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 Byla hloupá. Počkat. Byla opravdu hloupá. Seděl naproti ní a viděl, cítil, vnímal, že je opravdu 
hloupá. Mluvila o šatech. Mluvila o sexu. Mluvila o tom, co jí štve. Mluvila upřímně, ale divně. Byla 
povrchní. No jasně. Neuměla být jiná, než povrchní. Byla to povrchní ženská s blond vlasy a růžovým 
oblečením. Tak nějak cítil, že tam nepatří. Že sedí v tom baru naproti té ženské omylem. Že jeho 
pocity jsou omyl, že jeho myšlení je omyl. Že tahle chvíle s touhle tupou blondýnou je jen pouhý 
omyl. 
 Stejně se snažil přitakat. Ze slušnosti. Díval se jí do očí, ale necítil nic. Nic, než jen prázdnotu. 
Prázdnotu v každém slovu, které řekla. Bylo mu z ní špatně. Objednal si pátou Havanu s colou, 
přičemž ona pila druhé pivo. Připadal si střízlivější, než ona. 
 Ono uvázat si kolem nohy kouli na řetězu není jen tak. Samozřejmě. Proč? Ptal se sám sebe. 
Proč? To už nestojím jiným ženským, za to, aby mě poslouchaly? Co když jsem pro ně úplně stejný 
jako tahle blondýna pro mě? 
 Podíval se jí přes rameno. Seděla tam sama. Měla temné dlouhé vlasy. Neviděl jí moc do 
obličeje. Hrála si se sklenkou. V kruhových pohybech s ní točila o stůl a sem tam se napila. Srk. A zase 
a zase. Pozoroval ji a přestával vnímat tuhle tupou ženskou, která seděla naproti něj z nějakého 
důvodu. Z důvodu, který mu už přestával být známý. Někteří lidé mívají strach z neznáma. Ondra 
tohle však nepociťoval. Svým způsobem miloval neznámo. Miloval nebezpečí. Miloval šílenství. 
Miloval šílenství žen, které neukážou svou duši. Které po nocích nemůžou usnout ve svých postelích a 
přemýšlí a přemýšlí a přemýšlí. Vlastně stejně jako on. Čím víc se kolem něho objevovalo a mizelo 
žen, tím víc toho měl po krk. Neznámo. Naplnění. Beznaděj. Závislost. 
 Omluvil se blondýnce a šel na bar. Barmance pošeptal, že platí a nechal asi sto korun dýško. 
Barmanka ho s nezájmem pozdravila a on odkráčel pryč. Když vyšel ven před bar, byla noc. Hodně 
temná noc. Ulice byly zjevně prázdné. Zapálil si cigáro a zhluboka vydechnul. Asi tak, jak to dělal, když 
mu bylo špatně po alkoholu. Když ležel a nemohl zavřít oči a nemohl zavřít svoji duši a nemohl 
přestat poslouchat okolní svět. Zpívající sýkorky za oknem, zvuk aut, zvuk města, cokoliv. I vycházející 
slunce pro něj mělo jakýsi hučivý zvuk. 
 Rozhlédnul se a rozešel se doprava, ačkoliv bydlel kousek od baru nalevo. Chtěl se projít. 
Jeho kožená bunda cinkala svými cvoky do tmy. Do mlčivé ubíjející tmy. Všechno bylo tak strohé. Tak 
jasné a obyčejné. Snažil se najít v něčem hlubší smysl, ale ten samozřejmě nepřicházel. Nakonec se 
jen loudal ulicí. Neotáčel se. 
 Neotáčel se tedy až do chvíle, kdy měl pocit, že jej někdo sleduje. Začínal se otáčet víc a víc. 
Zjevně to byla ženská postava. Neviděl jí do obličeje, ale bylo zjevné, že to byla ta ženská, kterou viděl 
v baru. Tam v baru za zády ženy, kterou už neuvidí. Kterou už ani vidět nechce. Díky které by byl 
raději sám. Sám hleděl ze svého okna a říkal si, co tady vlastně dělá a jestli může být pro někoho 
smyslem k tomu, aby se usmál. 
 Co naplat. Procházel špinavou ulicí. Vnímal každičké smítko prachu na chodníku. Ruce měl 
v kapsách bundy a líně potahoval z už druhého cigára. Ta ženská za ním ale stále šla. Začínal mít pocit, 
že tam nikdo není. Že je to pouhý přelud. Jako ten přelud, který ho kdysi miloval. Kvůli kterému 
vlastně domů nechtěl. 
 Tenhle přelud ho dovedl až k mostu, který byl zahalený mlhou. Noční mlha se táhla ulicí a 
zastiňovala vše, co bylo dál, než pět metrů od něj. Na tom mostě se zastavil a opřel se o zábradlí. 
Neviděl ani na řeku, která byla pod ním. Jednoduše ji slyšel, ale nemohl na ni dohlédnout. Jako na 
někoho, kdo už se nikdy neukáže. Zapálil si další cigaretu a podpořil mlhu svým dýmem prázdnoty a 
přemýšlení. 



