které se oba nacházeli.
„Já vím, asi se chovám sobecky. Jsem bláznivá ženská, která se na tebe upnula“.
„Ne, nic takového si nemyslím“, přerušil ji. Jeho rty našly její, aby utišily její slova.
Důkladněji ji políbil, jazykem pronikal do jejich úst. Cítila, jak se dostavil ten nádherný
pocit spojení, který tak dobře vnímala pokaždé, když byli spolu. Jeho touha být s ní a
její touha být zase s ním. Zvedl hlavu, stále ji držel před sebou. Tvářil se vážně.
„Budu s tebou stále, Lucie, i když pouze v myšlenkách. Toužím po tobě a vždycky
budu“, pošeptal jí, když se s ní loučil.
O dva dny později si šla Lucie hned po obědě lehnout. Ležela v posteli a myšlenky ji
zahlcovaly jedna za druhou. Další menstruaci nedostala, vlastně to i očekávala.
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Ze zoufalství si koupila ve zdejší lékárně těhotenský test, ale neměla dost odvahy ho
použít. Tak moc si přála to dítě a nedokázala by sama unést to, kdyby to nedopadlo.
Vzpomínala na Richardova slova, když se jí svěřil.
Možná si na tu představu jenom zvykám. Možná mě uklidní skutečnost, že hodlám
najmout jednoho z nejlepších doktorů. Svěřil se jí, že celých devět měsíců bude žít
ve strachu.
Lucie otevřela oči a všimla si, že Richard seděl v křesle hned u její postele. Paže měl
zkřížené přes hrudník a nohy natažené před sebou.
„Ahoj krásko moje“, tiše ji pozdravil.
Lucii se všechno slilo do jedné změti. Dopoledne, oběd, jaký byl den. Chtěla vědět,
jak dlouho spala, protože se měl vrátit až dalšího dne.
„Vrátil jsi se“, špitla a posadila se na posteli.
„Už to tak vypadá, krásko“, usmál se a zvedal z křesla.
Ještě nebyla připravená čelit nastalé situaci, ale cítila se mnohem lépe, než před
několika hodinami. Richard byl zpátky a to bylo nejdůležitější.
„Jsem ráda, že jsi tady“, stačila zamumlat do jeho rtů, než ji políbil.
„Kde jinde bych měl být, kotě“, přejel jí palcem po rtech. „Spěchal jsem za tebou a
přebukoval letenku“, usmíval se.
„Pojď ke mně do postele“, lákala ho. „Vlastně jsem si jistá, že to chceš právě udělat“,
zasmála se laškovně.
„Jak jsi to poznala? Ale tvoje nabídka se mi zamlouvá a rád to udělám“. Neztrácel
čas a začal se svlékat. Lehl si k ní a přišpendlil ji k posteli. Jednou rukou si podepřel
hlavu a druhou podržel její bradu.
„Ani nevíš, jak jsem se těšil“, zašeptal a jeho rty jí stiskly kůži na krku. Pak se pohnul,
aby se dostal zpět k jejím ústům a mohl si je vzít. Pod jeho intimní péčí doslova
roztála. Věděl, jak ji dostat tam, kde chtěla být. To, co se mu chystala říct, odložila na
později. Měli sice oba zjistit, jak moc se bude opět měnit jejich život, ale dřív než oba
zjistí výsledky testu, potřebovala jeho tělo, jeho lásku. Bez toho by to nezvládla.
Odtáhl se a zadíval se jí do tváře.
„Chtěl bych tě pomilovat, Lucie. Teď. Hned. Potřebuju tě kotě, hrozně moc“.
„Ano, prosím“, podařilo se jí vydechnout. To mu stačilo. Zvedl se a klekl si na kolena.
Jeho oči zářily touhou a žádaly ji o dovolení. Takový byl. Věděl, co chce, ale
potřeboval vědět, po čem i ona toužila. Bylo to tak. Nemusel jí říkat žádná slova,
protože to nebylo zapotřebí. Ani trochu. Nabídla se mu tak, jak věděla, že to má rád.
Odevzdala se do jeho péče a čekala, že je oba vezme tam, kde spolu mohou být, jak
se jim líbilo. Vyhrnul jí triko a přetáhl přes hlavu. Sjížděl rukama po její pokožce,
lehounce se jí dotýkal, přitom se pásl očima. Vypadal jako pianista, který se
soustředil, aby mohl zahrát dokonalou skladbu. Sklonil se, začal v prohlubni jejího
krku a pokračoval jazykem, kam až dosáhl. Téměř bolestně pomalu přejížděl po její
hrudní kosti. Zatím se vůbec nepřiblížil k jejím prsům a ten jeho očividný únik ji
rozpaloval. Její tělo se zmítalo a toužilo po jeho dotecích. Vzhlédl ještě předtím, než
jí stáhl kalhotky. Jeho ústa se nakláněla přesně nad centrem jejího ženství.
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Olízl ji, jeho jazyk se propletl mezi záhyby a našel klitoris, oteklý, bolavý touhou.
Prohnula se v zádech a zasténala, když jeho rty a jazyk ji přivedly téměř na hranu.
„Ještě ne, má krásko“, zachraptěl a znovu to roztoužené místo přejížděl jazykem. A
ona se opět málem udělala, aniž by do ní pronikl. Přitiskl jí dlaň na břicho. Znovu a
znovu do ní vjížděl jazykem tak hluboko, jak to dokázal, aby jí předvedl dokonalá
kouzla. Lucie cítila, jak se její tělo vznášelo k uspokojení. Obkroužil jazykem klitoris,
a vsál jej do úst. Přinášel jí vlnu explozí, nejdříve pomalu a potom mohutně ve vlnách
předtím, než ji roztrhal na kousky. Když otevřela oči, díval se na ni. Odtáhl se od
jejího těla a ústa nahradily jeho ruce. Dlouhé prsty vnikaly pomalu dovnitř a palcem
přejel přes uzlík nervových zakončení a ona se opět zazmítala v rozkoši. Vznášela se
na vlnách, ztěžka oddechovala, sledovala a přijímala jeho polibky a doteky. Když
cítila na rtech svou chuť, připadala si milovaná. Vytáhl prsty z jejího nitra, kde ji laskal
a přitiskl jí je k jejím ústům a přejížděl s nimi po jejím jazyku. Šeptal jí přitom erotická
slova o tom, jak ji vnímá, jak vypadá, jak mu chutná a voní, a co s ní hodlá dělat
v následujících chvílích. Byla hodně netrpělivá. Snažila se k němu dostat blíž a
zvedala boky k jeho údu. Zasmál se a zašeptal něco o tom, že se postará, aby jí bylo
dobře, až v pravý čas. Snažila se ho dotýkat, ale zvedl jí ruku za hlavu a podíval se
na ni tak, že jeho pohled nepotřebovala nijak vysvětlit. Pohodila hlavou ze strany na
stranu. Chtěla víc a byla zoufalá.
„Řekni mi, co chceš“, ptal se s ústy na jejím krku. Znovu se pokusila ho k sobě
přitisknout, ale on určoval, co se stane.
„Chci tě mít v sobě“, žádala ho.
„Neboj se kotě“, pronesl chraplavě. Právě teď se chystám do tebe zajet velmi, velmi
pomalu. Tak pomalu, dokud nebude každá molekula mého těla v tobě“.
Přesunul se mezi její nohy, roztáhl je více a svůj penis přitiskl k jejímu vlhkému
pohlaví. Stále do ní ještě nevstoupil. Věděla, co dělá. Vychutnával si to, protahoval
její očekávání, probouzel v ní rozkoš doteky tak pomalými jako celá věčnost. Teď byl
velmi něžný, trpělivý, vzepřel se a zhoupl svými boky, stále pomalu s notnou dávkou
sebeovládání. Pohyboval se pomalými přírazy, znovu a znovu. Vzpínal se nad jejím
tělem. Jejich pohledy se střetly a v tom momentě jí ho vrazil celého. Konečně jí dal
všechno a zabořil se do ní hluboko. Z hrdla se mu ozval vášnivý sten. Lucie vykřikla
rozkoší. Vyhledal její rty a vrazil jí do úst jazyk a pohyboval jím stejně jako penisem.
Snažil se oddálit svůj orgasmus. Jeho tempo se stále zvyšovalo a ona tiskla svoje
vnitřní svaly tak pevně, jak to bylo možné. Poznala, že už bude, když začal přirážet
mohutněji a silněji, s každým vpádem ztěžka vydechl. Zvuky, které mu vycházely
z hrdla jí, zněly jako rajská hudba. Když jí vzal jednu bradavku do úst a za druhou
zatáhl, vykřikla. Najednou se jí zmocnil mohutný orgasmus. Nekontrolovaně projel
jejím tělem jako přílivová vlna. Richard se na ni zadíval a v té chvíli se otřásl
s výkřikem a naplnil ji horkým semenem. Ještě několikrát přirazil a poté zpomalil do
jemných pohybů, které mezi ně vznesly další kousky rozkoše, až se nakonec zcela
zklidnil. Chtěla tak zůstat navždy, kdy vnímala věčnost jako úžasnou možnost.

332

70.
„Všiml jsem si, že máš mnohem citlivější prsa“, řekl tiše.
„Ano, to mám“, špitla.
„To něco znamená, že ano?“
„Možná ano, možná ne“, odpovídala úsporně a nejistě.
„Je nejvyšší čas, abychom to zjistili, nemyslíš?“, zvedl hlavu.
„Ano, ale přesto se bojím“, hlesla.
„Čeho se přesně bojíš, Lucie?“, zarazil se. „Jak se cítíš? Máš nějaké problémy?“,
vytasil jednu otázku za druhou a polekaně na ni pohlížel.
„Ne, nemám. Jenom, co když to nevyšlo?“, vyhrkla ze sebe.
„Podle toho jak jsem se snažil, je to málo pravděpodobné“, s úlevou se pousmál.
Vzal její obličej do rukou a něžně ji políbil. Potom se postavil a natáhl si boxerky.
„Hned jsem zpátky, počkej tady“.
„Kam jdeš?“, volala za ním, když tak odhodlaně vyběhl. Netušila, co měl v úmyslu.
Slyšela, jak se přehraboval ve své kabele. Netrvalo dlouho a stál před ní a v ruce
svíral malý igelitový pytlíček.
„Co to je?“, ptala se. Posadila se a přitáhla si prostěradlo k tělu.
„Co bys tak řekla, Lucie?“, povytáhl obočí a pozvedl koutky úst k lenivému úsměvu.
Pátravě se na něho podívala, když jí podával tu věc. Zakoulela očima, jak se snažila
uhádnout, co by to mohlo být. Opatrně sáhla dovnitř a ke svému úžasu vytáhla
krabičky těhotenského testu. Zděšeně zvedla oči. „Proč tři?“, ptala se svého
bláznivého manžela a zamávala mu s tím před nosem.
„Někdy nefungují správně“, pokrčil rameny. „Jde o to, abychom měli jistotu“, a
vyndával je postupně z krabiček a podával jí je. „Tady tohle musíš počůrat, vidíš?“,
poučoval ji.
„Vidím, už jsem to jednou dělala. Takže vím naprosto přesně, jak to funguje“,
našpulila pusu. „Jak dlouho je máš?“
„Včera jsem je koupil ještě v Praze“, pousmál se.
„Aha, taky mám jeden. Dnes jsem se zastavila ve zdejší lékárně“, prozradila mu.
„Tak to budeme mít celkem čtyři“, obdařil ji skutečným nefalšovaným úsměvem.
„Ty se mi snad jenom zdáš, Richarde“, zasmála se.
„Nezdám, jsi připravená?“, zeptal se odhodlaně.
Přikývla a zašeptala. „Ano“.
„Pojď“, pomohl jí vstát z postele. „Tak jdeme na to. Jsem zvědavý, co se dozvíme“,
odváděl jí do koupelny.
„Hodláš jít se mnou?“, udiveně se podívala. „Trochu soukromí bych ocenila“, snažila
se ho vytlačit ven ze dveří.
„Já nikam nejdu“, řekl rozhodným hlasem.
„Cože, nebudu na to čůrat před tebou“, vyděsila se.
Ale on jenom vrtěl hlavou. „Na to zapomeň, kotě“, posadil se na podlahu. „Zkus se
mnou pohnout“, věnoval jí samolibý úsměv.

333

„Tak tohle ne. To nepůjde“, rázně zamávala rukou a chtěla vycouvat z koupelny.
Vyjekla, když ji v poslední chvíli chytil za kotník. Podíval se na ni neodolatelnýma
očima a špulil rty. „Vzdej to, kotě, prosím“, zamrkal na ni.
„Mohl by ses alespoň otočit?“
„Ne, nemohl“, vyskočil na nohy. „Pokud si vzpomínám, byl jsem u početí, tak budu i u
toho testovacího okamžiku“, nemínil to vzdát.
„Rozptyluješ mě“, povzdechla si rezignovaně.
„To ty mě taky. Tvoje krásné tělo“, lenivě kroužil očima po její nahotě a povzdechl si.
„Rozhodně nemá chybu“, poznamenal.
„Jsem zvědavá, jestli to budeš říkat, až budu tlustá a oteklá“, zabručela. Najednou si
uvědomila, že taková určitě bude. „Možná, že se potom se mnou rozvedeš“,
přemýšlela nahlas.
„Tak dost“, zarazil její úvahy. „Slovo rozvod přede mnou neříkej, Lucie“, pohrozil jí.
Vzal ji za ruku a odvedl ji k toaletě.
„Budu jako velryba“, stěžovala si.
Zaklonil hlavou a rozesmál se. „Tak dost legrace, kotě. A teď počůráme pár tyčinek,
ano? Otočím se a budeš mi je podávat“, uzavřel jejich debatu.
Skutečně použili všechny testovací tyčinky. Richard je vyskládal pečlivě na pultík
umyvadla. Nastal rozhodující okamžik pravdy a Lucii se rozbušilo srdce a nebylo to
tentokrát nádherným orgasmem, který před chvílí prožívala.
„Mínus znamená negativní a plus pozitivní“, vysvětlovala.
Richard se na ni přísně zadíval. „Děkuji za radu. Myslím, že na to bych taky přišel“,
zamručel.
Lucie se postavila před něj otočená zády k pultu a položila si hlavu na jeho hruď.
„Musíme chvilku počkat“, zašilhala na testovací proužek.
Richard je upřeně sledoval, a pak ji začal pomalu hladit po páteři. Připadalo jí to jako
celá věčnost. Nic neříkal, jenom ji dál hladil, dokud už to nevydržela.
„Co je na tom testu?“, zeptala se.
„Podívej se na mě, Lucie“, vyzval ji tiše. Najednou dostala strach z toho, co přijde a
roztřásla se. „Na všechno ostatní zapomeň a podívej se na mě, Lucie“, znovu ji
vyzval, protože věděl, na co myslela a začala se obávat. Sebrala všechnu odvahu a
zvedla k němu oči. Když se mu podívala do tváře, kterou jí nastavil, nedokázala z ní
nic rozpoznat.
„Troufám si říct, že jste těhotná, paní Gregorová“, pronesl s vážnou tváří. „Tedy
aspoň to dokazují všechny čtyři tyčinky“, ukázal na ně a usmíval se.
„Takže se to povedlo“, vypískla nadšeně.
„Nejspíš ano. Musíme si počkat na to, co řekne doktor“, stačil poznamenat. Ale to už
Lucie tolik nevnímala.
„Páni, to mě poser“, sedla si na podlahu a upírala před sebe pohled.
Proč takový šok, podivil se Richard. Vždyť to sama chtěla. „Jsi v pořádku, Lucie?“,
ověřoval si při pohledu na ni. Tohle nečekal. Ale potom se jí rozlil po tváři tak
dokonalý úsměv a její jasně zelené oči se stočily směrem k němu. Byl to šťastný
úsměv, o tom nebylo pochyb. Najednou měl pocit, jako kdyby jí někdo vdechl nový
život. Věděl o sobě, že se nedokáže tak radovat jako ona.
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Ale zároveň viděl, že žena, která pro něho znamená všechno, je dokonale šťastná.
Ona měla tolik lásky a odvahy v sobě na rozdávání. Rozhodla se. Nevdechla jenom
jemu nový život, smysluplný tím, že mu dala sebe. Darovala mu také zcela nový život
vytvořený z nich obou. Kus sebe a kus jeho. Když to pochopil, vyrovná se s tím.
Zbavila ho veškerých pochybností, když ji viděl, v jaké byla euforii.
„Co je s tebou, Richarde?“, vyskočila na nohy. „Budeme mít dítě“.
„Já vím, kotě“ a šťastně se na ni usmál. Miluju tě, Lucie“, vyslovil tichým hlasem a
šíleně něžně přitiskl rty k jejímu plochému bříšku.
71.
Za tři týdny se vrátili Lucie s Richardem domů, do Prahy. Čekala ji první oficiální
prohlídka u gynekologa. Mezitím si Richard zjistil, že doktor Zdenkovič, který ji měl
tehdy na sále, je jedním z vyhlášených a zajistil, aby se právě on ujal péče o Lucii.
Věřil mu, což mu značně pomohlo ke klidu. Lucie byla v naprosté pohodě a celá
vysmátá, což ho do jisté míry taky zklidnilo. Přesto věděl, že naprostého klidu
dosáhne až za devět měsíců, neboť stále bojoval s nejhorší hrůzou na světě.
Když Lucii začaly trápit ranní nevolnosti, snažila se je statečně překonávat. Hodně jí
v tom pomáhaly zázvorové sušenky, které jí napekla paní Ascoliová a ubezpečovala
ji, že účinně zaberou. Měla pravdu. Byla plná svěžího elánu, už nebyla tak hodně
náladová, uplakaná. Byla naprosto jiná, než tomu bylo poprvé. Co se nezměnilo, bylo
to, že často pospávala a pravidelně kolem deváté hodiny usínala.
„Podle všeho jste v sedmém týdnu těhotenství, paní Gregorová, potvrdil to, o čem už
věděli oba dva. Doktor Zdenkovič byl chlapík ve středních letech, velmi pohledný.
Kdyby ho Richard nepovažoval za kapacitu ve svém oboru a neměl před ním
respekt, nejspíš by se značně ohradil. Vůbec se mu nelíbilo, kde se právě nacházely
jeho ruce. Lékař zavedl ultrazvukovou sondu do její vagíny, pohyboval se pomalu
v ní, aby mohl zachytit tlukot srdce dítěte. Naštěstí se soustředil na monitor, a ne na
její pohlaví, což Richarda uspokojilo.
K čertu, vždyť je to součást procesu, tak by si měl na to zvykat, napomínal sám sebe.
„To znamená, že jsem počala asi tak v polovině května?“, zeptala se Lucie a ohlédla
se na Richarda, který seděl vedle. Zamrkal na ni a poslal jí vzdušný polibek. Věděl,
na co myslela. Otěhotněla v okamžiku, kdy ji odvezl toho dne do vily na pláži. Měla
pravdu. Najednou byl sám na sebe pyšný a v duchu se bil do hrudi. Naštěstí byl dost
chytrý na to, aby své myšlenky projevil nahlas.
„Už to tak vypadá“, potvrdil doktor její domněnku. „A tady se nám schovává“, zamířil
sondou na malou bílou skvrnu, která se objevila na obrazovce.
Richard to sledoval a zalapal po dechu. Lucie ho držela za ruku a společně v němém
úžasu zírali na tu bílou skvrnu, jak jí tlouklo srdce, klidně si plula ve svém vodním
světě a dávala najevo svou přítomnost. Tohle bylo úplně něco jiného než výsledek
těhotenského testu.
„Váš plod je asi velikosti hrášku a podle všech údajů je velmi silný, jak srdeční tep,
tak i správné míry“, konstatoval doktor. Potom stiskl tlačítko a vytiskl několik obrázků.
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A k Richardově nemalé úlevě taky odstranil předmětnou sondu, se kterou se
pohyboval v jejím těle. „Pravděpodobně budete rodit na začátku února“, odhadoval
doktor termín jejího porodu. „Teď se můžete obléknout“, zvedl se a nechal je o
samotě.
„Jak se cítíš, kotě?“, zeptal se potichu.
„Dobře. Snažím se to všechno vstřebat“, odpověděla. Posadila se na lehátku,
sklopila oči a pozorně se zadívala na fotky. „Pořád tomu nemůžu uvěřit, Richarde a
jsem z toho silně rozrušená“, přiznávala a usmívala se. „Zato ty jsi nějak podezřele
klidný“, měřila si ho očima.
„Ne, nejsem, vážně ne“, namítal po pravdě. „Neuvěřitelně se mi třesou nohy, vidíš“, a
zabalancoval, čímž ji rozesmál.
„Teď se chováš jako bezmocný idiot“, plácla ho po paži.
Richard vzal do ruky jeden snímek a zadíval se na něj. „Takže velikosti hrášku, jo?
Zvláštní, jak tenhle malý prevít dokáže tak zavařit“, pronesl zamyšleně.
Lucie ho štípla do ruky. „Zrovna teď jsi nazval naše dítě prevítem. Ihned mi potvrď,
že jsem se přeslechla“, mračila se na něho.
„Vidíš, už to dělám. Jako totálně bezmocný idiot urážím naše dítě velikosti hrášku“,
přitiskl si palec na svou hruď.
Zasmála se a opřela se o něho. Objal ji oběma rukama, zvedl jí bradu a byl rád, že
viděl v jejích očích zářivé světlo. „Jsem moc šťastný, Lucie. Ale taky zatraceně
vyděšený“, přiznal.
„Oba jsme vyděšení, ale zvládneme to. Tentokrát ano“.
Když to řekla, ani na okamžik nezapochyboval, že mateřství zvládne velmi dobře.
Jeho mysl se začala zklidňovat.
„Miluji tě, matko našeho miminka velikosti hrášku“, políbil ji, pohladil palcem po tváři a
vnímal, jak vypadala spokojeně a šťastně. Svižně seskočila z lehátka, natáhla si
krajkové kalhotky a nasadila boty.
„Uvidíme, co dokážu udělat, abych tě s naším hráškem skamarádila“, ukázala na
svoje bříško. „Ne jenom vy, pane Gregore máte konexe“, mrkla na něho.
Teď zase rozesmála ona jeho. „Trefa, paní Gregorová. Fajn. Teď si pojďme
popovídat s panem doktorem. Mimochodem ta jeho sonda se mi vůbec nelíbila.
Hlavně to, co s ní dělal“, postěžoval si.
„To je vtipné, že to říkáš. Snad jsi nemyslel na sex?“
„Ne, ale právě teď na něj myslím“, chytil ji za zadek. „Možná ti doma zavedu jinou
sondu, určitě mnohem lepší, jestli chceš“.
Lucie natáhla ruku a stiskla ho v rozkroku. Zároveň se mu přitiskla na hrudník. „Beru
tě za slovo a budeš se muset hodně snažit, než mi začneš dělat pěkné věci“.
„Zatraceně, Lucie, hormony z tebe dělají nymfomanku. Snad nechceš, abych
z přemíry sexu umřel?“
„Zatím tomu nic nenasvědčuje, když se držíš zpátky“, pokrčila rameny a otočila se
k východu z místnosti.
Richard toho po večerech, kdy Lucie spala, stačil mimo svou práci hodně přečíst.
Věděl, že rozhodující jsou první tři měsíce, a podle toho se mínil chovat.
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Co se týkalo sexu, byl neuvěřitelně opatrný, nazval to výstižně, pomalý ospalý sex.
Překvapilo ho, že zpočátku odborníci zavrhovali orální sex. To nevěděl a nikdo ho na
to neupozornil. Bylo to pro něj určité zklamání, protože takovým způsobem hodlal
často uspokojovat svou manželku. Vlastně i sám sebe, protože to byla jeho oblíbená
část, něco jako droga. Ale nebyl hlupák, aby to nepochopil. Vzhledem ke své
dokonale vypěstované disciplíně hravě dokázal tohle překonat. Tuhle činnost
nahradil účinný přívěsek s vibrátorem, který dokázal přímo zázraky. Lucie se sice
vzpouzela, ale nakonec podlehla, neboť tahle věcička se postarala, aby vrcholila
několikrát za sebou.
Přesto se poměrně často hádali. Po jednom takovém magickém milování si
povzdechla. „Copak?“, zeptal se.
„Trápíš mě, Richarde“, obvinila ho.
„Kruci, Lucie, snad se teď nehodláš hádat“, ohradil se popuzeně.
„Ne, to nechci“, odsekla. „Ale tvoje angažovanost …. Hodláš v tom pokračovat?“
„Pokaždé, kotě“, odpověděl rázně. Když uviděl, jak na něj zírala, odmlčel se, než
dodal. „U sexu se vždycky člověk angažuje. Je jedno jak to dělá“.
„Bože, ty jsi ale pitomec“, zareagovala.
„A ty mě ničíš, takže to vyjde nastejno. Ale po určité době se pokusím polepšit, tedy
myslím kvůli tobě“, naštval se a zvedl z postele.
Lucie si uvědomila, že přepískla a snažila se to napravit. „Omlouvám se“, špitla.
„Mám ráda, když mě zahrnuješ svou péčí, ale někdy mám pocit, že to přeháníš“.
Chvíli na ni upřeně hleděl a pevně sevřel čelist. Snažil se sebrat zbytek sil, aby
nevybuchl. To v žádném případě nechtěl.
„Uveď příklad“, vybízel ji, když se uklidnil a byl připraven čelit jejímu rozmařilému
chování.
„Chceš vědět, co mě přesně vytáčí?“, zeptala se a zvedla bradu.
„Jo, povídej. Nemůžu se vyvarovat něčemu, když nevím, co přesně tě tak rozčiluje“.
„Tak ty nevíš?“, bojovala sama se sebou, aby se ovládla. „Je toho dost. Mohli
bychom tady strávit dlouho, ale prozatím se zaměřím na věci, které mě nejvíc trápí.
Nevysvětluj si to špatně, ale zacházíš se mnou až moc jemně, jako bych byla
z porcelánu nebo snad trpěla nevyléčitelnou chorobou. A to se mi vůbec nelíbí“.
„Vážně?“, překvapeně se na ni podíval a obočí mu vystřelilo nahoru. „A co jsem,
sakra s tebou provedl?“, zeptal se s neuvěřitelným klidem.
„Jsi návykový, Richarde. A já v poslední době trpím nedostatkem“, tvářila se
ublíženě.
„Mohla bys být, více konkrétnější?“, pobídl ji. „S takovou odpovědí se nespokojím,
takže mluv“, mávl rukou.
„Snažím se být férová, ale přestal ses chovat v posteli vášnivě. To je to, co se mi
nelíbí. Chci tě zpátky takového, jaký jsi býval, Richarde“.
„Tak tobě se nelíbí pomalý, ospalý sex?“, začal se usmívat.
Lucie se zachmuřila o něco víc a naježila se. „Ne“, sjela ho vyčítavým pohledem.
„Pokud se to nezmění, odstěhuju se po zbytek těhotenství, třeba k rodičům. A to
vůbec nepřeháním. Udělám to. Myslím to vážně, Richarde“ a bojovně zvedla bradu.
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Když uviděla jeho pohled, zalekla se. Zíral na ni, jako by byla naprostý cvok. Možná
si to i myslel.
„Už ses uklidnila, dámo?“, zavrčel na ni a stěží ovládal vztek.
„Záleží na tom, jestli se ti něco z toho dostalo do tvé tvrdé palice“.
„Tak ty toho nenecháš, že?“, z očí mu šlehaly blesky. „Jenže mě nevyprovokuješ,
kotě“, zaťal pěsti, protože měl chuť do něčeho praštit. „Kurva“, zaklel tiše. „Teď mě
dobře poslouchej, Lucie, co ti teď řeknu“, zadíval se na ni tak, že se pod jeho
pohledem přikrčila.
Bylo jí okamžitě jasné, že to přehnala, ale už to nemohla vzít zpět a čekala, zda bude
pokračovat.
„Především už nikdy nevyhrožuj, že někam odejdeš, slyšíš? Patříš ke mně a budeš
spát v naší posteli. Přemluvila jsi mě k tomu a já jsem tě poslechl. Tři týdny jsem si
připadal jako plemenný hřebec a šukal tě v kuse a zásoboval svým spermatem“,
připomenul jí.
„A já jsem se postarala o to, že si se nikdy přitom nenudil“, drze se usmála.
„Jistě, to je pravda. Ale teď bude všechno podle mých pravidel, a budeš to ty, Lucie,
kdo je bude do puntíku dodržovat. Pro připomenutí ti oživím dvě nejdůležitější. Jako
první je dodržování správné životosprávy“.
Zvedla oči. „Jako kdybych to nevěděla“, odsekla nelibě. „Určitě nechceš víc? Třeba
nainstalovat kameru, která mě bude ve dne v noci sledovat?“
„Není třeba, toho se chopím sám. A druhé pravidlo zní jasně, žádný divoký sex po
dobu prvního trimestru. Tak tady jsem skončil. Mám ještě nějakou práci“ a odešel
z ložnice. Uraženě se odvrátila a zachumlala se do peřin. Zanedlouho usnula.

72.
Luciino těhotenství dále pokračovalo bez problémů. O všechno se staral Richard a
snažil se být co nejvlídnější. Lucie mu většinou vyhověla a příliš se nevzpírala. I ona
si uvědomovala vážnost situace. Domluvili se na tom, pokud nepřekoná první
trimestr, nikomu to nebudou oznamovat. Až na jeden případ, kdy to Richard porušil,
když zavolal její tetě do Bretaně. Byla totiž jedinou spřízněnou duší, která mu
dokázala porozumět. Věděl, že pouze ona ho dokáže pochopit a povzbudit.
Vstal jednoho rána hodně brzy. Hodil něco na sebe a odešel do své pracovny. Zavřel
za sebou dveře a vrhl rychlý pohled na hodiny. Pak vytočil číslo Terezy Mollenové.
Netrvalo dlouho a ozval se její příjemný hlas.
„Dobré ráno, Terezo. To jsem já, Richard. Moc se omlouvám, že volám tak brzy, ale
chtěl jsem vás zastihnout hned po ránu“.
„Richarde, ne že bych vás nerada slyšela, stalo se snad něco?“, zavětřila.
„Lucie je těhotná“, vymáčkl se. „A já potřebuju nějak povzbudit, jestli mi rozumíte“.
Chvíli nastalo ticho. „Ale to je dobrá zpráva, ne? Vy z toho nemáte radost?“, náhle
změnila tón hlasu.
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„Ježíši, to tak není, jistěže mám. Ale taky jsem zoufalý, mám strach, snažte se mě
pochopit, Terezo. Víte, jak to bylo posledně. Přišli jsme o dítě a Lucie málem umřela“.
„Bože Richarde, vzmužte se. Tak to přece nemůžete brát. Důležité je, co říkal
doktor“, zajímala se.
„Že je Lucie zdravá, ale přesto se o ni bojím. Zpočátku jsem se jí to snažil rozmluvit,
ale trvala na tom. Pravda, jsem ten poslední, kdo někomu může radit. Než jsem
poznal vaši neteř, vůbec jsem netušil, že o nějakou radu vůbec stojím. Pak už jsem
neměl na vybranou. Seznam pro a proti, podobné návrhy, nic z toho nebylo důležité.
Lucie si prosadila svou“, zasmál se suše. „Zkrátka není plánování jako plánování“.
„Láska se moc plánovat nedá, Richarde, to snad už víte. Tak to v životě chodí.
Pokaždé se bojíme o to nejcennější, ale musíme riskovat“, domlouvala mu.
„Jo, vypadá to tak“, hlesl odevzdaně.
„Všechno dobře dopadne, Richarde. Tentokrát ano. Pozdravujte ode mě Lucinku a
ozvěte se“, snažila se ho povzbudit, neboť jeho obavy dobře chápala.
„To určitě uděláme a děkuju, Terezo“.
Sotva položil telefon, zaslechl kroky. O chvilku později už stál ve dveřích koupelny a
sledoval Lucii, jak si kartáčovala vlasy.
„Ahoj, dnes jsi vstala hodně brzy. Co máš v plánu?“
Úkosem se na něho podívala. „Ahoj, ty dnes nepůjdeš do práce?“, položila kartáč na
poličku. „Nemusíš se kolem mě pořád motat“.
Vytáhl obočí. „Opravdu, asi jsem špatně slyšel. Pokud si vzpomínám, něco jsi slíbila,
cituji. Udělám všechno, co budeš chtít. Nebudu odmlouvat, ani si stěžovat. Mám
pokračovat? Velice dobře si totiž pamatuju každé slovo“, připomenul jí s patřičným
důrazem v hlase.
„Ale ano“, zabručela a otočila se k němu. „Nezapomněla jsem“.
„Fajn, takže se nebudeme kvůli tomu dohadovat“, řekl měkce. „Půjdu ti připravit
snídani, mezitím, co se oblékneš“.
Rozvázala si pásek od županu a nechala si ho sklouznout z ramen dolů. „Co
kdybychom to nechali na později“, přistupovala k němu.
„Potřebuješ s něčím pomoct?“, usmál se.
„Možná by se hodilo něco na probuzení“, zapředla a objala ho v pase. Stoupla si na
špičky a políbila ho na bradu. Když sklonil hlavu, dotkla se jeho úst.
„Jenom pokud se budeš řídit instrukcemi“, odhrnul jí pramen vlasů. „Bude to
jednoduché“, podotkl jemně.
„Co když jednoduché nechci?“
„Už nemáš na výběr, lásko. Happy End ale zůstává stejný“, zašklebil se. „Dívej se na
to z té lepší stránky“, povzbudil ji a stále se záhadně usmíval.
„Sakra, Richarde, až tohle těhotenství zvládnu, pořádně mi za to zaplatíš, že jsi mě
nechal tak trpět“, ozvala se podrážděně.
„To nebude problém. Potom si můžeš přát cokoli. Třeba i modré z nebe a dostaneš
to. Umím pohnout nebem a zemí, to mi věř“.
„Ach jo, dobře. Až tohle to skončí, budu chtít všechno. Jenom abys nebyl
zaskočený“, varovala ho.
„Garantuji, že se nemusíš něčeho podobného obávat“, řekl s naprostou jistotou.

339

„Takže budeme počítat dny spolu, nebo jenom já?“, zeptala se vesele.
Richard se rozesmál. „Bože můj, co takhle to brát postupně, kotě. Teď děláme děti.
Vyšukat si mozek z hlavy můžeme později. Budeme mít na to spoustu času“.
Vzápětí jí přitiskl prst na ústa, neboť se obával, že vybuchne. „Promiň, Lucie, asi
jsem to přehnal“, zastyděl se sám před sebou. „Myslel jsem to všeobecně a vůbec ne
vážně“, omlouval se s pokorou.
„Chci to dítě stejně jako ty, ale milionkrát víc si přeju, abys zůstala zdravá a naživu.
Vůbec si nedovedeš představit, co jsem prožíval na sále, jak tě tam doktoři
zachraňovali. Takže se budeme chovat jako dospělí, zvládneš to?“
„Chceš naznačit, že toho nejsem schopná?“
„Kdepak“, odpověděl tiše. „Chtěl jsem se vyhnout případné hádce“.
Lucie si povzdechla. „Někdy si myslím, že jsem úplně nemožná. Pokaždé máš
rozumnější argumenty. Budeš mi muset ukázat, jak se to dělá“.
V jeho slovech zazněla prostá pravda, což jí vehnalo slzy do očí. „To bude
jednoduché, protože se rychle učíš“, poznamenal. Když už o tom mluvíme, něco ti
předvedu. Ukážu ti nový způsob, jak tě uspokojit, souhlasíš?“, povzbudivě se na ni
usmíval a očekával jistou reakci.
„Jaký je to způsob, který jsi přede mnou zatajil?“, usmála se.
„Řekněme, že jsem čekal na správnou příležitost. Připrav se na ohromující zážitek“.
Neuniklo mu, jak jí zasvítily oči a musel se tomu pousmát. „Je to moc příjemné. Nic
úchylného“, poznamenal pro jistotu. Vysadil ji na pultík umyvadla.
„Studí to“, protestovala.
„Neboj, zahřeješ se. Teď zavři oči, budeš všechno vnímat intenzivněji“.
„Slibuješ?“, ujišťovala se.
„Ano. Neměj obavy, nezapomenu. Moc dobře vím, že když nemáš dost, jsi nevrlá. A
to ani jeden nechceme“, obdařil ji vřelým úsměvem. „Zavři oči, Lucie. Nebo se hodláš
vyptávat dále?“
„No jo, tak dobře“, složila ruce do klína a oči zavřela. „Protože ti věřím a jde ti to lépe
než mně“, řekla rezignovaně.
„To je pravda“, řekl tiše. Mohl sice pokračovat, ale rozhodl se být taktní.
„Vím, co sis myslel“, řekla, ale oči měla zavřené.
„O tom nepochybuju“, přejel jí palcem po rtech. „Ale přesto máš málo zkušeností“.
„Pro tvoji informaci, všechny tvoje zkušenosti jsou ohromně atraktivní“, nadnesla,
přitom otevřela oči a ušklíbla se.
Upřeně se na ni podíval. „Poslyš, budeš mě vůbec potřebovat?“, napomenul ji.
„Ano, jestli sis nevšiml dosud, tak neustále“, odpověděla.
„Fajn, to jsem potřeboval slyšet“, sklonil se a něžně ji políbil.
„Tak mi to ukaž, Richarde“, zamumlala nedočkavě.
Nehnutě stál a jako vždy byl dojatý její bezelstnou, naprostou důvěrou a nadšením.
Její radost mu nepřetržitě vnášela do života nepopsatelné možnosti. Uvědomil si, že
je povinen oplatit její oddanost potěšením. Proto tady je a chystá se svou ženu
oblažit svými dovednostmi.
Jemně přiložil teplé dlaně na vnější křivku jejich ňader, lehounce zatlačil a začal je
něžně hladit.
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„Proboha, co to děláš? Ale je to tak příjemné“, zavrněla. Měla dojem, že jí tělem
projel slabý výboj a všude ji zahříval. Energie se sunula dolů a přinášela jí pocit, že
se rozplyne.
„Tiše, mlč, Lucie a soustřeď se“. Stále ji něžně hladil po celém těle. Začal na
ramenou a pomalu pokračoval po pažích dolů. Odtud se dostával k žebrům a k pasu.
Prsty přejížděl po zádech, na zadek, přes stehna a mezi nohy.
Lucie málem omdlela touhou. Byla rozechvělá a do klína se jí rozlévala stále silnější,
plamennější touha. Vzlínala jí po zádech a slastně rozechvívala každou buňku v jejím
těle. Richard Tantru ovládal a věděl, jak ji používat. Jak navodit tělo k sexuální
radosti. Nešlo jenom o úd. Uměl vyvolat proudění jemných energií a magnetismu,
zesílit extázi a prodloužit orgastické pocity.
„Cítíš to, Lucie?“, zeptal se tiše.
Jeho dotek jí připadal neskutečně něžný. Přikývla. Nedokázala promluvit, neboť se jí
v nitru rozlévala neuvěřitelná slast. Doteky jeho prstů byly tak úžasně jemné až
neskutečné, že měla pocit, jako by ji uctíval. Jejími smysly proudila rozkoš, neznámá
energie a zvláštně ji naplňovala. Radost, klid a uspokojení se zvolna prolínaly a
mísily dohromady. Jakási síla ji jemně unášela do světa smyslového okouzlení. Když
Richard takto probudil její vědomí, vzal do dlaní její ňadra a něžně je sál, jedno po
druhém. Nejprve jednu bradavku a pak druhou bradavku. Dělal to pomalu, rytmicky,
dokud ji mocně nevzrušil. Celá zvlhla a lapala po dechu. Konečně se uvolnila
v netypicky tichém orgasmu. Každou rozžhavenou buňku v těle dlouze a nádherně
rozechvívala vše postupující slast.
Richard po odeznění jejího orgasmu zůstal bez hnutí v souznění s jejím tělem.
Naplňoval ho úžas. „Teď tě zvednu, měj oči zavřené“, řekl tiše.
„Možná už je nikdy ani neotevřu. To bylo nádherné, nedá se to ani popsat“,
„Takže, když jsem tě teď probudil orgasmem, co máš v plánu. Budeš konečně
snídat?“, zeptal se mile.
„Moc ráda“, zakřenila se spokojeně.
„To je dobře, že to říkáš. Půjdu vám, paní Gregorová připravit snídani“, obdařil ji
velmi spokojeným úsměvem na své pohledné tváři.
„No, nevím, jestli to zvládneš. Mám hodně vybrané chutě“, zvolala za ním.
„Jsem si jistý, že se ti trefím do vkusu“, oči mu pobaveně zajiskřily.
O chvíli později ji pozoroval, jak jedla, a byl blahem bez sebe, s jakou viditelnou chutí
spořádala snídani.
„Je to moc dobré“, zasténala nad omeletou, kterou měla na talíři.
„Jsem rád, že ti chutná a konečně zase normálně jíš. Bál jsem se, aby ses
nevyčerpala. Ale jak je vidno, budu mít o jednu starost méně“, konstatoval.
Poslala mu vzduchem polibek. „Hned po ránu jsi mě vyčerpal natolik a navíc musím
dohánět ten ztracený čas, kdy jsem v sobě neudržela ani sousto. Ale pokud se budu
takhle cpát, možná se stane, že budeš mít místo manželky mohutnou příšeru“,
zašklebila se. „Věřím, že to bys nechtěl“.
Richard odložil již prázdný talíř a přejížděl ji očima. „Líbilo se mi, jak jsem tě vyčerpal
a ještě víc se mi líbí, jak si to jídlo konečně užíváš.
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Nejsem idiot, abych si něco podobného myslel. Navíc odhaduju, že budeš zatraceně
krásná příšera, až mě to děsí, abych tě samou láskou neudusil“.
„Mám dojem, že už teď tě děsím, Richarde. Vím, že některé z mých emocí tě děsily. I
pro mě je to těžké a obávám se, aby se něco mezi námi nezměnilo. Někdy to
nezvládám, a nechtěla bych se stát šílenou ženskou zmítanou hormony. Bojím se, že
by ti to mohlo připomenout staré časy, jak jsi byl svobodný …“, zachmuřila se.
„Vůbec ne“, zvedl její ruku a políbil do dlaně. Jeho oči se na ni zamilovaně usmívaly.
„To, z čeho mám zase já strach, je nebýt se svou nádhernou příšerou a naším malým
hráškem“, zamrkal na ni.
„Děkuju, že to říkáš, Richarde“, pronesla skoro plačtivě. „Budu se snažit tomu uvěřit“.
„Budeš muset, krásko“, řekl něžným hlasem. „Nemáš totiž na vybranou“, znovu na ni
zamrkal a zvedl se od stolu, aby uklidil nádobí. „Jaké máš dnes plány?“, otočil se.
„Odpoledne jsem domluvená s Evou a Theodorem, abychom pro ni vybrali svatební
šaty“, oznamovala.
„Jo, málem jsem zapomněl. Jejich velký den se blíží neúměrnou rychlostí“,
zamyšleně přikývl.
„Nechtěl by ses k nám připojit?“, zeptala se.
„Ne, děkuji“, zdvořile odmítl. „Mám tady nějakou práci a musím se zastavit
v kanceláři“, tvářil se zaneprázdněně. „Ale měla by sis při té příležitosti taky vybrat
nějaké ty šaty, kotě“, povzbudil ji se smíchem, neboť věděl, co na to odpoví.
„Uf, to snad ani nepřipomínej“, ohradila se.
O několik hodin později, prošli desítky obchodů a salónů. Povedlo se a Eva si zkusila
konečně ty pravé šaty a zálibně se nakrucovala před zrcadlem. Zato Lucie nikoli, na
žádné vhodné šaty pro sebe nenatrefila, což ji silně deprimovalo.
Posadili se v kavárně, aby se odměnili za tu námahu a dali si něco dobrého. Lucie si
objednala horkou čokoládu a kousek jahodového koláče. Eva s Theodorem se na
sebe udiveně podívali, ale nekomentovali tuto náhlou změnu její volby.
Lucie mezitím přemýšlela, Richard říkal něco o tom, že se zastaví v kanceláři.
Nedokázala odolat a poslala mu krátkou zprávu. Zdálo se, že si stále s oblibou
vychutnával jejich esemeskové škádlení. A když zrovna nebyl na pracovní schůzce,
obvykle odpovídal hned. Dokonce se i stalo, že odpověděl hned, i když měl nějaké
jednání. Většinou si vzájemně posílali pikantní zprávy.
Usmívala se, když napsala. Mohla bych jít na tu Evinu svatbu nahá. Ještě totiž
nemám ve výhledu žádné šaty, Richarde. Miluju tě.
Nečekala dlouho a přišla odpověď. „To ne, kotě. I když představa je to víc než
lákavá. Tohle by nešlo. Nahá můžeš být pouze doma a se mnou. Na svatbu se
pěkně oblékneš. Neboj, nevěš hlavu, něco vymyslíme. Taky tě miluju. Ozvi se,
kde a kdy tě mám vyzvednout. Hezky se bav a užij si odpoledne.
Nahlas se zasmála jeho odpovědi, čímž si získala nechtěnou pozornost u stolu.
Pokusila se to zamaskovat tím, že si ukrojila kus koláče, který byl stále netknutý,
ačkoli věděla, že nemá šanci na úspěch.
„Zase si posíláte sexemesky?“, zeptal se Theodor s úšklebkem.
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„Promiň, děje se to nějak spontánně“, pokrčila ramenem. Málem řekla, že se jí bouří
hormony, což by byl dobrý pokus, jak omluvit svoje chování. Protože těhotenské
hormony, by byla jasná výmluva. Ale včas se zarazila, stále to ještě bylo tajemství.
Theodor se na Lucii usmál a jeho radar na vtipy byl v plné pohotovosti. Byla si jistá,
že by dokázal okouzlit všechny řádové sestry v klášteře a způsobil by tak nechtěně
kolaps matce představené. Ženské na něm visely očima všude, kde se jenom objevil.
Bohužel žádná neuspěla a nepřiblížila se k němu díky jeho orientaci.
„Někdy to člověka až děsí, jak vám to oběma vychází“, řekla Eva a napila se vína.
Lucie ji závistivě sledovala a zalitovala, že si nemůže dopřávat tak, jako ona.
„Vlastně vůbec mě to nepřekvapuje“, řekla Theodorovi. „Oni dva se na sebe jenom
podívají a lidé okolo se samovolně vznítí jenom z toho, že je sledují“, dále
pokračovala v úvahách její kamarádka.
„Nebuď protivná, Evo. Nemůžu za to, že mě Richard tak samovolně rozpaluje“,
usadila ji Lucie.
Eva se rozesmála a dolila si Chardonnay. Žádný div, vždyť máte rok po svatbě a
vsadím se, že pořád spolu šukáte jak králíci“.
Lucie nasadila kamennou tvář, aby dokázala, jak moc se urazila. Ale dlouho jí to
nevydrželo a začala se smát taky.
73.
„Všechno vypadá velmi dobře, paní Gregorová“, pochvaloval její požehnaný stav
doktor Zdenkovič. „Doporučil bych vám začít s vitamíny. První tři měsíce jste
překonala, nevolnost pominula. Měla byste do sebe dostávat mnohem více kalorií.
Jste poměrně štíhlá, zkuste trochu přibrat, pokud to bude možné“, povzbudivě se na
ni usmál doktor.
Zatímco Lucie všechno podrobně probírala s lékařem, Richard jenom seděl a
poslouchal. Byl překvapen, jak reagovala klidně a rozumně pokládala doktorovi
smysluplné otázky, jednu za druhou.
Probral se v momentě, když zazněla doktorova slova. „Dobrá poznámka. Můžete
pokračovat ve všech aktivitách, včetně pohlavního styku“.
Dlouhá pauza po doktorově připomínce ho přivedla k myšlence na jeho, hormony
naplněnou ženu a na všemožné orgie, kterými ji bude moci uspokojovat.
Lucie překrásně zčervenala, což ho vzrušilo. V hlavě se mu promítaly erotické
představy, co po něm bude Lucie chtít, až přijdou domů. Cítil se zatraceně jako
šťastlivec.
„Střídmé cvičení vám jedině prospěje“, zachytil doktorova slova. No však já jí dám
dost do těla, pomyslel si Richard.
Jakmile vyšli z lékařské ordinace, položil jí paži okolo ramen a políbil ji na temeno
hlavy. „Jak se cítíš, kotě? A co dělá náš malý hrášek“?, pohladil její bříško.
„Žádný hrášek už není“, opáčila dotčeně.
„Ne? Proboha, co jsi s ním provedla?“, představoval zděšení.
„Naše dítě se mezitím proměnilo v malou fazolku“, oznámila hrdě.
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„No ne, jsou to ale věci“, poznamenal. „Už se nemůžu dočkat, jak se promění příště“,
poškádlil ji. „Víš, z čeho jsem měl taky radost, mimo naší fazolky? Pan doktor byl
dnes okouzlující chlapík a zachoval se velmi rozumně, když do tebe nestrkal tu
sondu“, usmíval se a spokojeně na ni zamrkal.
„Ach můj bože“, odstrčila mu ruku. „Ty zkrátka dokážeš vtipkovat za všech okolností,
Richarde“, rozesmála se.
„Já vím, ale důležité je, že to funguje“, řekl za chůze.
„Trochu se bojím, co vlastně budu dělat., když teď nechodím do práce“, přemýšlela
nahlas a vypadala najednou nešťastně a sklesle.
„Budeš mít čas se připravit na to, co přijde“, pohlédl na ni a snažil se vypadat
optimisticky. „Já naopak budu rád, že budeš doma. Víš, co říkal doktor pan Sonda,
měla bys hodně odpočívat. Taky můžeš začít něco psát, jak sis původně plánovala“.
„Možná“, odpovídala vyhýbavě.
Viděl, jak jí šrotují kolečka v hlavě. „Něco vymyslím, abych se zabavila“, řekla.
„Samozřejmě, že ano“, objal ji, když se zastavili uprostřed chodníku. „Hlavně si
nedělej s ničím starosti, prosím. Postarám se o vás oba“, přiložil jí ruku na bříško.
„Postarám se jak o tebe, tak i o toho malého prevíta …, eh, chci říct o naši malou
fazolku. Vy jste teď moje priority“, podíval se na ni a věnoval jí rozzářený úsměv.
Lucie zdvihla oči v rozpacích. „Zrovna teď jsem emocionální uzlíček nervů“,
povzdechla si.
„To vidím, ale na něco jsi zapomněla, kotě. Jsi ten nejkrásnější a nejvzácnější
uzlíček“, setřel jí slzu z očí palcem a olízl ho. „Bude ti to pořád slušet“, poznamenal.
„Víš o tom, že jsi ten nejbláznivější chlap na této planetě?“, nepatrně se usmála.
Upřeně se na ni zahleděl a jeho pohled byl intenzivní. „A ty jsi ta nejvíc umanutá
ženská na světě, ale přesto ti to toleruju, tak jsem skvělý“, vzal ji okolo pasu a pevně
ji sevřel. „Proto jsme stvořeni jeden pro druhého, nemyslíš?“, broukl s nosem
zabořeným do jejich vlasů a hluboce se nadechl.
„Je nejvyšší čas si zajít na oběd“, podíval se na hodinky. „Potom si uděláme malý
výlet“, oznamoval a šibalsky se na ni usmíval.
O hodinu později vyšli z restaurace a posadili se na lavičku. Lucie zavřela oči a
uvolněně nastavila tvář sluníčku. Užívala si okamžik nerušeného pokoje.