 Co by se asi stalo, kdyby prostě překročil plot a skočil. Dolů to byla strašná dálka. Nikdy to 
nebyl dobrý plavec, tak by snad možná nakonec utonul. Ztratil by se v mlze. Nikdo by na něj ani 
nepomyslel, možná. Stal by se bezcenným úryvkem v novinách a ostatní by žili dál. Možná. 
 V tom jako by vycítil blížící se osobu. Byla to ta ženská. Ani se nemusel otočit. Zvláštní na tom 
všem bylo, že ačkoliv pohrdal lidmi, stejně se otočit chtěl. Chtěl pohlédnout do jejích očí. Jaké asi 
mohly být? Zelené a svůdné? Nebo modré, velké a hluboce vášnivé? Nebo nebo nebo? 
 Zvláštní je, jak člověku dokáže prolétnout hlavou tisíce myšlenek v jednom okamžiku. Byla to 
ona. Samozřejmě. Prošla mlčky kolem něj dívajíc se do země na chodník. Když Ondru minula, její ruka 
se dotkla té jeho. Jako by se však nic nestalo. Pokračovala dál a on tam zůstal stát a zírat na tuhle 
krásnou ženu. Zhypnotizovaný. Paralyzovaný vášní. Měla prapůvodně záhadný obličej. Krása byla 
zjevná. Když prošla, možná se i usmála, vzhlédla na zlomek sekundy do jeho očí. Možná. Nebyl si 
ničím jistý. 
 Zůstal stát na místě jako přikovaný. Cigáro mu popálilo prsty a on se zasyčením cigáro zahodil 
z mostu dolů. Srdce mu začalo bít. Měl pocit, že se mlha rozpouští. Tohle ale ještě nikdy necítil. Cosi 
učinilo to, že udělal jeden krok a pak následně druhý a třetí a šel za ní. Šel napříč mlze a doufal, že jí 
chytí. Že ji zastaví a ona zvedne hlavu a podívá se mu do očí a oba poznají, že tam něco je. Něco 
skvělého. Nejistého. Jako západ líného slunce. Tolik líného! 
 Avšak přišel na konec mostu a po ní nebylo ani stopy. Rozhlížel se bezmocně kolem sebe. 
Naprosto jej uchvátila. Nemohl ani zakřičet její jméno. Jak by mohl, vždyť nevěděl ani to. Po 
nekonečném rozhlížení nakonec sklopil hlavu a ujistil se, že to byl jen jeden z dalších jeho snů, který 
přišel a zase odešel. 
 V tom mu někdo zaťukal na rameno. Otočil se a byla to ona. Její úsměv zazářil jako měsíc. 
Měsíc svítící na všechny milující tam dole. Měsíc přitahující vodu stejně tak jako přitáhla ona jeho 
k sobě. Nahnula se k němu a zašeptala mu do ucha:... 
 