„Jste připravená, paní Gregorová, na malý výlet?“
„Jistě“, usmívala se. „Zajímalo by mě, co jsi naplánoval. Ale hádám, že mi to
nehodláš prozradit, že ano?“, zvedla se z lavičky a protáhla se.
„Hádáš velmi správně, kotě. Je to překvapení“, řekl rozhodně a po rtech mu přeběhl
záhadný úsměv. Otevřel jí dveře spolujezdce. V tichosti nastoupila a sledovala, jak
obešel auto. Stále se usmíval, nastartoval a plynule se zařadil do provozu.
„Kam to jedeme?“, znovu to zkusila, když vyjeli z města. „No tak, Richarde, alespoň
malinkatou indicii z tvé strany bych ocenila“, přejela rukou po jeho paži.
„Když ještě chvíli počkáš, uvidíš“, nedal se přemluvit.
Koutkem oka zahlédla ceduli označující směr a začala se usmívat.
„Co?“, udiveně se na ni podíval.
„Už chápu, kam jedeme. Ale stále nevím proč“, zachmuřila se.
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Působila legračně, jak se snažila na to přijít sama. Ostře zatočil doleva a zvolna se
přibližovali k místu určení.
„Tak jsme tady, kotě“, označil cíl jejich záhadné cesty.
Ocitli se před bílou branou vsazenou do dvoumetrové pískovcové zdi. Namačkal
tlačítko na opěrce dveří a elektrickým ovládáním otevřel okno v autě. Vystrčil ruku
ven, vyťukal nějaké číslo na panelu a brána se pomalu otevírala, aby je pozvala
dovnitř. Lucie se znovu podívala koutkem oka na svého manžela. Tvářil se jinak,
vypadal nervózně a nejistě.
„Kde to jsme?“, zeptala se a nedařilo se jí zamaskovat neklid v hlase.
„Takový nápad“, hlesl a měkce šlápl na plyn, aby se rozjeli. Projeli nádhernou
zahradou po vydlážděné cestě, tak akorát pro dvě auta. Všude to kvetlo a celé to
místo působilo takovým venkovským klidem. Byla to nádherná scenérie. Cesta se
stočila a zastavili před domem, který vzápětí Lucie poznávala.
„Ale tady už jsme přece jednou byli“, vzpomínala a vzhlédla tázavě k Richardovi.
„Jdeme k někomu na návštěvu?“, zeptala se ostražitě.
Richard jí věnoval další nervózní pohled a vypnul motor. „Dokážeš si udržet
otevřenou mysl?“, ujišťoval se a po očku se na ni podíval.
Mezi obočím se jí utvořila malá nepatrná vráska, když promluvila. „Richarde,
otevřenou mysl jsem potřebovala od prvního dne, co jsem tě poznala a stále ji nosím
při sobě“, opětovala mu klidný pohled.
Pokýval hlavou a zašklebil se. „Trefa. Skvělá odpověď, paní Gregorová, žádnou jinou
jsem ani nečekal. Jako vždy jsi mě dostala. Tak pojďme“, vyzval ji, aby mohli
vystoupit z auta. Když vstoupili dovnitř, udiveně se rozhlédla kolem sebe. Ten dům
byl prázdný, úplně, až na závěsy po stranách francouzského okna. Zastavila se. Ale
Richard jí nedával moc času, aby tomu přišla na kloub. Tomu, co to všechno
znamenalo.
„Nezastavuj se, pojďme dál“, pobízel ji mírně. Vzal ji za ruku, aby ji mohl provést
celým domem.
„Proč jsme tady?“, zeptala se ostražitě a očekávala patřičné vysvětlení tak usilovně,
že málem ani nedýchala.
„Vzpomínám si, že se ti to tady moc líbilo, proto jsme tady“, odpovídal a sledoval její
napjatou tvář.
„To jistě, ten dům je překrásný“, vypravila ze sebe a znovu se nejistě rozhlédla, zda
neuvidí něco, co by jí mohlo napovědět.
„Co bys řekla tomu, kdybychom se sem nastěhovali“, zvědavě se na ni zadíval.
„Prosím?“, oči jí vylétly nahoru. Měla pocit, že jí spadla brada a oněměle na Richarda
civěla s velkým otazníkem v očích.
„Proto jsem musel do Prahy, to byl ten důvod mého odjezdu z Itálie, vzpomínáš? Ten
pán se tady sotva stačil zabydlet, když pozměnil svoje životní plány. Zavolal mi a já
jsem neváhal ani minutu, abych ten dům koupil zpátky. Pro nás, Lucie“, zdůraznil.
Všechno se s ní zatočilo, jak vstřebávala tuto informaci. Ale nějakým zázrakem se jí
podařilo se udržet ve vertikální poloze.
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„Pane bože, Richarde“, vydechla tiše. „Žít tady, v tom překrásném domě po zbytek
života, to by byl učiněný ráj. Ano“, vypískla radostí a vrhla se mu kolem krku.
„Děkuji“, řekla a dojetím se jí zadrhával hlas.
Zvedl jí bradu ukazováčkem a podrobil ji zkoumavému pohledu. Úlevou vydechl a na
jeho tváři se objevil široký úsměv. Najednou měla jeho prsty zapletené ve vlasech a
jeho ústa přitisknutá na rtech.
„Tušil jsem to, že budeš ráda, lásko, ale přesto jsem se obával, zda budeš mít radost,
jako jsem měl já. Dokonce ti takto vyplním nějaký čas, abys vybrala nábytek, a
pomalu se budeme zabydlovat“.
Nadšeně přikyvovala a začala v duchu plánovat jejich nový život.
Později seděli v autě a mířili zpět do Prahy. Richardova nálada se značně vylepšila,
když viděl, jak byla Lucie nadšená. Cestou mu vybarvila všemožné nápady, jak tohle
bydlení vymazlit, aby se jim tam žilo pohodlně a dobře. Náhle se zamyslela a
posmutněla, čehož si Richard okamžitě všiml.
„Co se děje, Lucie?“, zeptal se ustaraně.
„Nic, jenom mi přišlo líto, že …“, odmlčela se.
„No tak, pověz mi to. Proč jsi tak zadumaná?“, zastavil u krajnice a pozorně se na ni
zadíval. Nevěděl, co bylo příčinou, co ji tak vyvedlo z toho nadšení.
„Náš byt na Malé Straně nabídneš k prodeji, že“, vyklopila konečně ze sebe.
Nakrčil čelo. „Proč bych to dělal?“, zeptal se udiveně.
„Copak si můžeš dovolit ponechat si luxusní byt a tento velký dům?“,
„Věř mi, že si to dovolit můžeme, Lucie“, ušklíbl se. „Byt v Mostecké ulici si
samozřejmě ponecháme a kdykoli budeme se zdržovat v Praze, bude nám
k dispozici“.
„Hmm, zapomněla jsem, jak jsi bohatý“, hlesla tiše.
„My jsme, Lucie, nezapomínej na to“, opravil ji. „A jinak, ukaž mi někoho, komu by se
nelíbilo, být bohatý“, zabručel.
„Dobře, raději tohle téma opustíme“, ukončila debatu.
„Vidím, že sis stále na to úplně nezvykla“.
„A možná ani nezvyknu. Bohatství nebylo to, co mě na tobě přitahovalo“, mračila se.
„Já vím, tohle se mi na tobě líbilo vždycky“, musel přiznat.
„Jenom tohle?“, popichovala ho, nejspíš aby změnila téma.
„Všechno, Lucie. A pro tvou představu ti to večer názorně připomenu a ukážu ti, co
se mi na tobě líbí nejvíc“, usmíval se.
„Páni, jestli máš na mysli to, co já“, zatetelila se. „Potom musím říct, že nastanou
šťastné časy“, pobaveně se na něj podívala.
Richard se ale tvářil smrtelně vážně, což ji zmátlo. „Nejdříve pořádné jídlo“,
připomenul přísně.
„A co dál? Jestli to můžu vědět“.
„Potom se dostaneme k tomu, abych tě pořádně ošukal“, uvažoval nahlas.
„To by byla ale změna, pane Gregore, vy mě dnes neustále překvapujete. Co že jsi
tak najednou změnil názor?“, vyzvídala a po páteři jí klouzalo příjemné slastné
mrazení.
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74.
„Něco jsi mi sliboval. Tak teď to dokaž, Richarde. Prosím“, dodala zastřeným hlasem,
když se vrátili večer domů.
Richard něco podobného očekával a bavil se tím, že netuší, o čem mluví. Nicméně
jeho oči se mu nebezpečně zableskly. Možná chtěl v ní způsobit panický strach. Ale
ne, nebylo to tak. Ulevilo se jí, že má aspoň část svého Richarda zpět. A ne toho
utrápeného muže, který se tolik bál.
Chvíli se zdráhal a očekával její reakci, která se okamžitě projevila.
„Neopovažuj si to rozmyslet“, mračila se. Neváhala, vzala ho za ruku a vydala se
s ním k ložnici. Když tam došli, zapřela se dlaněmi o jeho hrudník a vzhlédla k němu.
„Nezapomínej, že je vše tak, jak má být. Jsem v pohodě“, připomenula mu.
„To vidím a nezapomněl jsem“, řekl stísněným hlasem.
Přikývla, otočila se, došla k posteli a začala se svlékat. Zašeptala si pro sebe krátkou
modlitbu, aby její plán vyšel, jak doufala a nerozmyslel si to.
„Co to sakra děláš, Lucie?“, potom se odmlčel a s ústy otevřenými sledoval, jak se
k němu otáčela nahá. Zavřel oči a zasténal.
„Co to tady předvádíš?“, zeptal se a v jeho hlase zaznělo pobavení.
Sjela mu prstem po hrudi, až k zipu džínsů. Zvedla tvář a přitiskla rty na jeho.
Nejdříve nijak nereagoval. Zakázal si to, zatímco ona útočila na jeho rty. Nakonec je
rozevřel a tiše vydechl. Pomalu ji objal a přitáhl k sobě. Odtrhla od něj ústa a přitiskla
mu je na lalůček, když zašeptala.
„Chci tě takového, jaký jsi býval, Richarde, o nic míň, ano, prosím“.
Tiše zasténal. Ten zvuk jako by vycházel z hlubin jeho duše. Byl to zvuk čiré agonie
a touhy, která se drala do popředí.
„Nemůžeš mi tím nijak ublížit“, připomenula mu tiše. „Tak to udělej, Richarde a
pomiluj se se mnou“.
Pozpátku ji vedl k posteli, kde ze sebe strhal oblečení, až byl nahý jako ona. Chtěl ji,
to ano. Jeho tělo už nemohlo lhát. Bez ohledu na to, co říkal nebo co si myslel. Bažil
po ní stejně zoufale jako ona po něm. Nohama se opřela do postele a dopadla na ni
s Richardem nad sebou.
„Musíš si být jistá, kotě, že to zvládneš. Ne jenom že to chceš. To nestačí. Kdykoli
budeš chtít přestat, stačí říct. Přestanu bez ohledu na to, jak těžké to bude.
Rozuměla jsi mi?“
„To se nestane, věř mi, Richarde“, pohladila ho po tváři, přejela pomalu po linii jeho
čelisti. Zasténal a sklonil hlavu, aby ji políbil. Líbal ji hladově se vší touhou a
náruživostí, která mu hořela v žilách. Opájela se jeho pevným tělem nad sebou. Mezi
stehny cítila jeho mohutnou erekci. Vnímala, jak se ta jeho pulzující část tiskla ke
klitorisu. Neklidně se zavrtěla, roztoužená a vzrušená. Nechtěla čekat. Chtěla ho mít
v sobě. Chtěla se poprvé za poslední týdny cítit opět celá a naplněná.
„Richarde, miluj se se mnou, prosím, hned“.
Nevšímal si jejího téměř příkazu, místo toho si vyznačoval ústy stezku po jejím těle.
Lízal, laskal bradavky, měnil je jazykem v bolavé napjaté vrcholky.
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Dával si na čas, až byla touhou bez sebe. Pokračoval dolů po jejím těle, polaskal ji
na bříšku a mučil jazykem. Zabořila mu prsty do ramen. Tlačila ho stále níž a doufala,
že se jejímu příkazu podvolí.
Tiše se zasmál, a světe div se, uposlechl a nenapomenul ji. Políbil ji mezi nohama a
ona sama rozevřela stehna a vítala ho ve své nejcitlivější části svého těla. Laskal ji
prsty, až ji nakonec rozevřel svému pohledu. Zafoukal a ona se zazmítala. Celá
napjatá nedočkavostí čekala, až jí dá to, po čem tak prahla. Potom na klitorisu ucítila
špičku jeho jazyka a vypjala se. Obkroužil to místo a vsál do úst. Bezmocně
zasténala. Z hrdla jí unikaly vzlyky, zoufalé steny touhy. Chyběl jí. Bez něj byla
ztracená, bodala ji bolest, kterou mohl utišit. Přitiskl ústa na vstup do jejího těla a
pronikl jazykem. Líbal ji, sál, znovu a znovu, až byla celá bez sebe. Mučivě ho
prosila, aby se s ní miloval. Konečně se zvedl. Jeho tělo dokonale pasovalo k jejímu.
Zadíval se na ni těma svýma temně pronikavýma očima. Zapátrala v jeho pohledu,
chtěla vědět na co myslí, co cítí. Jestli je stejně zoufalý touhou jako ona sama. Jestli
mu chyběl opravdový sex z poloviny tak, jako chyběl jí. To, co spatřila v těch
spalujících očích, jí bralo dech a naplňovalo nadějí. Spatřila dominanci, pořád tam
byla, nezmizela. Patřili k sobě.
„Jsi v pořádku?“, zeptal se Richard chraplavým hlasem. Stále ještě do ní nevstoupil.
„Ano, jsem“, vydechla. „Chci tě celého, Richarde. Nenechej mě čekat. Bez tebe jsem
tak prázdná, neúplná.
„Ach bože, Lucie. Já taky, kdyby si věděla, jak mi to chybělo“.
„Tak s tím něco udělej“, vybízela ho. „Ať jsme zase oba jako celek“.
Vzal ji do náruče a přitiskl si ji k sobě. V okamžiku, kdy do ní vstoupil, zasténala
rozkoší, když začal pomalu pronikat hlouběji. Zvedala k němu boky, vítala ho v sobě.
Přesto byl Richard celý napjatý. Svaly se mu chvěly, celý se třásl agonií, jak se snažil
ovládnout. Zabořila mu prsty do ramen a zvedla hlavu, aby mu zašeptala.
„Neublížíš mi, Richarde. Ani mně, ani dítěti. Nemusíš se ovládat. Ukaž mi, jaký
skutečně jsi, protože tě přesně takového potřebuju“.
Její slova odhodlání ho zbavila posledních zbytků sebekontroly. Z hrdla se mu vydral
výkřik a tvrdě přirazil. Pronikl do ní hluboko, jak jen mohl. Jeho tělo se nad ní vypjalo
a sevřelo se ochranitelsky kolem ní.
Pevně ji držel a jejich těla se setkávala v dokonalém rytmu. Objala ho nohama kolem
pasu, držela si ho, aby je nic nerozdělovalo. Zvedal se a nořil se do ní, znovu a
znovu. Svírala ho v sobě, kdykoli z ní chtěl vystoupit. Byla vlhká, nadržená. Nebylo
pochyb, že po něm silně toužila stejně jako on po ní. Jejich vášeň sílila a milování
bylo rychlé. Na druhou stranu byli bez sebe takto propojeni příliš dlouho. Proto tak
v sobě zahořeli. Dvě půlky celku se konečně setkaly. Lucie se blížila k vrcholu, šílená
po uvolnění. Zoufale se líbali, jejich rty se ani na vteřinu nerozpojily a jazyky spolu
tančily, pohrávaly si a ochutnávaly se. Zvuky jejich těl a úst byly jedinými zvuky
v místnosti. Pohybovali se v dokonalém souladu. Byli jedno tělo. Spolu byli silnější.
„Už budeš?“, zachraptěl. „Chci, aby ses udělala se mnou, Lucie“.
„Ach ano“, vydechla dlouze. „Už budu, doveď nás tam, Richarde“, zaprosila.
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Vklouzl jednou rukou mezi jejich těla a palcem nahmatal klitoris v okamžiku, kdy
tvrdě a mohutně přirazil. Lucii před očima vybuchl ohňostroj barev a pocitů a převalil
se přes ni jako mohutná vlna.
Upírala pohled do jeho očí, nechtěla přijít ani o jediný záblesk jeho rozkoše, kdy se
sám poddal vyvrcholení. Jeho oči nelhaly, byly oknem do jeho nitra. To, co viděla, ji
naplnilo radostí a úlevou. Miloval ji, chyběla mu. Společně přepadli přes okraj
propasti. Cítila se jako lístek stromu, unášená větrem. Pak pomalu dosedla na zem,
naplněná a spokojená. Vracela se do reality.
Zabořil tvář do jejího krku a snažil se popadnout dech. Hladila ho po zádech, zatímco
stále v ní hluboko pulzoval. Byla opět celá, konečně uspokojená po tolika dnech, kdy
si připadala ztracená. Zavrtěla se pod jeho, i když nadlehčeným tělem. Ihned si to
uvědomil a rychle je oba přetočil na bok.
„Promiň, neublížil jsem ti?“, zeptal se ustaraně.
„Ne, ale budeme muset pozměnit polohu“, usmívala se.
„Já už něco vymyslím“, tiše se uchechtl.
75.
Richard sledoval svou ženu, jak stála před zrcadlem a šlechtila se na svatbu své
kamarádky Evy. Byla to jedna z jeho oblíbených činností, při které nedokázal od ní
odtrhnout zrak. Byla již v pátém měsíci, a co bylo nejdůležitější, byla v naprosté
pohodě. Doufal, že si nevšimne, že se na ni dívá, protože nechtěl, aby se cítila
v rozpacích. Věděl, že má trochu strach, protože se její tělo tak změnilo. Ale jemu
přišla krásnější než kdy dříve. Těhotenství jí slušelo, jejich dítě rostlo spolu s ní. Malý
človíček, který se již začal ozývat, kroutil se a každým okamžikem se pohyboval
v jejím bříšku.
Lucie se otočila a překvapila ho úsměvem, protože celou tu dobu o něm věděla, že ji
sleduje.
„Měl by ses začít chystat, nebo na tu svatbu přijdeme pozdě“, odmlčela se a vůbec
nezakolísala ve svém soustředění před zrcadlem. Stála tam ve spodním prádle a
díky tomu myslel na možnosti, jak by toho mohl využít, když byla ještě zpola
oblečená.
Ale zároveň si uvědomoval, že by se měl držet plánu, jinak to opravdu nestihne. Tak
se přinutil myslet na něco, co ho tolik nevzrušovalo, na následný pracovní týden,
který bude hodně náročný. Netrvalo dlouho a pomáhalo to, aby se dal dohromady a
přestal myslet na sex.
„Ale já se na tebe rád dívám“, namítal.
Zasténala. „Můj zadek se zvětšuje každou vteřinou, v přímé konkurenci s mým
bříškem. Jenom doufám, že zadek nevyhraje. Na konci toho očekávaného výstupu
bych měla ráda miminko, a ne obří zadek“. Podívala se na něj a její výraz toho moc
neprozrazoval, co se jí všechno honilo hlavou. Někdy uměla být tak tajemná a
nečitelná. Ještě více ho lákalo, dostat se k ní tak blízko, ochutnat a absorbovat její
měnící se tělo. Jeho touha byla po ní tak silná, jako vždy. Vůbec, ani na vteřinu,
nepochyboval, že by se to někdy změnilo.
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„Tvůj zadeček je dokonalý, krásko. Nikdy mě neuslyšíš stěžovat si na těch pár
gramů, za které tě můžu chytit“, zamrkal na ni a věnoval jí chlípný pohled.
„Takhle zezadu ani nevypadáš, že jsi těhotná“. Stoupl si za ni a sklouzl rukama
k jejímu bříšku. „Musím udělat tohle, abych uvěřil, že v sobě nosíš něco“, přitiskl jí
dlaně na pupík, pod kterým nosila jejich dítě, které v ní sílilo a rostlo.
Lucie se opřela zády o něho a přenesla tak část své váhy.
„Ach, něco rozhodně ano“, pronesla. „Něco, co jsi tam vložil“.
Tiše se rozesmál za jejími zády. „A mimochodem opravdu jsem si to užíval“.
„Jo, vzpomínám si na všechny detaily, jaké to bylo. I když si se vzpouzel, líbilo se ti
to“, poznamenala suše.
„Ale tobě taky“, vklouzl rukama pod její plná ňadra, zvedl je a něžně stiskl. „Ale tohle,
to je něco úplně jiného. Tvoje prsa se hodně změnily, a mně se to kurevsky líbí, fakt“,
zakřenil se.
„Všimla jsem si“. Na moment zavřela oči, naklonila hlavu na stranu, aby se jí mohl
dotýkat dle libosti. Vždy se mu tak odevzdávala, jeho šíleným touhám.
„Hmm, připadáte mi dokonalá, paní Gregorová, a vždycky budete“, ušklíbl se na ni do
zrcadla. „Líbí se mi hodně věcí, zrovna teď …, líbí se mi, když ti říkám svým
jménem“.
Natáhla ruku a dotkla se jeho tváře. Stále se na něho dívala přes zrcadlo. „Ty také
dostaneš nové jméno. Už brzy přijde na svět někdo, kdo ti bude říkat jediným
jménem, a to nebude Richard, ale TÁTA. Jo, brzy budeš táta našeho dítěte“,
usmívala se a ve tváři se jí objevila směsice štěstí a nadšení. „Budeš ten nejlepší
táta“, zašeptala. Oba na sebe chvíli hleděli do zrcadla. „Líbí se mi, jak to znělo, táta.
Já budu táta a ty máma“.
„Ano, tak to bude“, přitakala a roztomile se usmívala.
Vrátil se rukama k jejímu bříšku. „Miluju náš malý ….“, zamyslel se na vteřinu. „Třeba
ananas“, otočil si ji k sobě a uchopil její rozesmátou tvář do dlaní. „Všimla sis, jak
jsem hravě přešel od zeleniny a přiklonil se k ovoci?“, zamrkal na ni.
„Jo, jsem zvědavá, co to bude příště“, poodešla od něj a odcházela do ložnice, kde
měla na ramínku připravené nové šaty.
„Moc pěkné, dobře jsem vybral“, pochválil se Richard. „Taky, že si se konečně
oblékla“, popichoval ji a stiskl ji za zadek. „Nejraději bych ti je vykasal a …“, pronesl
smyslně. Lucie ho zpražila pohledem. „Nevím, kdo tady běhá stále ještě polonahý“.
„Sakra, to abych sebou hodil. Máme nejvyšší čas, jinak tu svatbu zmeškáme“ a začal
se rychle strojit, což mu šlo velmi dobře. „Doufám, že obřad bude rychlý a pak už
jenom budeme slavit. A já určitě najdu nějaké skryté místo, kde bych tě v těch
šatičkách ohnul a …“.
„Na to rychle zapomeň, Gregore“, pohrozila mu.
„A nyní vás prohlašuji za manžele“, pronášel oddávající a ukončil těmito slovy
svatební obřad.
Lucie s láskou v očích hleděla na snoubence, Evu a Honzu, moc jim to oběma
slušelo. Její nejmilejší kamarádka, kterou poznala již za svých studií na vysoké škole,
se stala mladou paní …
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Honza zářil štěstím, objal Evu a dal jí dlouhý krásný polibek na rty, které se chvěly i
usmívaly.
Během svatební hostiny Richard chvíli poseděl se svým bratrem Pavlem na baru.
„Vypadáš nějak zničeně, Pavle“, konstatoval Richard.
„Taky se tak cítím. Jako by se mi po hrudi procházel slon“, přiznával Pavel po
pravdě.
„Snad nejsi nemocný?“, polekal se Richard.
„Ne, to nejsem, tedy fyzicky ne, ale moje duševní schránka je vyhořelá. Když jsem se
ráno probudil ve své obrovské posteli, nějak mi to začínalo všechno docházet.
Většinou jsem se cítil spokojeně, ale tentokrát to bylo jiné. Najednou mi bylo jasné,
že už tak dál žít nechci. Rozhodl jsem se, že opravdu si musím přestat nalhávat, že
si ten svůj život dobrodruha užívám. Nějak mě to začalo zmáhat. Dnes ráno jsem si
připadal jako hovno zabalené v atraktivním obale“, rozpovídal se Pavel.
Richard ho poslouchal a nestačil se divit. Takovou zpověď od svého bratra nečekal.
Pochopil, že jeho první pozitivní odhad byl překvapivý, ale bylo to příjemné zjištění.
„Víš, chybí mi Veronika, moc mi chybí. Neustále na ni myslím. Všechno mi to
postupně začalo docházet, ale je pryč“, zachmuřil se Pavel a hodil do sebe panáka.
„Snažil jsem se to vytěsnit, ale nejde to. Pořád na ni musím myslet a nechápu, jak
jsem si ji nechal proklouznout mezi prsty“, zakroutil hlavou.
„Tak jsem si řekl, že bych se za ní mohl vypravit do Států“, přemýšlel nahlas.
„To je dobrý nápad“, schvaloval mu to Richard.
„Jenom se bojím, že už nebude sama, nebo mě nebude chtít“, uvažoval. „Do prdele.
Proč jsem to tak posral?“, řekl zničeně.
„Pokud ji nevyhledáš, tak to nezjistíš, Pavle“, povzbuzoval ho Richard v jeho
rozhodnutí.
Pavel se na bratra zadíval a přikývl. „Jo, asi to udělám, protože je to ten
nejradikálnější nápad“, usmál se na svého bratra.
Richard ještě chvíli přemýšlel o svém mladším bratrovi. Zdálo se mu, že konečně
jeho slova začínaly dopadat na úrodnou půdu.
Byl na něho pyšný, protože to bylo poprvé, kdy se navzdory svým dispozicím
dostával někam jinam a slyšel ho smysluplně artikulovat opravdu podstatnou
myšlenku, co se týkalo jeho vztahů se ženami. To byl neuvěřitelný pokrok.