***** 
 

Měla se s ním potkat. Měla se s ním potkat v tomhle baru. Dneska. V sedm. V půl osmé si 
vzala taxíka a vydala se k němu do bytu. Vyběhla po schodech. Bylo jich dvacet. Již tolikrát po nich šla. 
Někdy zklamaná, jindy veselá nebo rozvášněná. Byly to schody do ráje. Zalovila v kapse svý bundy a 
nahmatala klíč. Zasunula ho do klíčové dírky a vešla dovnitř. Zarazila se. Stenání, vzdechy a prudké 
oddychování. Pomalu a potichu došla ke dveřím obýváku. Jediné co viděla, byly dvě nahá těla prudce 
se svíjející ve vlnách rozkoše. S ledovým klidem pronesla: „Zítra se stav pro věci a víckrát už se 
neukazuj.“ Zarazil se. Otočila se elegantně na patě a zaklapla dveře. 

Znovu sedí v tom baru. V tom baru, kde měli dnes oslavit jejich tříleté výročí. Teď tu sedí se 
sklenkou whisky s ledem. Tušila to už nějakou dobu. Přehlížela tolik faktorů. Cizí parfém, pozdní 
příchody a následné plížení do postele. Nikdy nespala. Jen to hrála. Myslela, že to bude lepší, než se 
vyptávat, kde a s kým byl, a akorát to završit hádkou.  

Pozorovala tající led, a sem tam se napila. Pohrávala si se sklenkou. Jako vždy. Uklidňovalo ji 
to. Pozorovala tající led, a přemýšlela, proč zrovna jí osud nadělil takového hajzla. Měla ho ráda. Ne. 
Milovala ho. Kdysi. Možná. Co je to vlastně láska? Chlapi jsou blbci. Všichni jsou stejní. Pohledem 
zavadila o kluka, co seděl s nějakou lacinou blondýnou. Přesně jako tenhle. Klasický stereotyp. Zajímá 
se jen o zmalované blonďaté nány s velkýma kozama a pevným zadkem.  

Očividně se dobře baví. Usmívá se a souhlasně přikyvuje. Jak tohle asi skončí? Musela se 
zasmát. Po další sklence jí položí ruku na lem její krátký sukně. Potom jí nabídne, aby šli k němu do 
bytu. Po zacvaknutí dveří ji začne líbat. První na krku, pak na ústa a pak bude pokračovat níž. Ruka mu 
naopak bude směřovat stále výš. Pod sukni. Pod triko. Začnou si pomáhat s milosrdným 
vyprošťováním ze spárů látky. A pak. A pak. Vtrhly jí slzy do očí. 

Na tom klukovi však něco bylo. Něco trochu jiného. Nevěděla co. Nepřitahoval ji. Asi. Ale bylo 
na něm něco, co ji nutilo se na něj pořád dívat. Nechtěla, ale musela. Sakra, viděl, jak se na něho 
kouká. Sklonila pohled zpátky do stolu a začala si pohrávat se sklenkou. Musí si odskočit. Vstala a 
odešla na nedaleké toalety. Ani si jí nevšimnul. Jak jinak. Byl příliš zabraný dekoltem té růžové dámy. 



Když přišla zpátky, kluk byl pryč. Jen blondýna stála na baru a smála se nuceným vtipům místního 
ochmelky. Vyšla ven. Bylo chladno a tak zastrčila ruce do bezpečí svých kapes. Byla tma. Mlha. 
Neviděla na pár metrů. Šla domů. Měla to daleko. Musela přejít most, schody a několik ulic. 