Povzbuzen na lepší časy se zvedl od baru a vyhledal Lucii, která zrovna něco
probírala s Theodorem. Položil jí ruku na záda a pohladil ji mezi rameny.
„Tak už to ti dva snoubenci mají za sebou. Teď už budou dělat ty snadnější úkony“,
poznamenal.
„To jo, snad bys jim to nezáviděl“, rozesmála se Lucie.
„Já, nikdy“, ozval se a tvářil se dotčeně.
„Vypadáš unaveně“, řekla Lucie a pohladila ho po tváři.
„Taky se tak cítím“, odpověděl a podíval se na hodinky. „Přemýšlím nad tím, že
kdybychom teď zmizeli, mohli bychom být za půl hodiny v posteli“, zamrkal na ni.
Uvažoval nad tím už delší dobu, že to bylo jediné, po čem toužil. Lucie a postel, to
byly věci, které si držely první místo na jeho seznamu. Vtipkoval, ale Lucie ho
překvapila, jako vždy.
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„Tak na co čekáme?“, zeptala se tichým hlasem. „Taky už toho je na mě moc. Během
večeře jsem málem omdlévala“, přiznala se.
Pozorně se na ni zadíval a našel známky únavy. Začal se cítit provinile, že si toho
dříve nevšiml. Byla těhotná a potřebovala odpočinek za dva. A navíc spatřil záblesk
příležitosti a chytil se jí.
„Dobrou noc, přátelé. Už je čas, abychom zmizeli. Má žena mě prosí, abych ji vzal do
postele“, řekl k ostatním.
Lucie nevěřícně zírala na svého manžela a za jeho pragmatická slova ho plácla po
ruce. Nemohla uvěřit, že to řekl.
„A vzhledem k tomu, že jsem polointeligentní chlap, myslím, že bude nejlepší jí
vyhovět“, třel si paži, do které ho bouchla, a s přehnaným důrazem se naklonil ke
skupince. „Těhotná žena, stále hodně nenasytná“, pokračoval. Vzápětí zaúpěl
bolestí, když ho kopla do nohy, ale smích, kterého se mu dostalo, za to stál.
„Jsi mrtvý muž, Gregore“, řekla mu venku, když čekali na taxík.
„Hej“, ozval se dotčeně. „Za prvé, mě to bolelo, a za druhé, kdo nás odtamtud
dostal“, hudroval Richard. „Navíc všechno co jsem říkal, byla pravda“.
„Jsi pitomec, Richarde. A asi za čtyři měsíce už tak samolibý nebudeš“, posmívala se
mu Lucie a sledovala zálibně jeho výraz.
„Co se stane?“, zeptal se obezřetně.
„Ty hormony, které ze mě dělají nenasytnou po sexu?“, naklonila hlavu a pomalu ji
dala na stranu. „Zmizí, Richarde. Nadobro“, naznačila rukou pohyb, jako když
někomu usekne hrdlo. „Žádný sex“.
Tohle byla hodně nelíbivá myšlenka.
„Počkej. Děláš si srandu? Děláš, že ano?“
„Teď by ses měl vidět“, smála se mu, potěšená, že měla poslední slovo.
„To bude takové?“, modlil se, že to nemyslela vážně. „Utahuješ si ze mě, že ano?“
Pokud ne, tak to bude nesnesitelné peklo“, naznačoval hroucení.
„Jo“, řekla a chytla ho za zadek. „A rozhodně si to zasloužíš, i když tě miluju,
Richarde“.
„To jsem ale nesmírně šťastný chlap. Ale s tím sexem, to sis ze mě utahovala, že?“
Znovu se zasmála a vypadala velmi samolibě, a sexy jako samo peklo. Ale na jeho
otázku ještě dlouho neodpovídala.
76.
„Tak kdepak ho máme, kde se nám schovává. Miminko už vypadá docela jinak. Ve
dvacátém čtvrtém týdnu už jste za větší polovinou cesty. Míry jsou vzhledem
k předpokladům zdravého těhotenství v naprostém pořádku. Pupeční šňůra je
perfektní a tlukot srdíčka silný“, tak popisoval doktor Zdenkovič to, co viděli Richard
s Lucií na obrazovce. Dítě se chaoticky hýbalo, roztahovalo rukama a nohama do
stran. Ten pohled byl tak neuvěřitelně skutečný. Změny od poslední návštěvy byly
tak odlišné, že tomu nedokázali ani uvěřit. Teď už se dívali na skutečnou lidskou
malou bytost, kterou oba stvořili.
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Lucie zírala na monitor, jak si miminko strkalo paleček do drobounké pusinky, aby ho
mohlo sát.
„Viděl jsi to?“, zeptala se Richarda. Stiskla mu ruku vzrušením a celá tvář se jí
rozzářila. To byl pro Richarda pohled, který byl zcela nový, nezaměnitelný, protože
se stane matkou toho človíčka.
„Teď bychom mohli zkusit zjistit pohlaví vašeho dítěte“, nabízel se doktor.
„Ne, nechci to vědět, pane doktore“, vyplašila se Lucie a vehementně vrtěla hlavou.
Její rozhodnutí bylo nečekané a neměnné.
„Dobře“, pochopil doktor její stanovisko. Potom se naklonil k Richardovi, jako by se
chtěl zeptat jeho, zda to chce vědět alespoň on. Zdálo se, že chvíli přemýšlel, ale pak
taky zavrtěl hlavou.
„Richarde, jestli to chceš vědět, mně to nevadí“, prohlásila Lucie.
Obdivoval její rozhodnutí, jak dokázala potlačit zvědavost a pohlavím jejich miminka
se chtěla nechat překvapit. Richard znovu zpracovával tuhle nabídku a už málem
souhlasil, že chce vědět, zda budou mít chlapce nebo holčičku. To pomyšlení bylo
nesmírně lákavé a vzrušující.
„Ne, chci se nechat překvapit s tebou, Lucie“, odpověděl a znovu se podíval na
doktora. Richard ke své ženě pocítil zvláštní respekt, vzal její ruku do své a políbil ji
do dlaně. Její rozhodnutí ho silně dojímalo.
„Dobře“, přerušil je doktor. „Potom tedy budete překvapeni oba“, otřel z Luciina
zaobleného bříška gel a vypnul přístroj, který jim nabízel ultrazvukové snímky jejich
nenarozeného dítěte.
„No, pak vám řeknu něco, co vím s jistotou“, ozval se doktor. „Vaše dítě bude buď
chlapec, nebo děvče“, zasmál se.
Během oběda, kam vzal Lucii, si Richard uvědomil, že dělá příliš mnoho věcí
najednou a všechny kazí. Kontroloval zprávy na mobilu, sledoval rozhovor v televizi
nad barem a zároveň konverzoval s Lucií. Choval se trochu jako idiot. Nakonec
odložil telefon, přestal vnímat televizi a věnoval plnou pozornost pouze své
manželce.
„Na co právě myslíš?“, zeptal se.
„Na nic, jenom se tak koukám“, vzala do ruky sklenku s vodou a napila se. Očima
pokukovala na Richarda přes okraj skleničky. „Na to, jak pracuješ, přemýšlím o dítěti
a podivuju se nad tím, že ti vůbec nedochází, že ti neodpovídám“.
„Promiň, byl jsem rozptýlený maličkostmi, které mě vůbec nezajímají. Takže, lepší
otázka je, jak se cítíš po tom, co řekl doktor?“
„Máš na mysli to, že bych měla místo cvičení raději chodit?“
Přikývl. Lucie totiž na některé věci moc nereagovala. Jako například její každodenní
cvičební režim. Netušil, že nad tím tak usilovně přemýšlela a lpěla na tom.
„No, to nevadí, tak budu chodit na dlouhé procházky“, pronesla. „Navíc mám tebe, a
ty mi zajistíš tolik pohybu, aby to vyvážilo absenci cvičení. Jsem si jistá, že by to
mohlo stačit“, pousmála se a její úsměv se dále prohluboval. Pokrčila rameny a
tázavě se podívala na Richarda.
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Věděl, co těmi slovy myslela. O sexu Lucie nikdy nevtipkovala. Uměla se pokaždé
připomenout a během těhotenství se jí chuť na milování ještě zvýšila. Ne, že by byl
proti, ale naopak mu to maximálně vyhovovalo. Od té doby, co jim doktor potvrdil, že
je vše v naprostém pořádku, šukal ji v jednom kuse.
„Abych to upřesnil, doktor se stal mým nejlepším kamarádem“, poznamenal důležitě
Richard. „Užívám si každou vteřinu, když teď můžu s jeho požehnáním šukat svou
těhotnou manželku“, řekl a významně se na Lucii podíval.
Ta převrátila oči a pobaveně se zatvářila. „Opravdu? Typické chlapské řeči. Jak to
ten doktor říkal“, zamyslela se. „Jo, už vím. Sex je bezpečný tak dlouho, dokud se
budete na něj cítit“, napodobila doktorovu vznešenou řeč. „Kolikrát už takovou větu
vyslovil“, zajímala se a pohodila hlavou.
„To nevím, ani mě to nezajímá. Hlavní je podstata, že nám dal zelenou“, nakrčil čelo.
„A to je pro mě důležité“.
„Je to vidět“, řekla a svůdně se zatvářila. Promnula si krk, což v Richardovi vyvolalo
touhu. Ten její pohled a pohyb, půvabný a smyslný, který se mu nabízel přes stůl.
V té chvíli byl docela dobře načatý. Bylo poledne a on v restauraci plné lidí přemýšlel
nad tím, že by ji místo oběda zatáhl někam, aby jí mohl dělat všechny ty neslušné
věci, které se mu honily v hlavě.
Lucie pochopila a poslala mu vzduchem polibek. Dokázala zvládat jeho emocionální
výstřelky a on ji za to miloval.
Vedle u stolu stála žena, která měla nosítka a v nich malé dítě. A to dítě nebylo
z toho vůbec nadšené. Ani trochu. Kdyby ten chlapec mohl mluvit, vzduch by se
naplnil nadávkami. Křičel tak, kopal a pokoušel se dostat z nosítek ven. Matka té
malé bytosti vše zcela ignorovala, jako by na kvílení a řev děcka nebylo nic
neobvyklého. A to řval tak, že málem popraskaly okenní tabule. Richard mrkl na Lucii
a uviděl, jak vykulila oči. Přemýšlela nad tím, co on? Bude jejich dítě taky tak ječet?
Ach, prosím bože, ne, pomyslel si. Žena si nerušeně povídala a posouvala se blíže
k jejich stolu. Klučina s červenými tvářemi a plně vyvinutými plícemi znovu začal
kvílet. Richarda napadlo, že mu nejspíš praskne hlava. Žena couvla ještě dále a tím
mu strčila toho malého démona přímo před obličej. Nebylo kam uhnout. Odtáhl hlavu
tak daleko, jak to bylo možné, a očima hledal obsluhu, aby mohl zaplatit. Lucie se
usilovně snažila nesmát. Richarda v tu chvíli ani nenapadlo, že se celá situace může
ještě zhoršit. Ale mohla. To malé děcko si pořádně ulevilo ani ne krok od něho.
Nejenže mělo moc strhnout svým hlasem barvu ze zdí, ale taky vydávalo dost
odpudivé zvuky. Mělo totiž plné plíny a jeho matka se na Richarda otočila, jako by za
to mohl on sám.
„Zatraceně, dostaňte mě někdo odsud“, zaúpěl.
Lucie se otřásala smíchem a rukou si zakrývala ústa. Vtom se objevil číšník a zeptal
se, co by mohl ještě pro ně udělat. Richard se držel, aby ho nepožádal o kyslíkovou
masku. Vůbec netušil, jak se mu povedlo vyrovnat účet za přítomného řevu a
odpudivého zápachu za svými zády. Lucie se postavila a vydala se ke dveřím, že
počká venku.
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„Jo kotě, vypadni ven, než se udusíš. Běž a neotáčej se“. Měl to ale chytrou ženu,
bezpochyby. Když se mu konečně podařilo opustit restauraci, Lucie stála na
chodníku a sledovala davy lidí. Zahlédla svého muže a znovu vybuchla smíchem.
Prohrábl si vlasy rukou a zhluboka se nadechl čerstvého vzduchu. No, možná nebyl
tak čistý, ale rozhodně lepší než před okamžikem v blízkosti toho dítěte.
„Jsi v pořádku?“, zeptal se a byl překvapený, že se jí po tom útoku nezvedl žaludek.
„Já ano, a ty?“, rozesmála se.
„Jo, jsem v prdeli až do příštího dne. Při všem, co je mi svaté, to bylo děsivé. Potvrď
mi, že to tam nebylo dítě, ale přímo vtělený satan“, kývl hlavou. „Mám pravdu?“
Pořád se smála, vzala ho za ruku a zamířili k autu.
„Chudáčku, musel jsi trpět v přítomnosti páchnoucího miminka“, zachichotala se.
„Abychom si to ujasnili, tohle nebylo páchnoucí miminko, spíš zatraceně účinná
antikoncepce. Panebože, nedokážu popsat adekvátními slovy, co to bylo“, zaúpěl.
„Au, ty se bojíš“, udělala obličej falešných obav.
„Kurva jo, jsem vyděšený. Jak to, že ty ne“.
Lucie se rozesmála ještě více.
„Prosím, řekni mi, že naše dítě takové nikdy nebude“, naznačil zděšení a smál se
spolu s ní.
77.
Manželé Gregorovi se nastěhovali do nového domova v Černošicích. Jejich nový
dům byl příliš velký, i když byl kompletně zařízený novým nábytkem. Zbývala
poslední věc, vybalit knihy a uložit do knihovny, která zabírala převážnou část
velkého prostorného obývacího pokoje.
Richard musel ráno do kanceláře, kde potřeboval osobně probrat se Štefanem blížící
se schůzku s významným klientem. Lucie zůstala doma a přemýšlela, co bude dělat
celý den. Nakonec přes výslovný zákaz se rozhodla, že všechny knihy vybalí z těch
krabic a systematicky je uloží do knihovny, kam patřily. Této činnosti se věnovala
celé dopoledne. Po obědě si na dvě hodinky odpočinula a zdřímla si. Potom svou
práci dokončila, což jí povzneslo náladu. Jelikož se měl Richard vrátit až na večer,
čas vůbec neutíkal a odpoledne se neskutečně vleklo. Popíjela čaj z granátového
jablka v kuchyni u masivního stolu a kochala se výhledem do zahrady před oknem.
Nakonec to nevydržela doma a vypravila se na malou procházku po okolí. Prošla
pěkný kus cesty, jak byla ponořená do svých myšlenek, vůbec nezaznamenala, jak
se obloha zatahovala. Proto byla překvapena, když pocítila dešťové kapky. Zrychlila
chůzi, pospíchala, aby nezmokla a byla doma dřív, než Richard zjistí, že byla venku a
nenechala mu žádný vzkaz.
Na konci malého parčíku se ohlédla za sebe, zdálo se jí, že zaslechla nějaký zvuk.
Rychle se otočila na druhou stranu a nedívala se, kam jde. Zakopla a málem upadla.
Zachytila se v poslední chvíli o nějaký předmět. V ruce ucítila úpornou bolest.
Podívala se dolů a viděla, že jí z ruky crčela krev. Teprve potom zjistila, že se
pořezala o ostnatý plot, kterého si nevšimla. Jelikož si nevzala na sebe bundu, drát
se jí dostal přes svetr a zasekl se jí hlouběji do kůže.
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Lucie přiběhla domů a vklouzla do koupelny, aby našla žínku. Vzápětí jí došlo, že za
sebou zanechala krvavé skvrny. Ale neměla čas, aby je otřela. Sotva si sundala svetr
a pustila studenou vodu, slyšela Richardův hlas.
Sakra, sakra, nemohl se vrátit o něco později, pomyslela si.
„Co to k čertu je?“, podíval se na podlahu poskvrněnou od krve. „Ach bože, Lucie, ty
krvácíš“, vběhl do koupelny jako šílený. „Co se stalo, všude je příliš hodně krve“,
hbitě k ní přiskočil.
Otočila se a střetla se s jeho vyděšenou tváří. V očích měl panický výraz a zorničky
jako dva obrovské talíře.
„Proč krvácíš? Co jsi dělala?“, křikl na ni a obličej se mu zkřivil strachem a zároveň i
zlostí. Potom už beze slova jí vzal žínku a podíval se na její poraněnou ruku. Už ji to
pořádně bolelo a dělalo se jí mdlo.
„Není to tak zlé, jak to vypadá“, ujišťovala ho chabým hlasem.
Ale Richard zavrtěl hlavou a podíval se do její bledé tváře. „Je to spíš horší, než to
vypadá“, zabručel a namočil žínku do vody. Poklekl vedle ní a začal ji jemně omývat
ránu na ruce.
„Vidíš, není to nic, čeho by ses měl bát. Zbytečně panikaříš“.
„Ne?“, štěkl na ni. Jeho odpověď byla krátká, ale výstižná.
Lucie mlčela, neboť věděla, že by nebylo vhodné se s ním dohadovat, nechala ho
pracovat. Něžně jí omýval krev žínkou kousek po kousku, až byla rána čistá.
„Co jsi probůh dělala, že ses tak poranila“, zeptal se svou typickou netrpělivostí.
„Byla jsem se projít venku. Nevšimla jsem si toho drátu. Otočila jsem se příliš rychle,
a bylo to“, víc neřekla, protože se na ni podíval a nazlobeně zavrtěl hlavou.
„Protože jsi zbrklá“, zavrčel podrážděně.
„To není pravda“, ohradila se a přitom sykla, neboť dezinfekce pálila jako čert v ráně.
„Promiň“, zvedl hlavu. „Musím to pořádně vyčistit“, řekl tiše. Pozorně si prohlížel její
ruku. „Bude to asi chtít pár stehů“, usoudil a zadíval se na ni.
„To ne“, vykřikla Lucie vyděšeně.
Richard se neubránil úsměvu. „Neříkám, že to budu zašívat sám. Moje šicí
schopnosti jsou omezené, udělají to doktoři v nemocnici“.
Ta představa se jí ani trochu nezamlouvala a zbledla ještě více. Odložil lahvičku
s dezinfekcí a odhrnul jí vlasy z krku.
„Opět máme problém, ty a já“, řekl tiše, avšak značně podrážděně. „Udělala bys
mnohem líp, kdyby ses netoulala sama v neznámých končinách. Nechtěj vědět, co si
myslím o účelu tvé procházky“.
„Nemyslím si, že mám nějaký problém kromě toho, jak přežiju tohle šití. Nejsem
v tomhle směru dost statečná“.
„Toho jsem si všiml“, řekl skepticky. „Kdybys někde neskákala jako veverka,
nemusela by ses teď bát. Řekl bych, že tvá statečnost je u konce, ale budeš to muset
překonat“, odměnil ji ironickým úsměvem. Najednou se v jeho přísném pohledu
objevil soucit. „Pojď“, vyzval ji tiše. „Pojedeme do nemocnice, aby se ti na tu ruku
podívali“.
„Nebylo by lepší nechat tu ránu, aby se zahojila sama?“, snažila se ho přemluvit.
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„Ne, to by nebylo. Nemusíš se bát, nebude to bolet. Budu tam s tebou“, snažil se ji
uklidnit.
„Tak to mi hodně pomůže“, řekla s patřičnou ironií v hlase.
„Možná doktorovi domluvím, kdyby ti působil bolest. Víš, že to umím docela dobře“,
usmál se na ni a vedl ji k autu.
Jak se později ukázalo, Lucie se nemusela obávat žádných stehů. Lékař jí prohlédl
ruku, zkontroloval, zda má očkování proti tetanu v pořádku a oznámil, že ránu
nebude potřeba šít. V současné době se menší rány nesešívají. Existuje chytrá bílá
náplast, která poslouží stejně“, konstatoval doktor. Lucie přikývla a podařilo se jí být
zticha. Věděla, co je to chytrá náplast.
Kromě toho ji rozčilovala sestra, která zírala na Richarda a nemínila v tom přestat.
Vůbec nevnímala doktorova slova, když se jí ptal, jak se jí to stalo.
„Nevšimla si ostnatého drátu“, odpověděl za ni Richard a snažil se zamluvit její
neopatrnost.
Lucie si uvědomovala, jak je opečovávaná, i přes trauma, které svému manželovi
přivodila
„Jak k čertu přežiju porod našeho dítěte, Lucie?“, zeptal se tiše, když byli sami.
Vzala jeho obličej do dlaní a zadívala se na něho. „Zvládneš to. Dokážeš to. Krok za
krokem, stejně jako já“. Nevěděla, co jiného říct, protože se bála taky.
Přitáhl si ji do náruče a tiskl k sobě. Políbil ji na vršek hlavy. „Jsi si jistá, že se už
nestane nic podobného, z čeho bychom se měli obávat?“, zvedl jí bradu, aby na ni
viděl. Výraz v jeho tváři zasáhl Lucii až do srdce. Byl smutný, vyděšený, zoufalý a
znepokojený, to všechno dohromady.
„Jsem v pořádku, Richarde a hlavně budu, slibuju“, usmála se a přitom ho politovala
v duchu. Chudák, bude zřejmě potřebovat sedativa, až nadejde čas porodu,
pomyslela si.
Sotva dorazili domů, opět se rozčiloval, když zjistil, že sama vytahala všechny knihy
a zaplnila jimi knihovnu.
„Proboha Lucie, proč jsi to dělala“, vyletěl. „Měl jsem to vybalit sám, tak jsme byli
domluveni. Kurva“, zaklel a chytil se za vlasy, sevřel je v pěst a zatahal.
„Fajn“, zvedla ruku na protest. „Podle tebe bych neměla dělat vůbec nic“. Právě jeho
přehánění už měla dost. „Chci, aby ses zhluboka nadechl a přestal konečně
vyvádět“, obořila se.
Zarazil se a vykulil na ni oči. „Dobře, pokusím se“, řekl smířlivě.
Richard jí neustále připomínal, že by měla odpočívat. Vlastně mu to neměla za zlé.
Přečetl si o všem v knihách. Zrovna jednu takovou měl na nočním stolku.
Co čekat, když čekáte …, kterou přímo nábožně studoval, a to nebyl vášnivý čtenář
jako ona. Četl převážně zpravodajství, novinky ze sportu a odborné knihy o obchodu,
právní literaturu, nikoli fikci. Četl, aby se něco naučil, aby byl v obraze. Bylo
roztomilé, jak se nechal inspirovat webovými stránkami a přečetl si všechno, aby
věděl, co její tělo v těhotenství bude prodělávat a potřebovat. Richard byl dokonalý
při přípravách a plánování, zvláště pokud se jednalo o její maličkost.
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78.
Následující den musela Lucie slíbit, že nebude nic podnikat a bude se zdržovat
doma, navíc počasí nebylo tak příznivé, aby se toulala někde venku. Richard se
několikrát ujistil, že je v pořádku. Lucie se věnovala svému psaní, měla rozpracované
nějaké články. Mimo to hodně komunikovala s několika lidmi z oblasti novinařiny.
Kamila jí přeposlala zajímavou nabídku spolu s předběžnou smlouvou, kterou si
pročítala. Nakonec usoudila, že bude nejlepší to probrat s Richardem později, přece
jenom byl právník a v těchto smluvních záležitostech se velmi dobře vyznal.
Richard se vracel domů v pozdních odpoledních hodinách. Měl za sebou dlouhý a
hodně náročný den.
Toužil po jediném, své ženě a velké sklence dobrého vína, víceméně v tomto pořadí.
Jakmile později zjistil, Lucie se zdržovala nahoře v patře jejich domu.
Dobře, půjde za ní a vyběhl po schodech nahoru. Zvažoval, pokud bude pracovat,
nalije si víno a přemluví ji, aby si na chvíli šla lehnout. Sám si potřeboval odpočinout,
ale nejdřív chtěl shodit ze sebe ten zatracený oblek. Našel ji v ložnici ležet v posteli,
spala. Vlastně, proč ne, usoudil. Převlékl se do volných kalhot a trika. Uvážil, že víno
může počkat. Vklouzl do postele za svou ženou. Když ji objal, Lucie se trochu
zavrtěla, něco zamumlala a znovu znehybněla. Až po chvilce otevřela oči a zahleděla
se přímo do tmavých očí svého manžela.
„Ahoj krásko, mluvila jsi ze spaní“, konstatoval.
„Ano? A co jsem říkala?“
„No, říkala jsi něco o tom, že máš mě. A to je pravda, jsem tady“, usmíval se.
„Kecale“, rozespale ho pohladila ve vlasech. „Přesto se mi ale o tobě opravdu zdálo“,
nakonec přiznala po pravdě.
„Vážně, to mě velmi těší. A co jsem říkal nebo dělal v tom tvém snu?“, vyptával se.
„Nic moc. Pouze jsi mi připomenul, že mám v tobě experta, který vydělává peníze a
umí se pohybovat ve světě obchodu“.
„To je všechno?“, mračil se.
„Ano, než jsem usnula, myslela jsem na praktickou stránku. Třeba na to, že budu
potřebovat tvoji radu“, řekla jednoduše.
„Jasně, vždycky rád posloužím. Ale po pravdě, doufal jsem, že uslyším něco
mnohem pikantnějšího v souvislosti se mnou“, zamrkal na ni pobaveně.
„Jo, to ti ráda věřím“, smála se. „Ale teď vážně, Richarde. Mám něco a potřebuju tě
přesvědčit, aby ses na to podíval se mnou“, začala se zvedat, ale Richard ji
jednoduše zastavil.
„Teď ne. Později. Budu požadovat za své služby platbu předem“, spiklenecky na ni
zamrkal.
„No tohle. Víš, že sis právě teď řekl o úplatek?“, osočila se.
„Možná. Později to můžeme znovu posoudit a přehodnotit. Ale momentálně bych tě
chtěl mít v posteli a svlečenou“.
„Jo, ty mě vždycky raději vidíš svlečenou“, smála se.