Uviděla siluetu postavy. Měla strach. Vždy když šla sama tmou, měla strach. Ale dnes měla 
strach a zároveň už jí bylo všechno jedno. Došla k mostu. Postava se zastavila, opřela o zábradlí a 
hleděla dolů. Chtěla tiše a nenápadně projít kolem. Byl to on. Byl to ten kluk z baru. Nevypadalo, že 
by si jí všimnul. Byl jako v transu. Pokračovala v chůzi. Nedalo jí to. Blízko za mostem se zastavila. 
Chtěla to vědět. V tom přišel na kraj mostu, zmateně se rozhlížel. Možná hledá ji. Šla k němu. Zrychlil 
se jí tep a ztratil dech. Zaťukala mu na rameno. Otočil se na ni a usmál se. Nahnula se k němu a 
zašeptala mu do ucha: „Kam jsi odešel?” 
 

***** 
 
 Odemknul dveře, vyzul se, zavřel, klíče hodil do hnědého proutěného košíčku, co stál na 
botníku. Byly tam ještě její klíče, kartička s číslem na taxi službu a spousta dalších klíčů. Prošel 
chodbou malého bytu. Byl to 2+1. Nájem byl slušný. Sousedé byli důchodci bez smyslu pro humor. 
Otevřel dveře do ložnice. Na posteli spala mladá ženská. Byla to jeho přítelkyně. Dalo se to tak říct. 
Jejich láska se už dávno schovávala jako pavouk se svou sítí v rohu místnosti. Pohnula se a on přivřel 
dveře. Ještě jednou se na ni podíval. Škvírou. Pořád spala. Ze zadečku jí sklouzla peřina. Ráda spala 
jen v kalhotkách. Bylo to sexy. Po těch letech dokázala být ještě pořád sexy. Její zadek prozářil ložnici. 
A peřina sklouzla ještě níž. Teď už viděl její dokonalé nohy, které milionkrát líbal. Polibky jí sjížděl po 
kolenou až ke kotníkům a zase zpět. 
 Na chvíli si vzpomněl, jaké to s ní bylo úžasné. Jak pili šampaňské, šíleli, líbali se, milovali se. 
Jak nahá pozorovala jeho pohled. Jak při bouřce blesk ozářil byt a on na chvíli uviděl každičký detail 
jejich neodolatelných prsou. Jak jí sjížděl prsty po boku těla a šeptal jí při tom sladké slova do uší. Jak 
se spolu svíjeli v orgasmech. Jak se začínali hádat. Jak po něm hodila hřebenem a on tak tak uhnul. 
Jak po sobě štěkali jako psi, co se potkají na ulici. Jak mu začínala předhazovat jeho nedokonalosti, jak 
se jí začínal vyhýbat. 
 Zatřepal hlavou a zavřel. Nechal ji sladce snít o lepších zítřcích. Přišel do kuchyně a sednul si 
ke stolu. Zapálil si cigaretu a pozoroval svůj psací stroj. Byl to starší psací stroj, než byl on sám. Na 
klávesnici snil prach o jeho lepších včerejšcích. A stejně jako ona byl jeho psací stroj jeho láskou i 
prokletím. Jaké to klišé, zamyslel se a trochu zasmál. 
 Když kouřil druhou cigaretu, v kuchyni se rozsvítilo. Zvednul zrak od psacího stroje a uviděl ji 
zahalenou v županu. 
 „Ahoj,“ řekl. 
 „Dlouho jsi nic nenapsal,“ řekla snad i s kouskem zájmu. 
 „Asi ne.“ 
 „Měl bys ten krám někam odnést.“ 
 „Asi ano,“ odpověděl s výdechem a opřel si obličej do dlaní. 
Naplnila si sklenici vodou, napila se a odešla. Zase mu v kuchyni zhasla. Po nějaké chvíli vstal a šel do 
ložnice. Sednul si k ní na okraj postele. Zdálo se, že zase spala. Nikdy jí nedělalo problém rychle vstát 
a zase hned na to rychle usnout. 
 Pohladil jí po vlasech. Ležela obličejem odvráceným od něj. Najednou zaslechnul, jak tiše 
naříká. 
 „Copak je?“ 
 „Zase jsi byl s nějakou kurvou,“ zašeptala suše. 
 „Nech toho, prosím.“ 
 „Byl, zase jsi byl s nějakou courou. Necháváš mě tu samotnou uprostřed tohohle panoptika 
s tím tvým krámem v kuchyni.“ 
 „Tak ho vyhoď.“ 
 „Vyhodím tebe.“ 
 „Už jsi dávno vyhodila.“ 



 „Nech mě spát, prosím. Nech mě být ty odporný sráči.“ 
 Trochu ho to zabolelo. Věděl, že má ve všem pravdu. Stejně se zacítil ukřivděně. Když se však 
podíval na to, jak už nemá sílu na to, ho vůbec vidět. Jak jí dostal na takové dno, zabolelo ho to ještě 
víc. Skoro ucítil něco, co sídlí v rohu místnosti jako pavouk se svou sítí. 
 
 „Kam jsi odešel?“ zavzpomínal v myšlenkách mezitím, co seděl na posteli, na její hlas. Byl to 
hlas té ženy, kterou asi dvě hodiny zpátky uviděl v baru. Ta, která ho zdánlivě sledovala. 
 „Pořád někam odcházím. Už asi neumím zůstat na stejném místě.“ 
 „Na tom něco bude. Jsme určitě nejslabší odchozí v okolí.“ usmála se a rozhlédla se kolem. 
 „Jak můžeš vědět, že nejsem nějaký šílenec, co ti chce něco udělat?“ 
 „Na šílence jsi příliš smutný.“ 
 „Přece nemůžeš vědět, jak se cítím,“ odpověděl a zapálil si cigaretu, protože se tak opravdu 
cítil. 
 
 Jeho přítelkyně zase usnula. Seděl dál na posteli. Už ji nehladil po vlasech. Seděl a přemýšlel, 
co dál. Musel ji nechat být. Nějaká závislost ho však držela. Závislost, se kterou teď poprvé vyhrával 
boj, i když válku vedl už dávno. 
 
 „Vidím ti to na očích. Jsi jako nějaký osamělý chlap. Osamělý přitahující podivín. To jsi.“ 
 „Podivín určitě nejsem,“ řekl na obranu. 
 „Tak jen osamělý a přitahující,“ řekla a tiše, až elegantně tiše, se zase zasmála. 
 „Kam jdeš vlastně? Můžu tě doprovodit?“ 
 „Jdu domů. Doprovodit mě však nemůžeš.“ 
 „Ale jakto?“ 
 „Co když jsi nějaký šílenec, co mi chce něco udělat?“ vyplázla jazyk, otočila se a dala se do 
chůze. 
 „Jsi drzá. Uvidím tě někdy?“ řekl už trochu zvýšeným hlasem, protože se začínala vzdalovat. 
 Najednou se však zastavila, otočila se a zase šla k němu. Vytáhla z kapsy propisku a vzala jej 
za ruku. Měla hebké prsty. Jemnou ženskou, až skoro holčičí kůži. Napsala mu na hřbet ruky její 
adresu a jméno, potom mu ruku otočila, vložila mu do ní její propisku a zase se otočila. „To je adresa, 
na které mě dnes najdeš. Ale jen dnes. Pak už mě nikdy neuvidíš,“ řekla suše. „Je to můj druhý byt,“ 
dodala, otočila hlavu, vyplázla na něj kousíček jazyku a šla pryč. 

Byla šílená i ne. Zajímavá i ne. Byla to žena, kterou ještě nikdy nepotkal. Tentokrát neřekl nic. 
Až zmizela ve zbytku mlhy, taky se otočil a šel domů. 
 