„Přiznávám, a to v celém rozsahu“, políbil ji na rty. „Znáš mě“, zazubil se.
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Lucie se po tomto polibku zachvěla touhou. Pro Richarda to byl ten nejkrásnější
pocit, že je zpátky, a že na něj její tělo reaguje, že se její mysl přenáší k potěšení a
rozkoši. Přesně tak, jak si to on přál.
„Alespoň toho pro jednou nemáš na sobě moc“, stahovala mu triko přes hlavu a
dlaněmi mu přejela po zádech.
„Umím předvídat“, zvedl ji, aby ji mohl svléknout.
„Na rozdíl od tebe, jsem téměř nahá“, usmívala se.
„To je jedině dobře, přičtu ti to k dobru. A taky to, že sis moje slova vzala k srdci a
umíš odpočívat“, pochválil ji. „Není nic lepšího, než se vrátit domů a najít svou ženu
polo svlečenou v posteli. Všechno je hned mnohem snadnější“.
„Potřebovala jsem si zdřímnout, abych dobila baterky“, objala ho. „Ale teď bych si
rozhodně dala říct. Myslím, že mě ten šlofíček docela nabudil. Přesto bych
potřebovala pomocnou ruku“, snažila se vysoukat ze svého dlouhého trika.
„Není problém. Mám dvě“, položil jí je na ňadra.
„Jo, to je fakt“, přivřela oči a poddala se příjemnému pocitu. Sklonila se pro polibek,
do kterého se promítl smyslný příslib věcí příštích.
Je tak úžasná, pomyslel si. Jejím tělem kolovala čistá energie. Jeho žena byla
dárkem na začátku i na konci každého dne.
Přetáhl si ji na sebe a slyšel její tichý smích, který přecházel v předení, když nahradil
dlaně svými ústy. Srdce jí tlouklo rychleji, jak ji hladil po celém těle. Začal ji laskat,
dráždit, dokud nezatajila dech a nezabořila mu prsty do ramen. Ztuhla a opět se
uvolnila a slastně sténala rozkoší. Richard věděl, co dát a co si vzít. Pokaždé to
věděl. Jeho mohla milovat beze strachu a pochybností. Věděla, že je stejným
způsobem milována i ona. Natáhla se po něm, po jeho lásce, oddanosti a znovu se
zadívala do jeho planoucích očí. Velmi pomalu ji vyplnil. K rozkoši se připojila
obyčejná radost. Pohyby odrážely potřebu. Nejdřív pomalé a ke konci zrychlené.
Tempo se měnilo ve vzájemné splynutí. Oba se každým přírazem vznášeli výš a výš
k samotnému vrcholu.
Richard ji pomiloval hned několikrát za sebou a s potěšením sledoval, jak vrcholila,
než se připojil sám. Lucie byla nad míru spokojená. Vzhledem k tomu, že měla úplně
rozhozené vnitřní hodiny, neviděla důvod, proč by si nemohla ještě pár minut poležet.
Dobití baterek neproběhlo podle plánu, ale Richard se uměl postarat mnohem lépe,
aby si vyčistila mysl, to musela uznat.
„Copak, snad jsem tě neunavil?“, zeptal se.
„Ano, velmi, ale tak je to mnohem lepší“, protahovala se.
„Potěšení je na mé straně“, řekl a spokojeně se usmíval.
„Ale teď mi řekni, co tě tak unavilo, než jsem se vrátil“, zajímal se.
„Psaní mi šlo docela dobře. Avšak dnes jsem komunikovala s příliš mnoha lidmi“,
poznamenala. Dost mě to unavilo“. Vzhlédla k oknu, ani si nevšimla, že se mezitím
úplně setmělo.
„Tebe mluvení s lidmi nikdy neunaví, že?“
„Kdepak, v tom se pleteš, lásko“, oponoval.
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„Ale můžeš si dovolit někomu platit, aby s nimi mluvil za tebe. Můžeš dokonce i platit
někomu, aby mluvil s lidmi, co mluví s těmi, se kterými se nechceš bavit“, rozvíjela
svou teorii dál Lucie.
„To byla hodně rozvinutá myšlenka“, podíval se na Lucii s velkým pobavením.
„Nicméně zajímavá úvaha“, propletl si prsty s jejími. „Málem jsem se v tom docela
ztrácel. Ještě se zeptám, a kdo by mluvil s nimi?“, zajímal se.
„Všechno bys vyřizoval textovkami nebo e-mailem, a tak bys nepromluvil s živou
duší“, vysvětlovala.
„Zřejmě dnes toho na tebe bylo hodně, když takto přemýšlíš“, zasmál se a přitáhl si ji
k sobě, aby ji mohl políbit za ucho. „Jak jsem řekl, byla to zajímavá teorie. Ale
kdybych někoho platil, aby mluvil s lidmi, což vlastně v případě nutnosti dělám. A pak
platil někoho dalšího, aby se bavil s těmi, kterým jsem zaplatil v prvním kole, některé
pokyny by se zcela určitě překroutily. No a já bych pak musel mluvit s ještě větším
počtem lidí, až by se všechno totálně zamotalo“.
„Možná. Jenže tobě by to nevadilo. Máš lidi mnohem raději kolem sebe“.
„To je pravda, pokud pomineš skutečnost, že ty taky“.
„Pravda, ale dnes jsem toho měla víc než dost“, namítla.
„A víš, že já taky?“, povzdechl si.
„Nepovídej“, vzala mu hlavu do dlaní a dlouze zkoumala jeho tvář. „Měl jsi špatný
den?“, zeptala se.
„To ani ne. Byl náročný a dlouhý, ale nakonec nedopadl nijak špatně. Zvlášť, když
neopomenu návrat domů. Naopak. Pořád by se to mělo připomínat“, políbil ji. „Vracet
se k tobě, je pokaždé to nejlepší a vymaže veškeré chmury“.
„Aha, to musím jenom potvrdit“, protáhla se svůdně. „Teď si dopřeju sprchu a udělám
ti večeři. Jelikož jsem ti zaplatila předem, ráda bych, aby ses podíval na jednu
smlouvu, kterou mi nabídla Kamila“.
„Dobře. Dohoda je dohoda“, zasmál se. „Sprcha, jídlo a moje protislužba“.
„Správně. Vlastně já už jsem předtím jedla“, dodala.
„Před čím?“, udiveně se podíval.
Rozesmála se a odkulila se z postele. „Uvařila jsem báječnou kuřecí polévku“.
„Aha, měl by to být důvod k oslavě?“
„Ale ano. Byla tak dobrá, že jsem ji spořádala sama“, zubila se.
„To chceš říct, že jsi mi vůbec nic nenechala?“, zděšeně se zatvářil.
„Jo, přesně tohle říkám. Ale mám pro tebe něco jiného a troufám si tvrdit stejně tak
dobrého, uvidíš. Neboje se, hlady nebudeš“, chlácholila ho.
„Ach, to se mi ulevilo“, vydechl šťastně. „No, a co ty?“, zeptala se.
„Myslíš jídlo?“
„Ano, bavíme se o jídle“, napomenula ho a pleskla ho po ruce.
„Abych to shrnul, nasnídal jsem se s tebou, jak jistě víš. A potom“, zapátral v paměti.
„Pak jsem obědval v jedné firemní jídelně, kde jsem byl nucen mluvit s příliš mnoha
lidmi a příliš dlouhou dobu. Docela mi to zkazilo chuť k jídlu“, svěřil se.
„Ale copak, nějaký problém? Mám střelit něco z té hromady šperků, kterými jsi mě
obdaroval?“,

360

Richard zvrátil hlavu a nahlas se rozesmál, až mu tekly slzy. „Myslím, že se nějak
protlučeme, kotě. Žádný problém“, stále se pochechtával a promnul si krk. „Pár lidí
jenom potřebovalo připomenout, jaké jsou jejich priority a kdo je platí“.
„Aha. Pouštěl jsi na ně hrůzu?“
Usmál se a pohladil ji po čelisti. „Možná. Každopádně to mám za sebou. A myslím,
že to hned tak nebudu muset opakovat“.
„Rozumím. Takže jsi dnes nakopával zadky“.
„Já ne. Škoda, to by mě bavilo. Ale aspoň jsem vyděsil jednu bohatou paničku. A to
něco znamená“.
„Znám ji?“, zeptala se.
„Patrně ne. Je to opravdu husa. Bože, ona a ta její kočka“, kroutil hlavou. „Vlastně to
nebyla kočka, ale panter“, otřásl se.
„Cože? Richarde, ty jsi stačil zajít i do ZOO?“
„Kdepak“, uchechtl se, když viděl její udivenou tvář. „Ta bohatá husa měla mládě
bílého pantera, které se hodilo k jejímu luxusnímu střešnímu apartmánu, který jí
koupil její otec a kterého já dobře znám. Málem jsem tam chytil sněžnou slepotu.
Všechno bílé, jenom její asistent měl na sobě černý oblek. Nejspíš proto, aby ho
našla v té sněžné bouři, ve které žije“.
„Páni, co je to za šílenost, chovat si pralesní šelmu jako domácího mazlíčka“,
podivovala se Lucie.
„Ona ano. Pokud jí někdo řekl, že je to v módě, nebo to působí rebelsky“.
Lucie se zamyslela, zamračila se a nakonec se zeptala na rovinu. „Znáš ji dobře?
Měl jsi s ní něco?“, přimhouřila oči.
Richard zavrtěl hlavou. „To je hodně necitlivá otázka, když uvážím, co pro mě
znamenáš a co jsme spolu dělali“, zatvářil se nevlídně, až uraženě. „Ne, s touhle
husou bych si nikdy nic nezačal“.
„Protože?“, pobídla ho.
„To, že je husa, by mělo jako vysvětlení stačit. Navíc není můj typ. Hodně pije, bere
drogy, je hloupá, bezohledná a skrz naskrz rozmazlená“.
„To je dobře vědět“.
„Chceš se mě ptát na další ženy, se kterými jsem to mohl dělat?“, zamručel otráveně.
„Ani ne, promiň“, omlouvala se. „Ta mě zajímala, protože je nechutně bohatá a
zřejmě hodně důležitá, že jsi ji navštívil přímo v jejím bytě“.
„Bohatá je díky svému otci, ale to ty taky, kotě. Nejsi na tom úplně zle. A pokud jde o
osobní návštěvu, byl jsem domluvený s jejím otcem, že se tam sejdeme, tak to bylo.
Aby bylo jasno, jsi pro mě jediná na světě“, pozvedl jí bradu a něžně se na ni zadíval.
„Já vím, ještě jednou promiň“, omlouvala se. „Jsem poslední dobu divná. Možná to
jsou ty těhotenské hormony. Zřejmě si ještě se mnou užiješ“, pokyvovala hlavou.
„Určitě to jsou hormony, ale já se jich nebojím a zvládám je docela dobře“, ujistil ji.
„Takže, co že to máme na programu? Říkala jsi něco o sprše a večeři, nebo jsem
špatně slyšel?“, zatahal ji za pramínek vlasů.
„Slyšel jsi velmi dobře“, rozesmála se
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79.
Měsíc leden se neskutečně vlekl. Ukázalo se, že vyjít do patra v novém domě bylo
mnohem náročnější. Lucie s lahví vody v jedné ruce a s talířkem ve druhé se
dovlekla na poslední schod úplně vyčerpaná. S povzdechem vkročila do ložnice, kde
se nacházel střed jejího zájmu, její srdce i budoucnost. Vešla tiše, opřela se o rám
dveří a potají pozorovala Richarda.
Seděl na posteli, jednu nohu, přehozenou přes druhou a soustředěně se díval do
notebooku. Ačkoli sliboval, že přes svátky nebude pracovat, Lucie zjistila, že téměř
nic jiného nedělal. Neměla mu to za zlé, spíše mu záviděla, protože ona už téměř
toho moc nedělala. U ničeho nevydržela dlouho a byla z toho značně otrávená. Pro
miminko měla vše připraveno. Sklesle udělala pár dalších kroků, položila talířek
s pitím, vlezla si do postele a sebrala Richardovi notebook.
S úsměvem ho zavřela a posadila se mu na klín. Povytáhl obočí a mírně zvlnil rty.
„Máš štěstí, že jsem si ten dokument, na kterém jsem zrovna pracoval, stačil uložit“.
„To znělo skoro jako pohrůžka“, položila mu ruce na ramena. Naklonila hlavu na
stranu a věrohodně napodobila jeho výraz. „Co kdyby ses pro změnu věnoval mé
maličkosti, nebo snad bys taky vyhrožoval mému tělu?“
Zasmál se a v jeho očích se objevila jiskra. Vtáhl spodní ret mezi zuby a objal ji
kolem pasu.
„Udělal jsem z tebe obscénní zvrácenou ženštinu. Máš vůbec tušení, co se mnou ta
myšlenka provádí?“
Lucie se zasmála. „Ano, cítím to docela přesně“
„To je tak vidět?“
„Velmi“, překulila se k jeho krku a jemně ho kousla. Vdechla jeho mužnou vůni a
prsty mu vnořila do vlasů. „Tvoje hlava je tak zaměřená na mou nově nalezenou
hříšnou zvrácenost, že sis na mně ani ničeho nevšiml“.
Zmáčkl jí stehna a zasténal. „A to, co děláš, mi v tom má pomoct?“
„Tak jo, přestanu“, oznámila a odtáhla se.
Richard se zamračil. „Jako pračlověk tě žádám, abys ve svých výstřednostech na
mém krku pokračovala“.
„Kdepak“, zachichotala se. „Aspoň dokud nezjistíš, co je na mně nového. Opravdu to
není tak těžké“, popichovala ho.
Richard jí vnořil ruce do vlasů a přitáhl si ji ke rtům. „Omyl“, zašeptal mezi polibky.
„Je to velmi těžké, řekl bych mučivé, bolestivé a trýznivě tvrdé. Potřebuju ti to teď
hned udělat, kotě“, mručel.
Právě když začala přemýšlet o tom, jak lahodné, opojné a návykové jeho polibky
jsou, zazvonil mu mobilní telefon. Nevypadalo, že by se ho chystal zvednout. Lucie
se odtáhla a pohlédla na něho. „Nevezmeš to?“
Nasměroval ji zpátky ke svým ústům. „Ne“, zabručel, posunul se k čelu postele a vzal
ji sebou. „Ať je to, kdo chce, počká“.
„Hmm“, zabručela pobaveně. „Nevíš, kdo to je, může to být důležité. Třeba Pavel,
víš, že odjel do Seattlu“.
„Jsi zvědavá, viď?“, zamračil se Richard.
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„V mnoha směrech“, zašklebila se. „Teď to vezmi“, nařídila mu. Opatrně vstala
z postele, a když ji plácl po zadku, zasmála se a pohrozila mu. Sledovala svého
muže, jak telefonuje a přitom se jí stáhly útroby. I když poslíčky přímo nebolely,
rozhodně ani nebyly příjemné. Trochu udýchaně se posadila do křesla a pokoušel se
nějak uvolnit. Ačkoli jí do porodu zbývaly více jak tři týdny, pohlédla na hodinky a
začala počítat. Když opět ucítila stahy, dítě dalo najevo svou přítomnost a koplo ji
pod levé žebro.
„Já vím, zlatíčko“, zamumlala a mnula si místo, na které dítě podniklo útok. „Už brzy
se dočkáš“, zašeptala.
Richard upřel pohled na svou ženu a do jeho očí se vloudilo znepokojení. Rychle
ukončil hovor a klekl si před ni. „Co je?“, zeptal se a položil dlaň na její ruku. „Je ti
dobře?“, zeptal se znepokojeně.
Přikývla a zhluboka se nadechla. „Mám zřejmě falešné kontrakce“, pokrčila čelem.
„Určitě?“
„Ano, začínám si na ně pomalu zvykat“, polkla a s jeho pomocí se postavila.
S úsměvem na rtech objala Richarda kolem krku. „Takže, povíš mi konečně, co je
nového?“
Překvapený jejím klidem zavrtěl hlavou a ukázal k jejímu břichu. „Lucie, myslím, že
by sis měla lehnout“.
„Proč?“, zamračila se.
„Protože“, zdůraznil. „Začínáš mít kontrakce“.
„Nepanikař, Richarde. To jsou jenom poslíčky“, přezíravě mávla rukou, vzala si vodu
a téměř dopila láhev. „Je mi dobře. Je to v tomto stadiu naprostý normální jev“.
Richard si samou nervozitou prohrábl vlasy. Byl si zcela jistý, že Lucie situaci
podceňuje. „Jak tohle víš?“
„Hej, tak podívej. Je to moje tělo a během posledních dvaceti pěti letech jsem ho
poznala docela dobře, takže vím, jak mi je“, ukončila debatu. Došla k němu a znovu
vklouzla rukama kolem jeho krku. „Chceš něco vědět?“, nadhodila.
Povzdechl si a snažil se udržet krok s jejími myšlenkami.
„Jistě, že chci“, odpověděl.
Povytáhla obočí. „Jsi velmi roztomilý a sexy, jak se o mě bojíš“.
„Opravdu?“, uchechtl se.
„Hmm, ano“.
Richard se uculil. „Víš, že to tak je. Už jsem ti to říkal nespočet krát, ale klidně to
budu opakovat třeba do konce života. Protože ty sama jsi nesmírně sexy“.
„Děkuji, to ráda slyším. Zvláště teď“, stoupla si na špičky a políbila ho. „No a taky sis
vůbec nevšiml ve své posedlosti, že mám na sobě tvou pamětní mikinu“, naznačila
uvozovky. „Tu mikinu, kterou jsi mi půjčil první den, co jsme spolu trávili společně,
vzpomínáš? Ten večer na Karlově mostě“, upřesnila.
Richard stočil očima ke své béžové mikině. „Páni, tak se na to podívejme“,
s úsměvem jí popotáhl mikinu přes vypouklé bříško. „Letos ti rozhodně padne lépe“,
poškádlil ji.
„Co?“, Lucie otevřela ústa a Richard se začal smát. „Okamžitě to odvoláš“, durdila se
a pobaveně ho plácla přes ruku.
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„Ale no tak. Víš, že si dělám legraci“, políbil ji na našpulené rty. „Mám to nějak
odčinit?“, nabízel pohotově smír.
„Ano, to bys tedy měl“.
„A co bych měl podle tebe udělat, kotě? Nebo spíše, jak bych to měl udělat?“
„Jednoduše. Co si tak zahrát se mnou šachy?“, šklebila se.
„Co? To myslíš vážně?“, upřímně se vyděsil.
„Ano“, přikývla. Bude to taková přátelská hra“.
Richardovi uličnicky zajiskřilo v očích. „Aha, ale co uděláš, až prohraješ?“
„Proč bych měla prohrávat“, zašklebila se Lucie. „A, ano. Jestli mě nenecháš vyhrát,
budeš spát sám v jednom z těch pokojů pro hosty. Jak víš, máme jich celkem dost.
Jako bonus si můžeš vybrat“.
„Tak to můžeme rovnou odpískat. Nehodlám v žádném případě riskovat, že se stane
zázrak a ty vyhraješ“. Vzal ji za ruku a přitáhl si ji k sobě.
„Zdá se, že už jsi to za mě rozhodl“, dobírala si ho a položila mu ruku na hruď a
sjížděla s ní pomalu dolů.
„Vyhnala bys mě z naší společné postele?“, políbil ji do vlasů.
„Nikdy“, zašeptala.
„Taky jsem si to myslel“, prohlásil s hrdostí.
„Nepromarníš žádnou šanci, že?“
„Nikdy, kotě“, tiše se zasmál. Jednu ruku měl položenou na jejím kříži a druhou
propletl s jejími prsty a přitiskl si ji k hrudi. „Víš, na co teď myslím?“, zpříma se na ni
zadíval.
„Vím“, vydechla s očima upřenýma na jeho rty. Při vzpomínce na jejich první milování
ji zalilo horko.
„Moc dobře si vedete, paní Gregorová. Děláte na mě čím dál větší dojem“, začal se
s ní mírně pohupovat. Sklonil hlavu a zavadil o její rty. Nestačilo jí to. Věděla, že se
nikdy nenabaží.
„Ušli jsme spolu pěkný kus cesty. Jsi ráda, že sis mě vzala?“, zahýbal se s ní
v pomalém tanci a přitom si tiše pobrukoval.
Lucie polkla a zrychloval se jí dech. „Ani na vteřinu jsem nezapochybovala“, po tváři jí
skanula slza. „Chtěla bych tě vždycky, Richarde“, ujistila ho tiše.
Richard se přitiskl na její rty a začal ji vášnivě líbat, až ztrácela dech. V mysli se jí
znovu promítl ten večer na Karlově mostě. Byl to okamžik, kdy ještě vůbec netušila,
jak se její život změní navždy. Byla za to neskonale vděčná.
Richard vklouzl Lucii pod zadek, dlaněmi podepřel její obě hýždě a podíval se na ni
žhnoucíma očima. „Musím uznat, že ti to oblečení nesmírně sluší, ale musím tě toho
zbavit. Během chvilky stála před ním nahá a málem ztrácela rovnováhu, když
poklekl před ní a začal ji jemně hladit. Zvedl hlavu a z jejího výrazu vyčetl všechno,
co potřeboval vědět. Obdivoval její touhu po sexu během těhotenství a byl tomu
nesmírně rád. Teď, když už se blížil termín jejího porodu, měla bříško pěkně
vypouklé a souložili jediným způsobem, zezadu. Pro Lucii to byla ta nejlepší poloha,
ve které se cítila pohodlně. Dlaně jí tiskl ke stehnům a jazykem jí hladil pokožku a
sledoval, jak její tělo ožívalo a svíjelo se touhou očekávání. Zvedl ji do náruče a
položil ji na postel.
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„Tak to bude lepší“, řekl a přisál se na její rty. Jazykem dováděl v jejich ústech
dychtivě a hladově. Potom se přesouval přes její bříško a laskal je jazykem. Z hrdla
jí unikaly tiché steny. Zvedl hlavu a něžně se na ni usmál. „Nejdříve ti to udělám
pusou a hned tak nepřestanu“.
Přikývla právě ve chvíli, když se jí dotýkal mezi nohama. Roztáhl jí nohy a jazykem
přejel po celé brázdě jejího pohlaví.
„Ach bože, hlesla a zaryla pěsti do prostěradla.
To už sklonil hluboce hlavu a začal ji pomalu lízat. Jeho jazyk, se nořil jako úhoř do
její vlhké, kluzké brázdy mezi jejíma nohama. Lucie sténala. Cítila, jak se jí napínají
svaly a jak se začíná prohýbat v zádech. Bezmocně se vytáčela a věděla, že nesmí
být brzy hotová, neboť tomu velel její dominantní manžel, který řídil dokonale její tělo.
Snažila se uvolnit, ale zjistila, že své tělo už dlouho neudrží. Taky věděla, že se mu
dobrovolně oddává, aby ji zvolna a jistě přiváděl k šílenství.
„Bože Richarde, prosím, potřebuju se udělat“, zaúpěla.
On však neřekl ani slovo, jenom se hrdelně zasmál přímo do jejího těla. Zkusila se
uvolnit, ale nešlo to.
„Richarde, tohle už nevydržím“, stěžovala si mezi steny, které se jí draly z úst.
„Ještě ne, krásko“, zvedl hlavu. „Zvládneš to, věř mi a uvolni se“.
Lucie po tom všem, co spolu prožili, věděla, že má pravdu. Povzdechla si a zcela se
uvolnila a nechala se unášet do víru nové rozkoše. Richard se opět sklonil mezi její
stehna a palcem neomylně přejel přes nejcitlivější bod, přesně tam, kde po tom
toužila a znovu táhle zasténala. Potom jí to udělal znovu jazykem a opakoval to
znovu a znovu. To už se Lucie zmítala a zajíkala slastí.
„Ach, ano. To je dokonalé“, zamumlal spokojeně. Roztáhl ji více nohy od sebe a
nepřestával ji dohánět za hranici zdravého rozumu, aby ji přivedl do kráteru orgasmu.
Lucie sebou zmítala a vrcholila.
Když se stačila vzpamatovat z orgasmu, přetočil ji hbitě do polohy, kterou oba teď
využívali, a pomalu do ní vstoupil, až ji jeho penis celou vyplnil. Pak už se ložnicí
rozléhal jejich slastný společný povzdech. Pevně uchopil její zadeček, kolébal se
v jejím lůně a tím do ní pronikal hlouběji. Soustředěně sledoval svůj penis, jak do ní
zajížděl. „To je úžasné, lásko“, zasténal rozkoší.
Lucie málem přestala dýchat, protože cítit jeho tělo ve svém bylo tak skvostné,
neuvěřitelný pocit naplnění, tak správné. Cítila se živá a šťastná.
„Bože, to je nádhera“, vzdychala slastně, zatímco do ní pronikal zezadu jeho
mohutný penis, aby jí poskytl uspokojení, kterého se nemohla nasytit. Potom už
nevnímala nic jiného než ten neuvěřitelný pocit, který zachvacoval její tělo. Richard
věděl moc dobře, co ona potřebovala. Její smysly zahlcovaly vlny slasti, bezmocně
se svíjela, vzpínala se zadečkem k němu. Oddávala se mu v absolutní podřízenosti
zalitá rozkoší.
„Teď, lásko“, zavelel chraplavě a palcem přejel po místě jejich propojení.
Lucii se zajiskřilo před očima, a když to opakoval, explodovala a potom už vrcholila a
vrcholila. Také Richarda tento okamžik zcela pohltil a už se nedržel zpátky.
Zrychloval tempo, v němž narážel na hýždě své manželky a roztřásl se vzrušením,
když přesunul svoje ruce na její, mateřstvím rozbujelá ňadra.
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„Bože, Lucie, miluju tě“, vyrazil ze sebe mohutný výkřik a vyvrcholil spolu s ní.
„To bylo neuvěřitelné. Jsi v pořádku, lásko?“, přitáhl si ji k sobě a něžně jí pohladil
vzedmuté bříško.
„Ano, nemusíš se stále obávat, jsem v té nejlepší pohodě, jak jen můžu být“,
ubezpečila ho a šťastně se usmála. „Myslím, že teď budu spát“ a mohutně zívla.
„Správně, tak to má být, po vynikajícím sexu se musí zákonitě dostavit zdravý
spánek“, tiše se zasmál, ale Lucie ho už neslyšela.
80.
Richardovi se vůbec nelíbila představa, že musí na pár dnů odcestovat služebně, ale
nebylo vyhnutí. Copak ji může nechat samotnou doma, neustále si v hlavě přebíral
tuto otázku. Nakonec mu Honza s Evou slíbili, že na Lucii dohlédnout, čímž mu
částečně spadl kámen ze srdce. Ještě, že se to dalo tímto způsobem vyřešit, neboť
nebyl nikdo jiný a musel by svou ženu odvézt k rodičům, protože by ji nemohl nechat
samou. Jeho sestra Jana s rodinou byli zrovna lyžovat a měli se vrátit za dva dny.
Když ráno odjížděl s těžkým srdcem, Lucie měla slzy v očích, přestože se sebe víc
snažila to zamaskovat. Ještě jednou ji naposled políbil na rozloučenou. Její sladké rty
se setkaly s jeho a jeho silné paže ji objímaly, jako by se nechtěly od ní odtrhnout.
Richard nenáviděl ten pocit, že musí odcestovat, což ho zatraceně bolelo a poprvé
ho štvalo, že se pustil do toho italského projektu.
Lucie se malinko usmála, když podržela jeho tvář v dlaních. „Vrať se mi brzy,
Richarde“, řekla rozechvělým hlasem.
Její slova pro něho znamenala víc než jen fyzickou přítomnost. „Nic mi nezabrání,
abych se k tobě vrátil, lásko moje, a k tobě děťátko“, zašeptal k jejímu bříšku.
Najednou byla Lucie sama, těhotná a hrozně smutná. Poslední dobou vyžadovala
Richardovu přítomnost neustále. Vlastně nebyla tak úplně sama, neboť v sobě nosila
jejich dítě, které jí dávalo každou chvíli o sobě vědět. Honza s Evou se ještě téhož
dne nastěhovali k Lucii a zabydleli se v jednom z pokojů pro hosty. Lucie sice
zpočátku protestovala proti tomuto řešení, ale nakonec byla ráda, že má společnost.
Trápilo ji spíše vědomí, že byli čerství novomanželé a měli trávit čas jen ve dvou,
čímž taky argumentovala. Když jim později vylíčila svoje obavy, oba dva se rozesmáli
a začali na sebe dělat tajemná gesta. To Lucii přivedlo na myšlenku, že se něco
zadařilo. Povytáhla obočí, ale nijak to nekomentovala. Chápala, že není na místě to
dále rozvíjet, ale doufala, že to tak je, jak si myslela.
Richardova přímá žádost, aby se o ni postarali a dohlíželi na ni, ji sice štvala, ale na
druhou stranu to bylo pro jejího muže velmi typické. Vždy byl a je tak ochranitelský a
pečovatelský. Moc dobře věděla, jak se bál odejet, stejně jako ona nenáviděla to
pomyšlení, že ji opustí, byť jenom na pár dní. Zkrátka jí chyběl, a to velmi.
Ve společnosti její dlouholeté kamarádky a jejího manžela ubíhaly dny celkem rychle.
Honza rád vařil stejně jako Lucie, takže se spolu docela doplňovali v kuchyni.
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Eva se snažila se svým talentem zlepšovat pokoj pro miminko a namalovala
kouzelný obrázek, který připevnila nad postýlkou.
Třetí den se ale opět neskutečně vlekl. Lucie položila talířek na svoje vyboulené
břicho a zasténala při pohledu na svou nechuť vyvažovat na svém těle tento
předmět. Kamarádka ji chvíli sledovala, jak bojovala sama se sebou a pokusila se
potlačit úsměv.
„Mlč, Evo, nic neříkej“, podívala se na ni Lucie a pořádně se na ni zamračila, když
zaznamenala její pobavený výraz. „Jsem zoufalá. Dítě se má narodit za dva týdny.
Byla bych radši, aby to už bylo teď. Proč si dává tak na čas?“, zoufala si „Doktor říkal,
že musím být trpělivá, ale jako by to šlo“, odfrkla si a nakrčila tvář.
Eva uchopila téměř prázdný talířek, na kterém před chvílí ležel kousek koláče, a
podala jí sklenici mléka. Chápala nepohodlí své kamarádky a ráda by ji podpořila, ale
v tomhle stadiu jí mohla pouze namasírovat chodidla. Soucitně mlaskla a posadila se
na područku pohovky.
„Já vím, je to fuška. To vydržíš, zítra přijede Richard a on už tě povzbudí“, snažila se
Lucii uchlácholit.
Ten den, jako by se předem domluvili, se všichni sjeli do Černošic. Jana se svým
mužem a Pavel, který se zrovna vrátil ze Seattlu.
„Měla by ses na chvíli natáhnout, to ti udělá dobře“, radila jí Jana. „Vsadím se, že za
pár dní budeš držet miminko v náručí a přát si, aby ses alespoň trochu vyspala“.
„To je pravda, miminka křičí ve dne v noci. To můžu z vlastní zkušenosti potvrdit“,
přitakával Jiří.
Lucie zakroutila oteklýma nohama. „Stejně nespím, nejde to“, povzdechla si.
Jana jí začala vyprávět, co všechno se přihodilo, když se dvojčata, Petr a Vojta
rozhodli přijít na svět. „To bylo něco, na to jen tak nezapomenu, vlastně nikdy“,
protočila očima.
Lucie se smála, když slyšela, jak Jiří se svým otcem, který se u nich toho dne
zastavil, vyváděli tak, jako by právě oznámila, že padá nebe. Tato pravdivá historka
Lucii tak pobavila, že jí od smíchu tekly slzy z očí.
Jiří se vyřítil z ložnice s připraveným zavazadlem do porodnice. Popadl lahve s vodou
a deku, jako by měla Jana porodit v autě. Jeho otec mezitím volal manželce, aby
přijela do porodnice. Jiří mu hodil klíčky od auta s tím, že musí nastartovat, jako by
venku řádila sněhová bouře a on se bál, že by nemusel naskočit motor. Potom oba
vyběhli ven. Jana sledovala ten hukot a přemýšlela mezi kontrakcemi nad tím, co to
oba dělají.
„Bylo to neuvěřitelné“, vzpomínala Jana se smíchem. „V klidu jsem se oblékla a
čekala nějakou dobu, než si můj manžel s tchánem uvědomí, že jsem s nimi
neodjela. Prostě muži, když je něco rozruší, na okamžik se jim odkrví mozek.
Nemůžou za to, že?“, poplácala Jiřího po ruce.
„No, no, kdybys nepřeháněla“, bránil se Jiří, ale smál se spolu s manželkou.
Lucie se protáhla a promnula si kříž. Od smíchu ji všechno bolelo. „No, a jak to
vlastně dopadlo?“, zajímala se.
„Dobře“, ozvala se Jana. „Netrvalo dlouho, když se rozletěly dveře našeho bytu a Jiří
vběhl dovnitř jako velká smršť.
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S děsem v očích se rozhlížel kolem sebe a vypadal, jako by ztratil něco velmi
důležitého. Jako například manželku, která měla porodní bolesti“, dovyprávěla Jana.
Ale to už všichni řvali smíchem včetně Lucie. Jiří nakonec rozhodil ruce v naprosté
kapitulaci. „Dočkám se nějaké podpory?“, zvolal do místnosti.
Jako na zavolanou se ozvaly kroky. „Tady je nějak veselo. Kde je moje žena?“, vpadl
do pokoje Richard.
Všichni jako jeden překvapením otočili hlavou směrem ke dveřím. Lucie se zmocnil
pocit vzrušení a samou radostí, že ho vidí, se jí rozzářil úsměv na tváři. „Richarde“,
zvolala s nadšením.
Richard došel až k Lucii, která seděla v křesle, natáhl ruku, aby se mohla postavit a
přitom mumlal nějaké uklidňující nesmysly. Uhladil jí top přes její velké bříško. Jeho
něžné gesto zaznamenaly obě ženy v místnosti. Jana sledovala svého bratra
s nemalým potěšením, jak objímal přetékající láskou svou manželku a nenarozené
dítě, které nosila pod srdcem. Richard byl úplně jiný člověk, protože konečně našel
pro sebe tu správnou ženu, která ho milovala takového, jaký byl.
„Ahoj krásko moje“, zmocnil se jejich rtů a začal ji vroucně líbat. Přitom mu vůbec
nevadilo, že je v místnosti plno lidí, kteří přihlíželi jejich vítacímu projevu. Když se
konečně od sebe odtrhli, široce se na ni usmál a zavadil nosem o ten její a vtáhl její
spodní ret mezi zuby.
„Víš, jak moc jsem s tebou šťastný?“
Lucie cítila, jak ji opouštěly zbytky napětí a celá se rozzářila. „Nejsem si jistá, jestli to
ještě více jde“.
„Co? Pochybuješ snad o mých schopnostech?“
„To bych si nedovolila“, zachichotala se.
„No proto“, pozvedl koutky úst. Potom se konečně otočil ke své rodině a přátelům,
jako by si všiml zrovna teď, že tam jsou. „Jsem moc rád, že jste se tady všichni tak
pěkně sešli, což je důvod k oslavě“, promluvil Richard a postupně se s každým zvlášť
přivítal. Zároveň poděkoval Evě a Honzovi, za jejich ochotu a čas, když dohlíželi na
jeho manželku během jeho nepřítomnosti.
„Přivezl jsem spoustu italských dobrot včetně vynikajícího vína“, ukázal na objemnou
kabelu u dveří.
„To je dobrý nápad“, ozval se Pavel jako první. „Ještě, že jsem se vrátil, nerad bych
totiž zmeškal, jak se můj bratr zanedlouho pomine z toho, že se stane otcem“,
poznamenal Pavel a protočil očima.
Richard se na něho nevěřícně podíval, nakonec zakroutil hlavou a zvlnil rty do
samolibého úsměvu. „Chtěl jsi snad říct, že se stanu otcem, kvůli kterému ženy
omdlévají?“, opravil ho.
„Jo, tak něco“, chechtal se Pavel.
Richard usadil manželku zpátky do křesla a zářivě se na ni usmál. „Abych
nezapomněl, Bruno ti posílá dárek“, zvedl papírovou reklamní tašku a zahoupal s ní
před jejíma očima. „Říkal, že je to něco pro dítě od jednoho italského návrháře“.
„Páni, naše dítě už má pomalu větší šatník než já“, smála se Lucie. Rozbalila
hedvábný papír a vytáhla prťavé džíny, bílé tričko a džínovou bundičku.
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„Panebože, to je něco. Netušila jsem, že něco takového existuje v dětské mini
velikosti“, vypískla s nadšením. „Podívejte se“, zvedla darovaný obleček před sebe.
„Co to je?“, v Richardově obličeji se objevilo čiré zděšení. „Ten Bruno se dočista
pomátl. Naše dítě v tom bude vypadat jako člen motorkářského klubu“, odmítavě
zakroutil hlavou.
„Náhodou, je to velmi trefné, líbí se mi to“, ohradila se Lucie a v očích jí zaplál vzdor.
Ostatní s velkým zájmem sledovali jejich vášnivou výměnu názorů. Přitom přemýšleli,
kdo vyhraje, i když to bylo předem jasné, že to bude Lucie. Zvláště Janu to pobavilo.
Její švagrová procházela změnou nálad. Sama věděla, že těhotenské hormony jsou
docela hrozná věc. Na druhou stranu však musela uznat, že její bratr je sebejistě
zvládal. Postřehla, že mu špičkování s manželkou prospívalo a pobaveně mu jiskřilo
v očích. Lucie totiž byla něco jako jeho životní síla, jeho magnetismus Richardovi
vyletělo obočí vzhůru přesně ve chvíli, když špulila pusu a olízla si spodní ret.
„Kdepak, lásko. Jenom přes mou mrtvolu“, utrousil nenuceně.
Lucie vzdorovitě vystrčila bradu. „Pokud naše dítě mám porodit já, taky rozhodnu o
tom, co mu vyberu za oblečení“.
„Hm, a je to tady, přátelé. Tohle slyším několikrát za den. Kdyby to šlo a mohl bych
naše dítě přivést na svět sám, rozhodně bych to udělal“, rozhodil bezmocně rukama.
Lucie se naježila.
„To určitě“, odsekla. „To říkají všichni muži, protože nevědí, o čem mluví“, přidala se
Jana na její podporu.
„Myslím, Lucko, že tentokrát to myslí Richard vážně. Který muž by netrpěl místo své
ženy“, ozval se Jiří a poplácal švagra po zádech.
Lucie se snažila při tom chlapském gestu nesmát a pouze protočila očima. Oba muži,
z nichž jeden bránil toho druhého, na sebe spokojeně zamrkali.
Zábava se nesla ve velmi pohodovém duchu až do pozdních večerních hodin.
Richard neustále sledoval manželku, jako by se snažil odhadnout, jak se cítí. Po
celou dobu se zdála být spokojená a vypadala pohodově. Když později zaznamenal,
že se jí klížily oči, okamžitě se zvedl.
„No, myslím, že jsme si užili moc pěkný večer. Bavte se dobře, dům je vám
k dispozici. My dva si půjdeme už lehnout“, pomáhal Lucii z křesla.
„Jo, to je fakt. Zalezu si do postele, ale nevím, jestli vůbec usnu. Možná si podepřu
nohy a pustím si televizi“, konstatovala Lucie.
„Vsadím se, že usneš velice rychle, lásko“, poškádlil ji Richard cestou, když se oba
vydali do patra.
V ložnici se neubránil úsměvu, když si jeho těhotná žena lehala vedle něho. Věděla
moc dobře, co ho tak pobavilo, jak se snažila najít tu správnou polohu, aby své
nemotorné tělo složila ke spánku. Když se jí to konečně podařilo, přitulil se k ní.
Poséval její tělo polibky, od krku přes ramena až k bříšku. Pomalu jí povytáhl košilku
a políbil ji na obnaženou pokožku, kde rostlo jejich dítě.
„Halo, kdo je tam?“, jemně poklepal na bříško. „Jestli jsi holka nebo kluk, moc se na
tebe těším“, zašeptal.
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Lucie spokojeně vzdychla. „Líbí se mi, jak to říkáš. Určitě to bude jedno z toho,
Klárka nebo Adámek, každopádně to zní dobře, že?“
„To mně taky“, znovu ji políbil na bříško a vzal ji za ruku. Propletl si s ní prsty, jeden
po druhém a políbil je, každý zvlášť. „Miluju tě, Lucie“, řekl tiše. „Děkuju, že sis mě
vzala“, zadíval se na ni.
Lucie volnou rukou mu odhrnula pramen vlasů z čela. Z jeho výrazu z očí a tváře jí
pukalo srdce dojetím. „To já děkuju tobě“, zašeptala.
Richard si položil tvář na její bříško, které se zrovna zavlnilo, a on se rozesmál.
„Viděla jsi to, ruka nebo noha?“, zeptal se.
„Nevím, možná. Nebo taky zadeček“, odpověděla se smíchem.
Richard zmateně pokrčil rameny. Nesmírně si ten okamžik užíval.
„Zajímalo by mě, jestli naše dítě bude hrát šachy stejně mizerně, jako jeho maminka“.
„Mě by zase zajímalo, jestli bude mít tolik sebevědomí, jako jeho otec, troubo“,
dodala dotčeně.
Richard povytáhl obočí a přitom jí kroužil prstem kolem pupíku. „Naše dítě bude
hodně sebevědomé, které neumí hrát šachy. To zní docela dobře, ne?“
„Taky si to myslím“, usmívala se. „Ale jestli bude po mně, určitě nad tebou vyzraje“,
prohlásila s velkým potěšením.
Znovu ji políbil na břicho a jeho koutky se mu pozvedly v nevyzpytatelném úsměvu.
„Zajímalo by mě, jestli bude více po tobě nebo po mně“, uculoval se.
Lucie zasténala a položila si hlavu na polštář. „Pokud bude po tobě, to by
znamenalo, že mě čeká náročný život“, poznamenala.
„A to proč?“, divil se.
„Dva sebevědomé jedince zvládnout, bude hodně, hodně složité“.
„Chabá odpověď, to už jsi říkala“, ozval se.
„V tomhle případě to sedí, nemyslíš?“, odvětila pohotově.
„Nemůžu souhlasit“, bručel a zahrnoval celé její bříško spoustou polibků. Přitom
sledoval, jak se lehce zachvěla vzrušením. „Ať je to chlapec nebo děvče, zajímalo by
mě, jestli pozná, jak jeho matka je krásná uvnitř i navenek“.
Lucie ho pohladila po tváři. „Děkuji za uznání. Zajímalo by mě, pokud to bude kluk,
jestli bude stejně úžasný jako jeho otec“.
„To nepochybně“, zvedl hlavu. „Jinak to být ani nemůže“, pronesl s jistotou. „Mě by
zase zajímalo, pokud to bude holka, jestli bude stejná jako její matka. Pokud ano,
dopředu říkám, že budu mít hodně práce, abych ji uhlídal“, řekl s vážnou tváří a
zamyslel se.
„Musíš doufat, že se zamiluje do stejného muže, jako je její otec“, smála se Lucie.
„No, jedině tak“, pronesl s patřičným sebevědomím. „Ale nejdříve tak ve třiceti“, stačil
poznamenat důrazně.
„Myslím, že se tě nebude ptát, kdy se to stane“, rozesmála se Lucie.
„Ježíši, to vůbec nevyslovuj nahlas“, řekl zděšeně a smál se spolu s ní. „Zajímalo by
mě, jestli naše dítě dovolí zrovna teď, abych mohl jeho maminku pomilovat. Co
myslíš?“, zapředl jí do ucha.
„Určitě ano. Našemu dítěti se to líbí a jeho matce taky“, zavrněla.
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„Vážně?“, zmocnil se jejich úst a vroucně ji začal líbat. Ačkoli chtěla ještě něco říct,
nepustil ji ke slovu. Zahrnoval ji sladkými slovy, pronikal i do jejího krevního oběhu a
hladil ji nejen na duši tak, jako nikdy dříve.
„Ach, panebože“, sténala, když ji chytil za boky a zcela se ponořil ústy mezi jejíma
nohama. Takto z ní vysával další a další orgasmus. Nevěděla, jestli to ještě bylo
možné, ale bylo. Doslova ji konzumoval. Ztrácela představu, kolik vyvrcholení jí jeho
jazyk přinese. Potom ji něžně přetočil na bok, zadkem k sobě. Chytil ji za boky a
přizpůsobil se její poloze. Přitiskl konec penisu k jejímu vlhkému otvoru a pomalu se
nořil dovnitř. Zadržela dech, protože očekávala, že se každým přírazem dostane
hlouběji. Ale on nespěchal.
„Jo, hezky pomaloučku, polehoučku. Pěkně mi ho zvlhčuješ, kotě“. Klouzal pomalu
dovnitř a ven. Miloval ji dlouho, dokud jí nezachvátila první vlna orgasmu. Potom ji
obratně posunul tak, že byla na všech čtyřech a přiměl ji, aby se držela čela postele.
Nadzvedl jí zadeček, přidržoval si ji a začal ji šukat pomalu a dlouho. Lucie se mu
zcela oddávala a měla pocit, že s ní a jejich dítětem splynul v jedno. Vnímala tak
Richardovu lásku pevněji a stáleji. Potom se už vznášela v sérii neskutečné slasti a
opakovaně vrcholila.
81.
Lucie se probudila ve tři hodiny ráno a snažila se posadit. Odhodila přikrývku,
nahrbila se a chytila se za břicho, když ucítila úpornou bolest.
„Panebože“, vydechla. Pak se narovnala, když kontrakce pominula.
Richard se zprudka posadil a rozsvítil lampičku. Když uviděl Lucii, jak se kroutila,
v okamžiku byl na nohou.
„Lucie, co se děje?“, stačil se zeptat.
Nadechla se a nastala další kontrakce. To už jí břichem, které bylo na omak tvrdé,
projela hluboká, vystřelující bolest. Tohle už nebyly poslíčky. Pomalu se nadechla a
pohlédla na Richarda se zmatkem v očích. „Asi budu rodit“, řekla vyděšeně.
Richard polkl naprázdno. „Cože?“, rozevřel oči strachem. „Máš porodní bolesti?“,
zeptal se hlasem, který mu začal přeskakovat. „Vždyť termín máš až za dva týdny“,
začal panikařit.
Rodit sice měla ona, ale Richard vypadal k smrti vyděšeně. Lucie se pomalu
nadechla a přikývla. „Uklidni se, Richarde, ano?“
Ale on ji neposlouchal, neboť v jeho hlavě vypukla vřava. Přesto měl pocit, že přišel o
rozum. Na to, že měla přivést dítě na svět, mu připadala ledově klidná.
„Sakra, zvládneme to“, pobíhal sem a tam. Vrhnul se ke skříni a vytáhl tašku, která
tam byla připravená. Lucie sice prožívala mírně fyzické nepohodlí, ale duševně se
cítila skvěle. Sledovala znepokojený manželův obličej. „Richarde, přestaň zmatkovat,
ano? Dítě přijde na svět tak jako tak“, snažila se ho uklidnit.
„Dobře, dobře“, polkl a chvatně se oblékal. Snažil se sice uvolnit, ale její klid ho
značně znervózňoval. Vtom se ozvalo tlumené zaklepání na dveře a dovnitř vešla
Jana. Přivřela oči proti světlu lampičky, která ji v prvním momentě oslepila. „Co se to
tady děje?“, zívla a promnula si obličej.
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„Nic, vůbec nic“, křikl na svou sestru Richard. „Jenom to, že jsou tři hodiny ráno a
Lucie se rozhodla, že bude rodit“, zaúpěl zničeně.
„Cože, už?“, rozevřela Jana oči překvapením. Právě Luciino břicho stáhla další
nevítaná kontrakce. Shrbila se a snažila se bolest rozdýchávat. Jana a Richard ji
každý popadl za jednu ruku. Když to pominulo, Lucie se znovu posadila na postel.
Bolest si vyžádala svou daň a vyčerpaně sklonila hlavu. Richard pohlédl na svou
sestru a již klidnějším hlasem se zeptal. „Připravíš jí něco na sebe?“, požádal ji
prosebně. Jana přikývla a vrhla se ke skříni. Richard poklekl před Lucii. Položil jí ruce
na kolena a zadíval se jí do tváře psíma očima, vděčný za všechno, co se mu
chystala dát. Soucítil s ní a rád by jí od té bolesti pomohl, jenže to byla příroda, a té
nedokázal poručit.
„Miluju tě, krásko moje, strašně moc“, zašeptal. „Budeme vyděšeni spolu, lásko.
Nezapomínej na to, ano?“
„To už jsme, ne?“, snažila se usmát. Převzala si od Jany košili a těhotenské legíny.
Richard jí pomohl se obléknout. Snažil se nasadit klidný výraz, i když byl k smrti
vyděšený. „Jako za starých časů“, usmíval se na Lucii. „Vzpomínáš, jak mi to tehdy
šlo docela dobře?“
„A jde ti to pořád skvěle“, pochválila ho.
„Všechny probudím“, vyhrkla Jana ze sebe. „Musí se dovědět, že se miminko dere na
svět“ a vyběhla ven.
Když Richard s Lucií scházeli dolů po schodech, všichni byli v kuchyni a mluvili jeden
přes druhého. Když zahlédli Lucii, věnovali jí povzbudivé pohledy.
„Jak často se opakovaly kontrakce?“, vzpamatovala se Jana.
„Kruci, já vlastně nevím. Nesledoval jsem to“, přiznal se zdrceně Richard.
„To nevadí, začneme hned teď“, navrhla Jana. „Pokud jsou kontrakce od sebe míň
jak pět minut, dítě se brzy narodí“, oznamovala všem Jana. „Přesto byste ale měli
raději vyrazit hned do nemocnice, bude to jistější“, usoudila Jana. „Přijedeme za
vámi“, usmála se na švagrovou.
Lucie přikývla a všechny lehce objala a vyšla ven na čerstvý noční vzduch. Richard
za ní chvatně vykročil, načež ho švagr stačil zastavit.
„Nezapomeň udělat všechno, oč tě požádá, kamaráde. A hlavně si neber k srdci její
výhrůžky a nadávky, kterými tě bude zasypávat, osobně. Měj na paměti, že tě stále
miluje, jen to tak nebude vypadat, protože několik hodin se jí nebude vůbec líbit“,
varoval ho Jiří.
„Hej, přestaň ho strašit“, plácla svého muže Jana do zad. „Richarde, nevšímej si ho a
pospěš si, Lucie čeká u auta“, popostrčila ho ze dveří. „Všechno dobře dopadne a
my za vámi přijedeme“, volala za ním.
Richard vyšel ven a vytahoval cestou klíčky od auta, aby je odemkl. Pomohl své ženě
na sedadlo, zabouchl dveře a oběhl auto. Jakmile usedl za volant, podíval se na Lucii
a srdce mu pokleslo až na zem.
„Dýchej, lásko. Nezapomeň na techniky, které tě naučili“. Pozoroval ji, jak zaklonila
hlavu a něco zabručela. Pak se na něho obořila. „Já vím, jak mám dýchat, Richarde.
Hlavně už jeď. Nerada bych porodila v autě“, odsekla příkře. „Jasný?“
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Opravdu mu naháněla hrůzu. Rozjel se a říkal si, že po zbytek jízdy raději na ni
nepromluví, dokud se sama neozve. Jak se světla podél tmavé silnice objevovala a
zase ztrácela, tak se objevovaly kontrakce, které zachvacovaly Luciino tělo.
„Promiň, Richarde, omlouvám se, že jsem na tebe tak vyjela“, když odezněla bolest.