 Podíval se na hřbet své ruky. Jako by byla popsána magnetem, který přitahoval jeho oči. 
Hleděl na tu adresu. Nebylo to nejdál. Políbil spící ženu po jeho boku na její plné rty a dal se na 
odchod. Byl unavený. Unavený z života, z ničeho, ze všeho! Poslední možnost. 
 Vyšel ven z paneláku. Klíče si nevzal. Prostě zabouchnul. Už neměl důvod, proč se vracet. 
Vyšel na ulici a podíval se na hodinky. Za chvíli by mělo svítat. Vrhnul se do neznáma. Přesně do toho 
neznáma, které miloval. Neznámo nebo nic. Ztráta.  
 Když už svítalo, konečně došel na adresu. Zdála se mu předtím blíž, než doopravdy byla. Na 
zvonku stálo jméno stejné jako na hřbetu jeho ruky. Chvíli váhal a potom zazvonil... 
 

***** 
 

 Procházela lesem. Zdál se jí temnější, než kdy jindy. Vždy když jím procházela, cítila svírání 
žaludku. Jako kdyby ji sledovaly přízraky z minulosti. Minulost. Ta ji sžírala za živa dnem i nocí. Jí 
vděčila za všechny problémy. Vždy když procházela tím lesem, měla strach. Měla strach, co bude. Čím 
víc se blížila k domu, tím víc zpomalovaly její kroky. Když došla před dveře, hluboce se nadechla. 
„Řekni mi to ještě jednou, a zabiju tě, ty krávo vypatlaná!” Po těchto slovech se ozval třeskot talířů o 
zeď. Měla chuť utéct. Daleko. Kde ji nikdo nezná. Namísto toho prudce vrazila do dveří. „Ahh, další 



kurva konečně přitáhla domů,“ pronesl otec. „Naser si,“odvětila Sandra suše. „Cos to řekla ty malá 
svině?” nenechal se odbýt. „Že si máš nasrat, ty kreténe zamindrákovanej!” 
 První ráně se Sandra vyhnula. U druhé už takové štěstí neměla. A u dalších taktéž. Ucítila 
palčivou bolest. Bolest jí hýbala obličejem. Uvědomila si, že ji ten kretén dal několikrát ránu do 
obličeje a pak ji kopal do žeber. Pokusila se zvednout. Na zem jí z nosu kapala krev. Matka nedělala 
nic. „Proč si to od něho necháš líbit, mami?” zeptala se zoufale. „Miluju ho,” pronesla s brekem. 
„Takže ty si vstala ty děvko líná? To se divím po tom tvém dnešním kurvení,” nenechal na sebe 
dlouho čekat. „Nech mě a mojí mámu na pokoji a zmiz nám ze života, ty demente!“ Další rána. 
„Vypadni,“ procedil mezi zuby. Sandra se rozhodla. Bude jí líp kdekoliv. Kdekoliv jinde než tady. Mlčky 
si sbalila věci. Přitom myslela na toho záhadnýho kluka. Očaroval ji svým úsměvem. „Pořád odcházím, 
neumím zůstat na stejném místě.” Při té vzpomínce se musela pousmát. Stejně ho už nikdy neuvidí. 
Dala mu sice číslo a adresu, ale pochybovala o tom, že by se jí kdy ozval. A navíc mu lhala. Žádný 
druhý byt není. Nemá kde bydlet. Nemá peníze. Nemá nikoho. Kromě matky- zatvrzelé alkoholičky. 
Někdy si osud s životy lidí dost neférově pohraje. 
 Oblékla si bundu, hodila na záda batoh a otevřela dveře. „A a a, ahoj”, zakoktal Ondra. 
„Ahoj”, odvětila Sandra. Chtěl vědět, jestli s ní může mluvit. Souhlasila, když jí slíbí, že ji odvede pryč. 
Na otázky co se jí stalo, Sandra nereagovala. 
 