Vzápětí se však ostře nadechla a vykřikla. „Panebože, mohl bys jet rychleji?“, znovu
se na něho otočila.
Richard zamrkal a upíral oči na vozovku. „Jistě, lásko, za chvíli tam budeme“,
smířlivě reagoval na její slova
Za několik minut opravdu za skřípění pneumatik zastavili před nemocnicí. Vyskočil
z auta a nervózně šátral rukou, vlastně ani nevěděl po čem. Nakonec si zoufale
prohrábl vlasy a podařilo se mu otevřít dveře a pomohl tak vystoupit Lucii z auta. Byla
už natolik klidná a vděčně se na něho usmála. Cestou na příjem se ho držela a
omlouvala se. Navzdory situaci věděl, že je celý jeho život. Bože, jak ji miloval a ona
se zrovna chystala, aby mu dala ten nejkrásnější dar ze všech. Po rychlém rozhovoru
posadili Lucii do pojízdného křesla a odvezli ji na porodní oddělení.
„Nedělej si starosti“, zašeptala roztřeseně. „Vlastně chci, abys tady byl se mnou“,
blekotala. „Jenom se bojím, jestli to ustojíš“.
Richard povytáhl obočí a zakřenil se. „Vždyť se právě chystáš porodit naše dítě, že
ano?“, nevěřícně kroutil hlavou.
Lucie přikývla. Sklonil se a políbil ji na orosené čelo. „V tom případě mi dovol, abych
si o tebe starosti dělal“.
Znovu přikývla a stiskla mu ruku, neboť přišla další kontrakce, mnohem silnější. Lucie
začala dýchat a kroutila prsty. „Bože, nezvládnu to“, vyhrkla na sestru.
Její slova Richardovi přiškrtila krevní tlak, jak se vyděsil. Sestra se na ni chápavě
usmála a podívala se na Richarda. „Nebojte se, tohle říkají všechny ženy“, ujistila ho
s úsměvem sestra. Všechno dobře půjde“, věnovala pohled tentokrát Lucii.
„Ani náhodou“, vydechla Lucie. Byla přesvědčená o tom, že už nikdy nedovolí
Richardovi, aby na ni sahal.
Odvezli ji na soukromý pokoj, který pro ni připravili, a kontrakce zmizely. Sestra jí
podala noční košili a Lucie se převlékla v koupelně. Modlila se, aby to všechno
zvládla. Když vyšla ven, odvedl ji Richard k posteli a opatrně se zeptal. „V pořádku?“
Podívala se do jeho očí, ze kterých vyzařovala nesmírná trpělivost a láska.
„Právě teď ano“, řekla a usmála se. Omlouvám se předem za to, jak se budu chovat“,
najednou zmlkla, když se přihlásila další bolest. Couvla, chytila se za břicho a
posadila se na postel.
„Bože, řekni něco, abych na to zapomněla“, vybalila na Richarda.
„Co třeba?“, zeptal se a zároveň zalitoval své otázky.
„Cokoli, všechno kromě sexu“, zaúpěla. „To už nechci nikdy slyšet“, kroutila tvář od
bolesti. „Už nikdy, rozumíš“.
Richard stál jako zařezaný, když ho její slova probodávala do srdce. Snažil se
rozpomenout na to, co mu říkal Jiří a doufal, že měl pravdu. Mezitím jí sestra
připevnila na břicho snímače.
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„Dobře“, vzpamatoval se Richard. „Zahrajeme si naši hru“, navrhoval. „Začínám,
připrav se. Léky proti bolesti, ano nebo ne?“
„Rozhodně ano“, procedila mezi zuby.
Sestra se soucitně usmála. „Něco vám dám, jen co připevním tuhle kapačku“.
Kontrakce začaly nabírat na síle a Lucie pokračovala v dechovém cvičení, o kterém
začínala mít značné pochybnosti.
Kontrakce začínají dosahovat svého vrcholu“, oznamovala sestra. „Ale za chvíli to
bude lepší“, ukázala na monitor. „Dívejte se, za okamžik to bude klesat“.
Bolest pomalu ustupovala a dovolila Lucii vydechnout úlevou.
„Půjdu pro doktora, který má v noci službu, aby vás zkontroloval, nakolik jste
otevřená“, řekla sestra.
Netrvalo dlouho, otevřely se dveře a do místnosti vešel mladý, pohledný muž v bílém
plášti. Za ním vešla sestra a v ruce lahvičku s něčím, co by mohly být léky proti
bolesti. Vzápětí Richardovi prolétlo hlavou několik myšlenek.
„Jste medik?“, zeptal se rychle. Nepřipadal mu jako někdo, komu by měl svěřit svou
ženu. V duchu odhadoval jeho věk, odhadoval ho na studenta.
Muž se pousmál jeho otázce a upíral oči nad postelí, kde byl umístěn monitor. Pak
pohlédl na Richarda. „Ne, nejsem. Jsem doktor Vrbecký“, představil se.
„Aha, vy budete u porodu mé ženy?“, nevěřícně se zeptal.
„Pokud bude vaše paní rodit do dvou hodin, tak ano“, odpověděl striktním hlasem a
zaobíral se opět monitorem.
Richard oněměle zíral na toho mladého doktora, jak přistupuje k Lucii. Její tvář
pokřivená bolestí vypadala, jako by jí bylo jedno, kdyby jejich dítě přivedl na svět
třeba příslušník jiného živočišného druhu. Doktor si k ní přitáhl židli a požádal ji, aby
se přesunula na okraj lůžka a roztáhla nohy. Richard se málem pominul a silně zatnul
čelisti. I když měl respekt před doktorem, bylo pro něho hodně zlé přihlížet tomu, jak
se rukou dostával do jejího těla. Tahle část patřila pouze jemu. Tohle nerad viděl,
bylo to na něj příliš. Ale než stačil cokoli namítnout, Lucie ve stavu euforie udělala, oč
ji doktor požádal. Richard při tom pohledu, co viděl, si bezradně prohrábl vlasy a
málem vyletěl z kůže. Kde je sakra doktor Zdenkovič, pomyslel si. Nehodlal svěřovat
manželku tomuto mladému hejskovi.
„Jste otevřená na čtyři centimetry“, oznámil ten příliš mladý doktor a odjel se židlí od
Lucie. Stáhl si rukavice a usmál se na ni. „U prvního dítěte to obvykle trvá dlouho“.
„Co to znamená?“, zeptala se Lucie.
„Hodina nebo dvě na jeden centimetr“, upřesnil doktor.
Richard pohlédl automaticky na hodinky, které ukazovaly čtyři hodiny patnáct minut
ráno. Takže to byl vlastně začátek, pomyslel si.
„Ach jo“, povzdechla si Lucie. „Pokud mi dáte léky proti bolesti, snad to vydržím“.
Doktor se na ni vlídně usmál. „Sníží to bolest, ale kontrakce ucítíte pořád. Pokud
byste chtěla něco silnějšího, můžu vám dát epidurál“, konstatoval.
„No, raději ne. Mám z něj obavy“, najednou zmlkla a začala dřímat. Stočila se na bok
a hlavu zabořila do polštáře.
Usmívající doktor se otočil na Richarda. „Jak jsem říkal, léky jí uleví od bolesti. Při
každé kontrakci se probudí, ale už to nebude tolik náročné.
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Taky byste si měl zdřímnout. Bude to ještě několik hodin trvat“, s těmito slovy opustil
pokoj a vyšel na chodbu. Sestra se na Richarda pousmála. „Nebojte, je v dobrých
rukou. Pan doktor je sice mladý, ale je to vynikající porodník. Navíc pan primář
Zdenkovič už je na cestě sem“.
Richard přikývl, s povzdechem se opřel o polštář a zadíval se na Lucii. Dýchala tiše a
klidně. Sice byl hodně vyčerpaný, ale na spánek neměl ani pomyšlení. Později se
Lucie zavrtěla a zasténala nahlas. Zaměřil pohled na monitor a viděl, jak křivka
začala pomalu stoupat, rázem se mu sevřelo srdce. Pohladil ji po vlasech a tiše
doufal, že léky zabraly. Zřejmě ano, neboť se neprobudila. Další čtyři hodiny při
kontrakcích se vrtěla, nicméně se jí podařilo podřimovat. Bylo ráno a začalo se
rozednívat. Mezitím se objevil doktor Zdenkovič a Richardovi spadl kámen ze srdce.
„Zdravím vás, pane Gregore. Tak, jak to vypadá“, podíval se na monitor. „Ještě
nějakou dobu to potrvá. Nebojte se, vše máme pod kontrolou“, ubezpečil ho.
Poté se Richard s úlevou opřel v křesle a možná i zdřímnul. Vyrušilo ho blikající
oranžové světlo a pípání. Okamžitě se probral a vyskočil z křesla. V pokoji už byla
sestra a znepokojeně si prohlížela proužek papíru, odtržený z přístroje. Obrátila se
na Richarda. „Děťátko nám změnilo polohu a srdíčko nepracuje, jak by mělo“.
Richard se podíval na monitor. „Cože? Je dítě v pořádku?“ a v žilách se mu prohnal
adrenalin.
„Mělo by“, odpověděla sestra klidně. „Obvykle pomůže, když se maminka trochu
pohne“, řekla.
Richard jemně probudil Lucii a promluvil na ni. „Sestra chce, aby ses pohnula,
zvládneš to?“
Lucie přikývla a posadila se. Začínala kontrakce, ale léky už přestávaly účinkovat.
Sestra se starostlivě zadívala na monitor. „Raději zavolán doktora“ a vyběhla ven.
„Co se sakra děje?“, zastavil ji Richard u dveří.
„Pan doktor tady bude hned a vše vám vysvětlí“, odstrčila ho stranou.
Za okamžik se objevil doktor Zdenkovič a za ním dvě sestry. Upíral oči na monitor,
chvíli se díval a pak se obrátil na Lucii. „Paní Gregorová, musíme udělat císařský řez,
jinak to nepůjde. Dítě by se mohlo udusit“, konstatoval s vážnou tváří.
Richard odstoupil, sestry se postavily každá z jedné strany a zvedly postranice.
„Uvidíme se na operačním sále“, řekl doktor a chvatně odešel.
Lucie vyhrkla. „Bude dítě v pořádku?“
Žádná ze sester neodpovídala a tlačily postel i s ní ke dveřím.
„Počkejte, chci, aby se mnou byl můj manžel“, volala a bezradně se po něm ohlédla.
„Lásko, budu s tebou. Nikdo mi v tom nezabrání. To by mě museli nejdříve zabít“ a
následoval je.
Sestra se otočila. „Nejdřív se musíte připravit. Počkejte pár minut a já vám všechno
přinesu“.
Skoro ta slova nevnímal. Jen stěží dokázal myslet. Lucie byla pro něho ta, kvůli ní by
byl schopen zabíjet. Byla věrnou kopií jeho existence. Sklonil se a políbil ji na rty.
„Nezapomínej, co jsem ti řekl. Miluju tě a budeme mít zdravé dítě“, zašeptal.
Lucie popotahovala a přikývla, že rozumí.
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Richard sledoval z chodby, jak odváděli jeho ženu k výtahu. Svět kolem jeho srdce a
čas se zastavil. Ohromený strachem se pokusil ovládnout paniku.
„Co se děje, Richarde?“, přiběhla k němu Jana, když ho viděla, jak se potácivě
pohyboval chodbou.
Musel si odkašlat, aby uvolnil stažené hrdlo. „Lucii odvezli na operační sál. Bude rodit
císařem. Dítě musí ven, aby se neudusilo“, blekotal, jak se snažil vyložit tuto
informaci.
Jana ho objala. „Budou v pořádku, o ničem jiném ani neuvažuj. Pokud je dítě
nožičkama napřed, je to jediný způsob. Přestaň se strachovat“, utěšovala ho Jana a
jemně ho poplácala po zádech.
Richard si všiml, že už i ostatní byli v nemocnici. Čas, než přišla sestra, mu připadal
jako celá věčnost. Ačkoli se snažil trochu konverzovat, napětí přetrvávalo. Konečně
se objevila sestra a mile se na něj usmála.
„Kam odvezli mou ženu?“, ptal se a snažil se nadechnout.
„Právě ji připravují na operaci a napíchli ji epidurál. Doktor Zdenkovič vám vše
vysvětlí a podrobně vás seznámí s postupem zákroku. Pojďte se mnou, musíte se
převléknout“, vybídla ho sestra.
Richard ji následoval a doufal, že neomdlí, než se dostane tam, kde chtěl být, u své
Lucie. Sestra ho odvedla do sterilní místnosti. „Tak, jsme tady“, oznámila a ukázala
na hromádku před sebou. „Můžete být přítomen operaci a mluvit se svou ženou, ale
musíte se nejdříve připravit“.
Richard si svlékl šaty a nasoukal se do nemocničního, sterilního oděvu včetně
pokrývky hlavy. Umyl si ruce a předloktí tak, jak byl poučen.
„Bude moje žena v pořádku?“, zeptal se sestry, když pro něho přišla, aby ho odvedla
na operační sál. Naklonila hlavu na stranu a zvláštně se na Richarda podívala.
Možná odhadovala, zda naopak s ním něco nebylo v pořádku.
„Proč by nebyla? Děti si sami určí, kdy přijdou na svět, s tím se nedá nic dělat. Je
v těch nejlepších rukou. Doktor Zdenkovič je zkušený odborník, ale to už víte sám“,
vysvětlovala sestra seriózním hlasem.
Richard sám nevěděl, jak se na operační sál dostal, tak byl vyděšený. Ale zároveň
nutně potřeboval vidět Lucii a ujistit se, jak na tom je. Všude byl cítit pach dezinfekce,
který se vznášel vzduchem.
„Tak, tady ho máme“, zvolal doktor. „Pojďte dál, podíváte se na příchod vašeho
miminka na svět. Jste v pořádku?“, zakřenil se, když viděl jeho bledý obličej. „To
chce hluboký nádech“, povzbuzoval ho.
„Richarde“, zvolala Lucie.
Samou úlevou zavřel na několik sekund oči, když zaslechl její hlas. Pomalu k ní
přistupoval. Viděl pouze její hlavu a část obnaženého břicha. Všechno ostatní bylo
zakryto modrými chirurgickými rouškami.
„Jsem tady, lásko“, naklonil se a políbil ji na čelo. „Jak ti je?“
„Je mi dobře, teď už ano.“. Miluju tě, naznačovala ústy.
Veškerý stres a panika, jako by odpluly do neznáma. „Já tebe miluju víc“, zašeptal.
„Tak, můžeme začít. Jste připraveni se stát rodiči?“, zeptal se doktor. V jeho hlase
zazněla jistota a zároveň veselá nálada, jako by se chystal ukrojit kus dortu.
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„Ano“, odpověděli oba najednou.
„Dobře“, řekl doktor metodickým a autoritativním tónem, který Richarda měl ujistit, jak
moc je soustředěný na práci.
Richard sledoval Lucii, zatímco operatér vedl řez napříč jejím břichem. Neodvážil se
podívat na skalpel nořící se do její hebké kůže. Lucie byla zvláštně klidná, žádný
zjevný strach. Byla odhodlaná se s tím vypořádat a dospět konce tohoto procesu.
Bylo to přímo velkolepé, když ji pozoroval. V pozadí pípaly monitory a on vnímal
cinkot chirurgických nástrojů.
„Necítím žádnou bolest, Richarde. Jenom tahání a tlak“, svěřovala se mu. „Víš, že už
bych ráda spatřila naše dítě?“, usmála se.
„To já taky, krásko moje. Já taky“, promlouval k ní s respektem.
„Tak, a jdeme ven“, ozval se hlas doktora plný autority.
A pak, zatímco se na sebe dívali, ozval se pláč, zvěstující příchod na svět. Tlak
v Luciině břiše polevil.
Richard nakoukl přes roušku a spatřil zázrak. Hrstku tmavých vlásků, ramínka a
potom zbytek malého tělíčka. Celý proces trval od začátku do konce pouhých třicet
vteřin. A tak rychle najednou bylo miminko na světě. Richard jako první spatřil dítě,
protože rouška bránila Lucii ve výhledu.
„Bože můj, máme dceru“, vydechl Richard, štěstím bez sebe a zářivě se usmíval na
Lucii. Ta mu opětovala úsměv a byla dokonale šťastná. Ačkoli Richard nevěděl, jestli
může, stáhl si roušku z obličeje a se srdcem až v krku políbil Lucii na ústa.
„Jsi úžasná, lásko. Moc ti děkuji“, zašeptal. Potom pohlédl na doktora a široce se
usmál. „Děkuji vám, doktore“.
Ten povytáhl obočí. „Blahopřeju vám oběma. Holčička je zdravá a má se k světu.
Vaše paní je taky v pořádku. Jenom musíme ještě dokončit práci.
„Mohl bych si ji pochovat?“, ptal se Richard doktora.
„Samozřejmě“, kývl na sestru, která Richardovi podávala pevně zabalenou holčičku.
Lucie se dívala na svou dcerku. „Je nádherná“, zašeptala se slzami v očích.
Richard držel opatrně zavinutou dceru v náručí a najednou se ho zmocnila nervozita.
Nevěděl, odkud se ten pocit vzal. Také choval Petra a Vojtu, když byli nemluvňata.
Olízl si suché rty. Jakmile pohlédl do tmavých očí své dcerky, okamžitě se uklidnil.
S úžasem si prohlížel její tvářičku a každou vteřinu si vrýval do paměti. Jemně přejel
prstem po jejím mrňavém nosíku, a když jeho holčička zívla, přidušeně se zasmál.
„Ahoj, princezno, myslíš, že jsi unavená?“, zeptal se a líbnul ji na hebkou tvářičku.
„To vyprávěj své mamince. Na chvíli se z ní stala psychotička. Naháněla mi hrůzu, a
to mě normálně jen tak nic nerozhodí“, svěřoval se dcerce.
Lucii jeho uvolněnost a láska zahřály u srdce. Přesto ji to nepřekvapilo. S úsměvem
pozorovala, s jakou hrdostí a láskou se Richard díval na svou dceru. Pak se opatrně
s miminkem naklonil nad Lucii a přidržel tak, aby miminko mohla políbit na čelíčko.
Holčička měla jemnou pokožku a Lucie si připadala jako v ráji. Spokojeně si
vzdychla. „Panebože, je tak nádherná, Richarde“.
Podal holčičku zpátky sestře a dlouze Lucii políbil na rty. „Protože je podobná své
matce“, pronesl s dojetím a díval se do Luciiných očí. Její šťastný výraz ho naplňoval
neuvěřitelným štěstím a zároveň mu bral dech.

377

„Děkuji ti, lásko. Dala jsi mi ten největší dar, jaký žena může dát muži. Ten už nikdy
nic netrumfne“, znovu ji políbil a tiše dodal. „Nemyslel jsem si, že je to možné, ale
miluju tě ještě víc než předtím“.
Lucii tekly slzy po tváři, jak se dívala na manžela s dcerou v náručí. Ačkoliv jejich
cestu provázelo to dobré, špatné a ještě horší, nic z toho by nevzala zpátky, protože
každý krok je přibližoval k tomuto vrcholnému okamžiku.
A tak se narodila Klára Gregorová, dvacátého šestého ledna, přesně v devět hodin
čtyřicet minut. Vážila necelé tři kilogramy a měřila čtyřicet tři centimetry. Přišla na
svět se zdravým křikem a několika krásnými tmavými kudrnami na nádherně
tvarované hlavičce.
Později se do čekárny otevřely dveře a v nich se objevil Richard, vyčerpaný, ale
nesmírně šťastný.
„Je to holčička“, radostně se zakřenil.
Pavel vyskočil z tvrdé, nepohodlné plastové židle a došel k Richardovi, aby ho
bratrsky objal.
„Blahopřeju. Všechno v pořádku?“
Richard přikývl a prohrábl si vlasy. „V dokonalém. A to i přesto, že mi moje manželka
před několika hodinami řekla, že už se mnou nebude spát“, uchechtl se.
„Nemůžeš říct, že jsem tě nevaroval“, smál se Jiří a objal svého švagra.
82.
Ranní sluneční světlo poskakovalo po Klárčině tvářičce, zatímco se Lucie dívala do
jejich ospalých očí. Po nakrmení a pořádném odříhnutí vypadala dcerka blaženě a
spokojeně. Lucie, která ležela vedle v posteli, ji jemně hladila konečky prstů po
měkkých vláskách. Zasmála se, když se zavrtěla při jejím doteku a vychutnávala si
teplo, které ji zaplavilo a usadilo se v jejím srdci. Sklonila se k její buclaté tvářičce
s cílem si vštípit do paměti její nádhernou vůni. Klárka voněla sladce jako květinka,
byla to ta vůně miminka, která omamuje každou matku na světě. Lucie se usmála do
její pokožky a přivinula si ji blíž k sobě. Přidržela svůj malíček u její drobné ručky a
s úžasem sledovala, jak kolem něj holčička ovinula své prstíky.
Tak začínal druhý den jejího nejkrásnějšího období v jejím životě. Bylo to tak snadné
a přirozené, jak se vžila do role matky. Její motýlí andílek byla nádherná holčička,
která k ní vzhlížela, aby o ni pečovala a pomohla jí vyrůst, aby ji milovala společně
s jejím otcem, který by pro ni udělal totéž. Zvládne to velmi dobře. Zvládne to,
protože Richard Gregor je úžasný muž s nádherným srdcem naplněným láskou k ní
samotné a k jejich dceři. Lucie plakala štěstím a radostí, když poprvé držela holčičku
v náručí. Nemohla od ní odtrhnout oči, ačkoli byla tak unavená, že by snad dokázala
prospat celý následující den. Ale místo toho se chtěla dívat na její prstíky, nožičky,
malinkaté tělíčko. A přesně to dělala, hodiny.
Zatímco pozorovala své první požehnání, které upadalo do klidného spánku. Její
druhé požehnání vešlo se zářivým úsměvem do dveří.
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„Spinká jako dudek“, zašeptal Richard. Posadil se z druhé strany, takže malou Klárku
měli mezi sebou. Povytáhl obočí a usmíval se šťastně na svou dcerku. „Nezdá se ti,
že pořád spí?“, kroutil hlavou Richard.
Lucie se zasmála. „To si nemyslím. Teď je nakrmená, přebalená. Počkej, ještě budeš
rád vzpomínat na to, jak pokojně spala“.
„To je fakt“, usmál se na svou ženu a pohladil ji po tváři. „Jak ti je?“, zeptal se tiše.
Naklonila se do jeho tváře a vstřebávala jeho teplo. „Skvěle“ a opravdu to tak bylo.
Ačkoli, ji stehy na břiše stále bolely, přesto se cítila dobře, fyzicky i duševně.
„A co ty?“, zeptala se. „Doufám, že jsi s ostatními oslavil řádně a důstojně narození
naší dcery“, zachichotala se.
„Bez obav, všichni si připili na zdraví našeho andílka a na tebe, lásko. Připadám si
jako král“, zašeptal a opatrně se naklonil nad svou dcerku. Něžně Lucii políbil na rty a
srdce mu naplnila nepředstavitelná radost. „Jsem na svém hradě se svou královnou
a malou princeznou. Mám úplně všechno“, zadíval se jí do očí a zatajil dech. „Děkuju
ti, krásko moje“.
V následujících dnech Richard dělal víc, než svou dcerku choval. Zůstával doma a
převzal většinu péče, aby se Lucie mezi kojením mohla vyspat.
„Ještě chvilku, maličká, než tě táta převlékne a potom tě odnese za maminkou, aby
tě nakrmila. Musíš být hodná holčička, přestaň se kroutit a nechej mě, abych tě
oblékl. Bože, navléknu ti tu hloupou věc? Sakra, je to pitomé, jak je tvůj táta
nešikovný. Ale já se to naučím, princezno, slibuju“. Takto promlouval Richard se svou
dcerkou, když se snažil ovládnout její dupačky, které byly hrozně mrňavé.
Lucie poslouchala jeho úžasná slova, jak ke Klárce tiše promlouval. Musela téměř
zadržovat dech, aby zaslechla každé tiché slovo Richardova monologu. Každý zvuk
dítěte, každé zašustění plenky a jeho zoufalý boj při snaze ji nasoukat do dupaček.
Dělal tohle všechno, protože chtěl. Protože přijal otcovství stejně tak, jako přijímal
vše, co ho v životě potkalo. Všechno dělal svědomitě s celou svou pozorností,
věrností a obětavostí k těm, které miloval.
Velmi brzy po porodu přišla Lucie na další zajímavou věc. Klárka byla tátova
holčička, jeho malá princezna. Jeho hlas ji vždy upokojil, když byla rozrušená,
kolébal ji ke spánku, když byla unavená.
„Podívejme, tvoje maminka je vzhůru“, řekl Richard a přešel k Lucii s miminkem na
hrudi. Přepadl ji úžasný pocit, vidět svého manžela v celé své kráse, celých sto
devadesát centimetrů, jak svírá v náručí malý uzlíček, jako by to byl největší poklad
na světě.
„Děkuju, že jsi naši malou přebalil a převlékl“.
„To je v pořádku“, odpověděl a usadil se vedle na postel.
Richard po několik prvních dnů po návratu z nemocnice Lucii hodně vypomáhal,
zvláště převzal noční službu. Jizva po císařském řezu ji stále bolela a léky proti
bolesti ji uspávaly. Takže nosil maličkou na krmení během noci. Počkal, až ji Lucie
nakrmí a pak ji pokládal do kolébky. Zvládal to dokonale bez sebemenších potíží. Jak
už jednou přišel věci na kloub, byl velmi zručný. Až na jedinou výjimku. Jeho ruce a
prsty se potýkaly s miniaturními knoflíčky. Všechno to zapínání a patentky, to mu
dávalo zabrat.
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„Opět jsi zápolil s dupačkami, že?“, škádlila ho během kojení.
„No, ano, opět mi to dalo pořádně zabrat“, sledoval holčičku přisátou k prsu.
Fascinovalo ho to.
„Já vím, slyšela jsem tě“.
Jakmile Klárka ucítila mléko, začala hledat bradavku. Její malá pusinka se přitiskla a
začala sát. Přitom stále držela svou malinkatou pěstičku na jejím prsu.
„Taky jsem slyšela, jak jsi jí hudroval do ouška“.
„Sakra“, zamumlal. „Budu muset zapracovat na tom, abych taková slova před naší
holčičkou neříkal.
„Ano, tvoje pusa je někdy prostořeká“, podívala se na Richarda. „Přesto zbožňuju
tvoji pusu“, zasmála se Lucie. „Ale jo, je pěkně prořízlá a tenhle náš andílek
napodobí všechno, co řekneš nebo uděláš. Je totiž po tatínkovi“, prohlásila
nekompromisně.
Richard se zazubil a vypadal šťastně, když uslyšel Luciina slova, která předpovídala
věci budoucí. Tmavé oči mu zasvítily úsměvem. „To si opravdu myslíš?“, zeptal se a
něžně se podíval na svou ženu.
„Kdepak nemyslím, ale vím to“, opravila ho Lucie se smíchem.
„Bože, jak já vás obě miluju“, pronesl pomalu. Jeho slova byla plná citu a upřímnosti.
Natáhl se k Lucii a políbil ji na rty. Potom se opřel do polštáře a znovu pozoroval
s úžasem v očích svou manželku, jak kojila jejich dcerku.
83.
„Víš, co je za den?“, zeptala se Lucie, jednoho dne večer.
„Samozřejmě, že to vím. Jsem totiž v pamatování dost dobrý“, odvětil se samolibým
úsměvem.
„Dobrá tedy, tak mi to řekni“, pobízela ho Lucie. Nebylo to pro ni překvapením, že to
věděl. Velice dobře si pamatoval důležité věci.
„Naší malé princezně jsou dnes tři měsíce“, řekl významně.
„Ano, správně, roste nám jak z vody. Hezky nám přibrala, což je jedině dobře.
Pamatuješ si, jak byla maličká, když se narodila?“
„Jak bych mohl zapomenout. Teď je z ní malý, ale silný kojenec. Je to naše
bojovnice, jako její maminka“.
„Musím udělat ještě jeden snímek“, rozhodla se Lucie. Stala se z ní docela slušná
fotografka. Dnes je ten správný den a všechno jsem to promyslela“.
Richard si vychutnával, jak se snažila jeho s Klárkou naaranžovat, aby se snímek
vydařil. Prvním krokem bylo, aby dcerku uchlácholila do mléčného kóma. Potom ji
strategicky položila Richardovi na záda, dokud ještě spala.
„Nádhera“, mlaskla spokojeně. „Bude to vydařený snímek“, pochvalovala si. Klárka
jako spící andílek, což jím nepochybně byla.
„Jak vypadáme?“, ptal se Richard za zvuku cvakání fotoaparátu.
„Jako zatraceně hodně sexy táta se spícím miminkem na zádech“, zašklebila se
provokativně Lucie.
„Myslím, že někdo tady by potřeboval zaměstnat pusu“.
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Usmála se. „Tak doufám, že to byl slib, a ten by se měl plnit“, zapředla svůdným
hlasem.
„Teď to znělo jako výzva. Víš o tom, že si zahráváš“, škádlil ji a očekával její
sarkastickou poznámku.
Lucie však byla nepředvídatelná a docela rychlá odpověď byla na světě. Už si skoro
myslel, že v jejich slovních zápoleních bude mít on navrch, ale překvapila, ostatně
jako vždy. Doslova ho převálcovala. Když zaslechl, jak zalapala po dechu, zajímalo
ho, jestli přemýšlí o jeho nadrženém mužství a jestli ji to nutí myslet i na jiné věci.
Samozřejmě, že on na to myslel. Ale stále ta rozumná část mozku mu říkala, že se
stále léčí z velkého chirurgického zákroku. Prostě bude muset počkat, až sama
naznačí, že je vše v pořádku a že je na milování připravená.
„Tak, já jsem tady skončila“, řekla náhle a položila fotoaparát na stolek. „A někdo
tady by si měl vlézt do postýlky, dokud pořád spinká“, zvedla miminko a klapnutí
dveří naznačilo, že byl v pokoji sám. Přetočil se na záda a díval se do stropu. Dveře
se za chvíli znovu otevřely. Lucie vešla a přerušila tak jeho myšlenkové touhy. Stála
nad ním a její sexy oči se zdály být ještě více, zelenější. Pomalu se dotkla své
košilky. Richard cítil, jak mu z plic ostře unikl vzduch. Zvedla košili, přetáhla si ji přes
hlavu a nechala ji spadnout. Zůstala pouze v kalhotkách a podprsence. Vypadala
jako před těhotenstvím, s výjimkou jizvy a páru nádherných prsou, které byly ještě
okázalejší. Založil si ruce za hlavu a usmál se na ni. Najednou nebyl schopen říct nic
chytrého ani vtipného, neboť mu vyschlo v puse. Vzpamatoval se, když její ruce za
zády si rozeply háčky od podprsenky.
„Ježkovy oči, že by se náš sexuální život vracel k normálu?“, pronesl a posadil se.
„Pomalu se k tomu dopracováváme“, odpověděla a zkoumavě si ho prohlížela
s povytaženým obočím.
„Chceš udělat to, co si myslím?“, napřáhl k ní ruku.
„Uvidíš, nechej se překvapit“, posadila se k němu.
„To zní moc zajímavě“, stáhl si ji pod sebe.
Lucie se zasmála. „Bude záležet, co považuješ za zajímavé, a předpokládám, že mi
to ukážeš“.
„Pokusím se, lásko“, přitiskl si prst na ústa. Pokud bude naše dcera spolupracovat“.
„To doufám“, uchechtla se. „Vzpomínám si, že jsi mi sliboval, pokud všechno dobře
dopadne, cituji. Snesu ti modré z nebe“.
„Samozřejmě, že jsem nezapomněl. Pokud něco slíbím, taky to splním“, zašklebil se
a zbavoval se spodků.
Obdivovala jeho ztopořený úd a usmívala se.
„Jenom jsem čekal, až budeš připravená. Ještě připomenu, že nerad spěchám, aby
bylo jasno. Na tohle je potřeba čas“, spokojeně zamručel a zmocnil se jejich úst.
Potom se svými rty posunul k jejímu uchu. „Za to, že jsem teď díky tobě ztvrdnul na
kámen, a že jsem na tebe musel čekat tak dlouho, zakusíš nevýslovnou rozkoš“.
Lucie se zachvěla očekáváním a pouze mlčky přikývla.
„Mám ještě jednu otázku. Jelikož jsi nezačala brát antikoncepční pilulky, protože
kojíš, musíme použít kondomy“.
„Ach jo“, pokrčila nos. „Ty zrovna nemusím“, zaúpěla.
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„Problém, já vím“, uchechtl se
„Ráda tě v sobě cítím“.
„V tom případě jsme na tom stejně, lásko. Nic se neboj, na mě se můžeš spolehnout.
Ne nadarmo jsem se zajímal o tantru a naučil jsem se ovládat ejakulaci“, zamrkal na
ni povzbudivě. „Jen mi prozraď, co si přeješ ze všeho nejdřív a potom později ti
sestavím menu rozkoše“.
„Dala bych si okamžité uspokojení“, pookřála a usmála se.
Zabrali se do nádherně pomalého sexuálního rytmu. Lucie sténala rozkoší. Richard si
v duchu říkal, že už málem zapomněl, jak dobře se cítil. Vtom se z chůvičky ozvalo
tiché zakňourání. Richard na okamžik ztuhl, ale pak pokračoval v započatém aktu.
V ložnici rezonovalo další popotáhnutí. Odtáhl se a znejistěl. Pak ale přece jenom
pokračoval.
Lucie se na něho podívala. On však zavrtěl hlavou a znovu do ní hluboko zajel, až
mu při táhlém vzdechu horce dýchla na krk. Z chůvičky se ozvalo první zřetelné
zakňourání. Klárka se probouzela.
„Takže jsme skončili“, povzdechla si Lucie.
„Nejspíš ano“, zasmál se.
„To jsme neurazili dlouhou cestu, pane Gregore, je to dost neobvyklé, že?“,
zamumlala Lucie v naprosté rezignaci.
Avšak Richard se tiše zasmál. Na druhou stranu jsme ještě ani pořádně nezačali“,
protáhl. „Takže, zacpi si uši, budu rychlý“.
Použil jednu ze svých dovedností, které jeho ženě připadaly tak přitažlivé. S každým
pohybem vytrvale tiskl svůj úd na její G-bod. Když z ní pomalu vyjížděl, pociťovala
nádherné tření. Pro jistotu do hry zapojil její klitoris, který přitom mistrovsky
masíroval. Nehlídal sice čas, ale odhadoval, že Luciin orgastický výkřik na tři minuty
přehlušil fňukání jejich dítěte. Nechal jí kratší dobu na uklidnění než jindy, protože
Klářin hlásek začínal nabírat na intenzitě. Potom ji políbil a zašeptal. „Musím jít“,
vymanil se ze sevření jejího těla a vyklouzl z postele. Cestou do koupelny si
natahoval spodky, rychle si umyl ruce a vyběhl do pokoje k dítěti.
Pláč ustal. Za pět minut se vrátil do ložnice s Klárkou na jedné ruce. V porovnání
s jeho mohutnou postavou vypadala maličká a její růžová pokožka kontrastovala
s otcovou bronzovou pletí.
„Pozdrav maminku“, zamumlal na holčičku s naducanými tvářičkami, která na něho
upírala svoje kukadla. „Vidíš, taky se zrovna probírá“.
Lucie se pomalu probouzela z prvního orgasmu po dlouhé době. Richard zatím
Klárku přebalil, dal jí napít trochu čaje a navlékl ji do čistého pyžamka. Potom se
posadil na postel a opřel si dcerku o skrčené nohy, aby také viděla na svět kolem
sebe. Lucie se překulila na bok a dotkla se Klářiných nožiček, aby je pošimrala.
„Ahoj, miláčku, nemůžeš spinkat?“
Richard se ušklíbl. „Myslím, že prostě nechce, abychom si užili SEX“.
„Ale já jsem si to užila“, řekla Lucie se spokojeným úsměvem a přejela mu rukou po
paži a lehounce ho štípla do kůže.
„To jsem rád, ale byl to jenom začátek. Musím se postarat o svoje holky, aby byly
šťastné“, konstatoval. „Víš, že je to příjemná práce?“, zamrkal na Lucii.
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„Myslíš, že budeme pokračovat?“, zapředla a vrhala na Richarda svůdné zelené oči.
Richard se musel zasmát jejímu pohledu. „Určitě ano, jenom musím naši malou
princeznu přesvědčit o tom, že by mohla zase usnout a probudila se nejlépe až
ráno“, podíval se na Klárku a pošimral ji po tvářičce.
„Nepochybuji o tom, že se ti to povede. V přesvědčování jsi více než dobrý“, zasmála
se tiše Lucie. Přitom kdesi v hlavě se jí uhnízdila chlípná myšlenka, jaký druh
rozkoše ji ještě čeká. Na to ona nikdy nemohla zapomenout.
„Tak jo, princezno, půjdeme spinkat, aby tatínek mohl dokončit rozdělanou práci, co
říkáš, půjde to?“, polechtal holčičku, která si spokojeně broukala.
Když se Richard vrátil, naskytl se mu vábivý pohled na nahou manželku. Zasténal a
vyrazil k posteli.
„Lucie, jsi překrásná“, zachraptěl. Stáhl si spodky a lehl si k ní. Tentokrát chtěl jít na
věc skutečně pomalu. Toužil ji pomilovat několikrát, aby si ji náležitě vychutnal.
Pozoroval zastřenýma očima její pokožku, pupík, kyčle, bříško s malou jizvou,
rozkrok a její dlouhé nohy. Nohy, které mu za chvíli omotá kolem pasu, zatímco bude
do ní pronikat.
Pomalu přejížděl ústy po jejím těle. Lucie vypadala tak povolná a smyslná. Ležela na
zádech a on ji doslova hltal očima. Opětovala mu zastřený pohled plný touhy a
očekávání. Poklekl na postel a přikázal, aby si nadzvedla prsa.
„Proboha, to je nádherný pohled“, usmíval se a lačně si skousl spodní ret.
Lucii pohltilo vzrušení, až se zachvěla, když sklonil hlavu a pomalými, táhlými doteky
svého jazyka ji začal laskat obě ňadra.
„Je to příjemné?“, zeptal se.
Přikývla a pohlaví se jí zalévalo tekutou vlhkostí.
„Teď musíš být hodná holka. Chci se tě dotýkat, vzrušovat tě a nakonec tě ošukám,
lásko tak, jak to budu chtít já“.
Jeho tiché příkazy jí projížděly klínem jako žhavý blesk. Sevřela stehna, aby
ukočírovala tu touhu, která se jí hromadila v pohlaví. „Prosím, Richarde“, zakňourala.
Vzal ji za bradu a zašeptal velmi důrazně. „Ještě ne, teď je řada na mně“, opáčil
příkře. „Oběma rukama si nadzvedni jedno prso. Tak je to správně, to je ono“, řekl
medovým hlasem a věnoval se jejímu plnému ňadru důkladně. Lucie si střídavě
zvedala prsa tak, jak vyžadoval a on je ochutnával. Donutil ji, aby se mu podvolila,
protože věděla, že její dominantní manžel tomu velí. Třásla se a její smysly vibrovaly
v dychtivém očekávání. Její touha vzrostla ještě více, když uslyšela jeho hlas.
„Roztáhni nohy a ukaž se mi, kotě“, přikázal.
Zadržel dech, když udělala, co požadoval. Byl to elegantní důkaz dokonalé
poddanosti, tak to měl rád a tak to potřeboval. Jeho penis zalila vlna chtíče, když si
uvědomil, co vše mu hodlá dát. Byl naprosto spokojený. Toužil se na ni ještě dlouho
dívat, než si ji vezme, než si vezme všechno to, co si musel nějakou dobu odpírat.
„Dej ruce za hlavu a chyť se rámu postele“, vyslovil další příkaz.
Zamrkala očima a soustředila svůj pohled na jeho ústa.
„Věř mi, Lucie, já se o tebe postarám, pokud necháš všechno na mně. Hodlám ti
způsobit neskutečnou slast“.

383

Sledoval, jak se prohýbala v bocích. „Takhle jsi nádherná“, procedil a líbal ji na
bříško, putoval ústy stále níž, až do místa, kam chtěl spočinout svými rty. Políbil ji a
vychutnával si její reakci. Pod jeho dotekem se roztřásla. Přejel jazykem po růžovém
mase a přisál se. Byla rozevřená jako květ. Napjala se a tiše sténala.
„Jo, odevzdej se mi, kotě“, zamumlal, aniž by odtáhl ústa. „Udělám ti to zatraceně
tvrdě, až nebudeš schopná myslet na nic jiného, než na mě, jak ti to dělám“, sliboval.
„Ano, já vím“, povzdechla si, protože věděla, co ji čeká.
Richard zavrčel spokojeně. „Rozpaluje mě, jak se pod mým jazykem zmítáš
v orgasmu. Tvé pohyby, tvá chuť, zvuky, které přitom vydáváš. Přesně tak to mám
rád a pěkně si s tebou pohraju“.
„Ach“, sténala a prohnula se pod ním. Richard ji neúnavně vzrušoval jazykem a ona
sténala víc a víc a pokorně se mu oddávala. Držel si ji otevřenou a hltal její
rozechvělé lůno, které volalo po uvolnění. Nepřestával, dokud neucítil, jak se její
vnitřní svaly začaly stahovat.
„Ach bože“, vykřikla a nechala se unášet vlnami rozkoše a vrcholila. Richard zaúpěl,
sotva byl schopen promluvit. Chvíli ji dopřál klidu a znovu začal a Lucie opakovaně
vrcholila. V tom byl její manžel neúprosný a náležitě si ji rád vychutnával.
„Teď ti to udělám znovu“, zvedal se nad ni výš, aby se mohl připravit. Posadil se mezi
její stehna a více je rozevřel, přitom si rukou přejížděl po svém údu. Začal ji dráždit u
otvoru jejího těla a sledoval, jak se Lucii rozšiřovaly zorničky vzrušením. Tiše sténavě
vzdychala. Věděla, že se musí podřídit jeho scénáři. Když se jejich intimní partie
spojily, pohlédli si vzájemně do očí. Začal do ní pomalu pronikat. Byla tak hebká a
rozpálená. Klouzal do ní a cítil, jak se její poševní svaly kolem něho svíraly. Lucie se
zazmítala v před orgastické křeči. Měla ho celého v moci, i když plně akceptovala
jeho příkazy.
„Budu tě šukat dlouho, dokud se neuděláš znovu, kotě“. A splnil, co slíbil. Lucie
přijímala každý příraz jeho penisu, jak pronikal do jejího těla a dával si načas. Zvuky
jejich těl do sebe narážely. Oba se blížili k vrcholu. Tyčil se nad ní, vytrvale ji šukal,
hleděl ji do očí a přitom ovládal její tělo. Napjala se hluboko uvnitř a zvrátila oči.
Otevřela ústa, využil toho a spolkl její výkřik orgasmu a zároveň jí dal ten svůj.
Vyklouzl z ní, ač nerad a zaléval její bříško svým horkým semenem.
Když se oba zklidnili, zvedl se, aby došel do koupelny pro žínku a setřel zbytky svého
vyvrcholení. Cestou se zastavil, aby zkontroloval dcerku. Spinkala tak sladce jako
andílek, což ho potěšilo. „Děkuju, zlatíčko“, pošeptal a vrátil se do ložnice.
„Zdá se, že jsem naši malou dokázal přesvědčit a myslím, že bude spinkat celou
noc“, promlouval k Lucii a přitiskl se k jejímu tělu.
„Říkala jsem, že to dokážeš“, smála se Lucie.
Richard stiskl své sexy rty k sobě, našpulil je a lišácky se usmíval. Jeho temně hnědé
oči se upřeně zadívaly do těch jejich. Olízl si svůdně ret a vydal takový zvláštní zvuk,
jako kdyby si políbil zuby. Lucie ho upřeně sledovala a zvažovala, zda by měla omdlít
z toho žáru, který ji spaloval jako plamenná hradba. Richard nasál vzduch a přejížděl
očima zkoumavě její tělo. Neříkala nic. „Úplně záříš, kotě. Myslím si, že práce na
tobě mi bude potěšením“, řekl a jeho oči říkaly mnohem víc.
„Co to znamená?“, zeptala se, aby si ujasnila jeho slova a vrtěla hlavou.
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Neodpověděl a jeho ústa se našpulila do rozkošného tvaru a jeho oči se potulovaly
po jejich křivkách. Bez dalších otázek nebo poznámek se přisál na její rty a začal ji
líbat. Jeho drtivé polibky byly smyslné a žádoucí. Najednou jeho ruce byly všude.
Přitáhl si ji zadečkem k sobě.
„Richarde, neodpověděl jsi mi“.
„Tiše, lásko a lež klidně“, usměrnil ji. Uchopil do obou dlaní její prsa a začal je
pomalými tahy hladit tak dlouho, až začala sténat. Potom sledovala jeho ruku, jak se
nořila mezi jejíma nohama. Dlouze a vytrvale ji hladil a přiváděl do stavu palčivého
mučení. Chtěla se pohnout, ale jeho jedna ruka ji pevně obepínala v pase a
přidržovala ji na místě. Opět byla v jeho moci.
„Trochu si pohrajeme jinak, kotě. Chci, aby ses udělala pod mými doteky“, cítila, jak
se mu rozechvělo chřípí a hluboce nasál vzduch.
„Zdá se, že mi nedáváš na vybranou“, konstatovala.
„Ne, to nemáš, kotě“, tiše se zasmál a lehce ji kousl do ramene. „Ale jedno ti
zaručeně slíbím, pokud se uvolníš, dosáhneš příjemného uspokojení“.
Ocitla se v situaci, ze které nešlo nijak vycouvat, ani to rozhodně nechtěla, takže jí
nezbývalo, než se podřídit a jít do toho. Povzbuzena chtíčem a jeho příslibem, co
z toho vzejde, se ponořila do slastných doteků, kterými ji obratně vzrušoval. Se
zavřenýma očima se se zcela uvolnila a nechala ho, aby ji dovedl tam, kde chtěla
být. Sténala rozkoší a vzpínala se proti jeho ruce. Byla už dokonale mokrá a jeho
ruka se pohybovala čím dál rychleji.
„To je ono, krásko, udělej se“, povzbuzoval ji.
Netrvalo dlouho a Lucie se začala svíjet v orgastické křeči. Po chvíli se Richard
narovnal a zhluboka se nadechl. „Myslím, že to byl dobrý začátek“, uculoval se.
„Začátek, začátek čeho?“, zeptala se zmateně. Richard se postavil a rukou si přejel
po hrudi. Posadila se a přitáhla si kolena k hrudi. Obdivovala jeho prsní svaly a
probouzel v ní touhu se ho dotknout. Sledovala, jak načechral oba polštáře a potom ji
přesunul tak, aby se zády pohodlně opřela. Netušila, co měl v úmyslu, ale nějak se
neodvažovala předem zeptat. Posadil se nahými hýžděmi naproti ní. Očima se pásla
na jeho ztopořeném penisu a současně se kousala do rtu. Jeho temné oči skenovaly
její pohled a podíval se dolů. Potom zavrtěl hlavou, na tváři předstíral pohoršení.
Zasténal, roztáhl nohy a přejel si rukou po svém údu.
„Zdá se, že se ti líbí, co vidíš“, zavrněl.
„To si piš, že se mi to líbí. Jenom nevím, kam směřujeme. Ráda bych se dobrala
šťastného konce“, odpověděla s očima upřenýma do jeho rozkroku.
„Takže budeme pokračovat“, pronesl táhle.
„Záleží, v čem spočívá tohle pokračování a kam povede“, zvědavě pozvedla oči.
„Začneme tím, že si pozvedneš prsa a budeš se hladit, protože se chci dívat“. Když
udělala to, co chtěl a mazlivě se prsty dotýkala svých ňader, Richard tiše zasténal a
fascinovaně ji pozoroval. Potom zakýval prstem a roztáhl jí nohy a uvelebil se mezi
nimi. Použil ten kývající prst a přejel jím po vnitřní straně jejich stehen. Lucie ho
sledovala a nebyla schopná vzdorovat mokrému povlaku ve svém klíně, zároveň
touhu, která s ní cloumala.
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Pousmál se tomu, co viděl v jejich ořích a beze slova vklouzl dvěma prsty hluboko do
jejího klína, zatímco palcem silně zatlačil na místo, kde se nacházel uzlíček nervů
prahnoucí po jeho pozornosti. Lucie zasténala a zvrátila hlavu dozadu. On však silně
zatlačil své prsty hlouběji a začal jí to dělat s úmyslem ji uspokojovat. Přitom je
neustále sledoval, jak si držela prsa a se zavřenýma očima se vznášela ve vlnách
neskutečné slasti. Potom zakroužil prstem tak, jak potřebovala a bylo to. Zazmítala
se v divokém orgasmu a prudce oddechovala. Jakmile se trochu vzpamatovala,
zmocnil se jejich úst a líbal ji náruživě, dlouze a mámivě.
„Ještě jsem neskončil, kotě, chci tě ochutnat, a to do poslední kapky, než se do tebe
ponořím“, řekl to panovačným tónem, ale spíše v tom smyslu, jako já jsem – tady –
v posteli – pánem. Vlastně nic nového, tak se choval pokaždé, takového ho znala.
Byla připravená být jeho poníženou otrokyní, protože byl příslibem další rozkoše,
kterou jí hodlal poskytnout.
Nestačila se pohnout a posunout, popadl ji za boky a přitáhl si ji ke svým ústům a
ponořil jazyk hluboko mezi záhyby jejího klína.
„Ach bože“, vydechla a vzepjala se. Během minuty byla udělaná a jenom jeho
jazykem, což ho povzbudilo ještě víc. Mezi zvuky, které vyluzoval, když ji hltal,
zaslechla jeho slova. „Tak sladká a mokrá, to je nádhera“.
To bylo poslední, co slyšela a začala se zmítat v orgasmu. Její intimní partie byly tak
mokré, že cítila, jak jí stékal sekret mezi půlkami, což si nenechal ujít. Sehnul se a
jazykem naplocho začal laskat její pohlaví, otevřel zeširoka ústa přes její otvor a pil.
Prohnula se v zádech a znovu vrcholila. Mezitím se nadzvedl a obratně do ní zanořil
svůj penis jako šíp a doslova ji šukal tak, jako by to mělo být naposled.
Mezi jednotlivými přírazy slyšela, jak říkal.
„Miluju tvoje tělo, tvoje pohlaví, tvoje srdce a tvou duši“. Dále už Lucie neslyšela a
vrcholila. Richard se přidal k ní a opět jí zaléval bříško svým semenem. Všechno, co
tu noc prováděli, bylo spalující, bylo to odevzdání jeden druhému. Byl to jeden
z nejvášnivějších zážitků.
Později se oba vysprchovali a Richard převezl postýlku se spící dcerkou do ložnice.
Ještě dlouho potom, co Lucie už pokojně spala, se na ni Richard dlouho díval. Jeho
nádherná žena, opět mu ukázala, stejně jako vždy, jaký vzácný dar získal její láskou
a oddaností. Luciina láska byla jako vzácný drahocenný klenot, která mu porodila
nádhernou dceru. Božským osudem mu byla určena a zcela změnila jeho život.
Změnila mu pohled na věci, proměnila jeho sny ve skutečnost, změnila jeho
budoucnost, změnila jeho schopnost překonat stíny z minulosti. Luciina láska změnila
naprosto všechno.
Vítané konce a nové začátky, pomyslel si a šťastně se usmíval. Děkoval osudu.
KONEC
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