***** 
  
 Něco se jí stalo. Muselo se jí něco stát. Je to jasné, říkal si Ondra, když ve světle lamp zahlížel 
její obličej. Někdo jí zmlátil. Její přítel? „Kdo ti to udělal?“ zeptal se. Sandra nezareagovala. Jenom 
držela v náručí batoh přitisknutý ke své hrudi a hleděla do země. Ondra začínal být nervózní. Třásly se 
mu ruce z ní, třásly se mu ruce z jeho samotného, z nevědomosti, ze štětky, která píchá, s kým chce, 
ze sebe, který je vlastně jen obyčejný polygamista neschopný se s tím smířit. Ze všeho, krucinál! 
 Procházeli ulicí. Vzduch se uklidnil. Ulice byla tmavá a prázdná. Mlha zmizela. Všechno bylo 
klidné. Tiché a klidné. 
 „Mám nápad,“ řekla Sandra a najednou se zastavila. 
 „Poslouchám,“ řekl Ondra s úsměvem, protože jej to mlčení už začínalo užírat. 
 „Asi o tři bloky dál mám zaparkované auto. Nastoupíme a pojedeme pryč z tohodle hnusnýho 
místa?“ 
 „Já ti nevím.“ 
 „Tak ne. Kašli na to, byl to jen výstřel do tmy.“ 
 „Anebo víš co? Tak jo. Kde máš to auto? Ale budu řídit, může být?“ 
 „Budeš řídit, může být,“ odpověděla Sandra a po dlouhé době se zase usmála. 
 
 Ušli pár bloků a našli její auto. Byl to VW Golf ročník 2000. Ondra nasednul a nastartoval. Jel 
jako hodinky. Nádrž byla plná. Výborně. Jenomže kam teď? 
 „Kam teď?“ 
 „Nikam,“ řekla Sandra a skousla si ret. 
Vrhla se na něj a začala ho zběsile líbat. Ondra byl nejprve trochu zaskočený, ale za chvíli se chytil. 
Chytil ji za její temné vlasy a stáhnul jí trhnutím hlavu dozadu. Začal jí líbat na krku. Jazykem 
ochutnával chuť její vášně a jemnosti jejího těla. Lehce jí sundal halenku. Pusou sjížděl pořád dolů. 
Překročila ho a začala si hrát s jeho vlasy, zatímco on stačil rozepnout její podprsenku a jazykem 
objíždět kolem jejich tuhnoucích bradavek. Jeho rty kopírovali každičký detail, každý záhyb jejího 
půvabného těla bílého jako sníh. Sundala z něho jeho bundu a tričko. Okna auta se začínaly zamlžovat 
stejně jako auto v Titanicu. Sexuální klišé bylo ve vzduchu. 
 Bylo ve vzduchu, zatímco jí Ondra sundal kalhotky. Začal jí to dělat rukou. Byla vlhká. Byla 
skvostná a živá jako Niagary. Jemnost jejího hlasu se proměnila v zuření lvice. Přirazila ho k sedačce a 
levou rukou ho chytila za ptáka. Zasunula ho do ní a začala kroužit. Ondra zaklonil hlavu a přivřel oči. 
Oba byli v rauši. Auto se hýbalo spolu s nimi. Už už by se zdálo, že by se odbrzdilo a jelo pryč. Ani by si 
toho nevšimli. Po chvíli Sandru Ondra přetočil na čtyři mezi sedačky. Změnili polohu. Teď měl navrch 



on. Přiráželi a přiráželi. Sténali a sténali. Golf ročník 2000 procházel technickou. Bylo to skvostné. 
Absolutní souznění dvou bláznů. Dvou psychopatů, kteří to v životě neměli těžké. Byl to sex, který 
oběma chyběl. Najednou se cítili šťastní. Měnili polohy. Najednou se dostali na zadní sedačky. Ležela 
na zádech a on přirážel. Hodiny a sekundy a vlastně celý čas se zastavil a oba v jednu chvíli vydechli 
v orgasmické rauši. Výbuch sopky, co spálila město. 
  
 Oblékli se a Ondra si zapálil cigáro. Neříkali nic. Auto se rozjelo kdesi do dáli. Když vyjel 
z města, už to hnal něco přes 130. Podívali se na sebe a usmáli se. Poprvé v životě ucítili něco. Něco, 
co silně připomínalo lásku. Zadívali se na sebe tak hladově, tak upřímně a tak zamilovaně, až si nikdo 
z nich nevšiml světla, které se blížilo z protisměru. Ondrovi cosi zašeptalo do uší. Byl to jeho hlas… 
 

***** 
 Myšlenky se jí točily kolem toho, co se právě stalo. Nevěděla, kam má jít, co s ní bude. A bylo 
jí to fuk. Jaký smysl má vlastně život? Když se vám může v jednom okamžiku zhroutit jako domeček z 
karet. Můžete ztratit domov. Útočiště. I když tam s vámi celý život zacházejí jako se šváby, stále je to 
váš domov, máte tam kus svého srdce. 
 Když šli tmavou ulicí, rozhostilo se kolem nich úmorné ticho. Ani jeden nevěděli, o čem mají 
mluvit. Avšak Sandra byla překvapena tím, co cítila. Nevěděla, jestli to byl zbytek adrenalinu v krvi, 
únava či touha, ale jedno zapřít nemohla. Na tom klukovi něco bylo. Něco, co ji naprosto očarovalo. 
Ve světle měsíce, jí připadal neuvěřitelně přitažlivý. Každý z nás někdy pozná ten pocit, kdy se na 
někoho podíváme, a když uvidíme jeho tajemné oči, něco v nás nám napovídá, že bychom se pro 
jeden hlubší pohled, byli schopni tomuto člověku plně a vášnivě oddat. Cítila, jak začíná při téhle 
představě vlhnout. 
 Následoval výstřel do prázdna. Když Ondrovi navrhla, aby vypadli z týhle zasraný díry, 
nečekala, že bude souhlasit. Zaskočilo jí to. Čím víc se přibližovali k autu, touha a napětí rostly. 
Věděla, co se bude dít. Měla toho plnou hlavu. Jediné co v tuhle chvíli chtěla, bylo cítit ho v sobě. 
 “Kam teď?” zeptal se s úsměvem Ondra. Sandra zaváhala. “Nikam,” pokusila se pronést co 
nejklidnějším tónem přesto, že její tep odpovídal stádu splašených koní. Zaváhala znovu. Bála se 
odmítnutí. Touha byla silnější. Začala ho líbat. V první chvíli cítila, jak Ondra ztuhl. Šok pominul, a 
začal spolupracovat. Chytl ji za vlasy a začal líbat na krku. Vlhká byla čím dál víc. Sedla si na něj a 
krouživými pohyby se mu začala pohybovat v klíně. Cítila, jak ztvrdl. Touha se v ní vyburcovala na 
maximum a přidala na intenzitě, zatímco jí dráždil bradavky. Když v sobě ucítila jeho prsty, nemohla 
se ubránit vzdechu. Chytla ho za ptáka a za chvíli se na něm už rytmicky pohybovala. Připadala si jako 
raketa vystřelená do vesmíru. Oba se svíjeli v té nezkrotné slasti a navzájem si vyměňovali vzdechy. 
Byli jako jeden. Jedno tělo. Jedna duše. Cítila, že orgasmus se už neodvratně blíží. A v tu chvíli si 
připadala, jako by v té rozkoši, opustila vlastní tělo. Cítila, jak její duše stoupá, a jak nechala svou 
skořápku hluboko pod sebou. 
 Když opouštěli město, Sandra se usmívala. Poprvé po dlouhé době se cítila šťastná. 
Zanedlouho vjeli na dálnici a ujížděli směrem na jih. Zachytili své vzájemné pohledy a usmáli se. Ty 
úsměvy netrvaly dlouho. Ovšem ani jeden z nich si nevšiml protijedoucího vozidla. Nejdřív záblesk. 
Potom rána. Neuvěřitelná bolest. A pak už nic než tma. Věčná a nekonečná tma, ze které není úniku. 
  
  


