Toto bol vážne sprostý nápad. Nevedela som či som normálna, alebo mi už kompletne preplo,
ale každopádne som momentálne sedela na posteli v lacnom moteli v LA a rozhodovala som
sa či s týmto totálne odveci plánom pokračovať.
„Prepána Roni, mala by si to fakt otočiť, toto je pritiahnuté za vlasy!“ snažila som sa
presvedčiť sa. Vedela som však, že nič také sa nestane. Keď som sa pre niečo rozhodla, nič
ma nedokázalo zastaviť. Naši rodičia toto manželstvo dohodli bezo mňa. V roku 2086 to bolo
bežnou praxou, aj keď človek by si povedal, že s pokrokom bude napredovať aj mentalita. Tá
sa však očividne vracala do minulosti. Keďže čoraz viac ľudí zmáhali choroby, začali sa
uzatvárať manželstvá na základe fyzických aj materiálnych kvalít partnerov. Kedysi stačili
peniaze, teraz bolo rovnako dôležité byť zdravý a v kondícii. No a keď mi rodičia dohodli toto
manželstvo samozrejme som nesúhlasila. Nemala som problém so svojím vzhľadom, bola
som celkom vysoká, štíhla v dobrej kondícii a mala som nádherné blond vlasy. Tvár mi
zdobili zelené oči, priemerný nos a milé ružové ústa, na ktorých takmer nikdy nechýbal
úsmev. Problém som mala s ľuďmi. Nemala som záujem vydať sa, len aby sa ľudská rasa
posilnila. Keby to bolo na mne, vyhubila by som všetkých. Na druhej strane ak s tým môj
budúci manžel nesúhlasil rovnako ako ja, mohli by sme zásnuby zrušiť. Dalo sa to, ale museli
sa na tom dohodnúť obaja snúbenci. Ak čo len jeden súhlasil, svadba sa konala. Takže, to bol
môj plán. Nejako zistiť, či s tým súhlasil aj on, alebo nie. Mala som jeho adresu zajtra tam
zájdem a niečo vymyslím. Ale dnes som sa potrebovala ukľudniť. Mesto som celkom poznala
a tak som sa vybrala do najbližšieho baru, ktorý bol dosť známy a mohla som sa tam nerušene
stratiť v dave a dodať si pár dúškov tekutej odvahy.
Pila som. A poriadne. Rina by mi asi jednu strelila, ale potom by pila aj ona. Aspoň niekto kto
ma chápal aj bez slov. Bohužiaľ, tu so mnou ísť nemohla. Zostala doma a riešila svoje vlastné
dohodnuté manželstvo. Myslím, že oni dvaja sa aspoň poznali. Okolo tretej ráno, keď som
toho mala vypité akurát tak dosť, za mnou prišiel nejaký chlap. Bol čierny, vysoký a dobre
stavaný. Pomyslela som si, že keby toto bol môj budúci manžel, že to risknem. Môj záujem
stratil v momente keď otvoril ústa.
„Ahoj baby,“ snažil sa byť šarmantný, ale nejako natrafil na zlú osobu.
„Technicky vzaté, keby som bola baby, sedel by si za pedofíliu,“ sama som sa na svojom
vtipe zasmiala. Chlapec to však zrejme nepochopil a asi si myslel, že je vtipný, lebo
pokračoval.
„Nezájdeme ku mne domov? Mohol by som ti ukázať celý vesmír,“ prstom mi prechádzal po
ramene a užíval si to. Na niekoho to možno zaberalo, ale ja som bola skôr sarkastický typ
a sex na jednu noc šiel mimo mňa.
„Pozri chlapče, prišla som sa tu opiť, nemám záujem o nič iné,“ všetko vrátane výrazu mojej
tváre mu dávalo najavo, že to myslím vážne. Keď to znova nepochopil, začínala som
pochybovať o jeho inteligencii.
„Ale no tak baby, vzadu mám auto, Porshe kabrio, prevezieme sa, čo povieš?“ žmurkol na
mňa a mne už z neho začínalo byť zle. Rozhodla som sa hrať jeho hru kým sa ho zbavím
a potom zdrhnem. Prevrátila som posledný pohárik a pripravila som sa na rolu, ktorú budem
hrať.
„Tak to už je iná vec drahý, a kde parkuješ?“ prešla som mu po ramene podobne ako on mne
a trochu som sa k nemu naklonila nech ako zlatokopka pôsobím dôveryhodne. Môj plán bol
povedať mu, že potrebujem ísť na záchod a nech ma počká v aute. Keď sa vzdiali z dohľadu
zdrhnem. K motelu som to nemala ďaleko. Tento plán mi však vôbec nevyšiel tak ako som
dúfala.

„Neparkuje nikde a teraz si daj odchod,“ ozvalo sa za mnou. Keď som sa otočila uvidela som
vysokého černocha. Telo mal neskutočne vypracované, nakrátko ostrihané vlasy zvýrazňovali
jeho rovný nos a plné pery a pozeral na mňa úplne čiernymi očami. Aj vo svojom opitom
stave som dokázala rozoznať, že bol triezvy. A ešte niečo. Bol to môj snúbenec. Jediná
schopná myšlienka čo ma napadla bola – do riti! Posledné čo som potrebovala bolo, aby si
myslel, že som zlatokopka. Zlý rozchod bol oveľa horší ako dohoda. Zlý rozchod znamenal
zlú reputáciu a v konečnom dôsledku aj následky pre celú rodinu. Podľa toho ako sa na mňa
na sekundu pozrel som vedela, že ma spoznal a ďakovala som bohu, že som nebola triezva
inak by som odtiaľ zdrhala rýchlosťou blesku. Potrebovala som ho na svojej strane, moja
omámená myseľ však nespolupracovala, a nevedela som vymyslieť nič ako mu to vysvetliť.
„Leon, mal si už dosť, pôjdeme,“ obrátil sa LJ, môj snúbenec, na týpka, ktorý ma pozýval
von. Zrejme sa poznali. Stála som tam ako hydrant neschopná pohybu, našťastie sa ľudia vo
veľkých mestách do ostatných nestarali. LJ odišiel aj s Leonom, venujúc mi znechutený
a neveriacky pohľad. Netrvalo však dlho a vrátil sa. Po mňa. Totálne ma zdrapol za rameno,
celkom to bolelo, ale na to nedbal, a doslova ma odtiahol k svojmu autu.
„Nastúp,“ povedal, ale nečakal či ho poslúchnem. Ledva som stihla nastúpiť už sme
odchádzali z parkoviska šialeným tempom. Leon viac spal ako sedel na zadných sedačkách.
Zvyšok noci si pamätám iba matne. LJ odviezol Leona domov a mňa vzal k sebe. Mala som
šťastie, že býval sám, takže nás nikto nevidel. Dal mi deku a odviedol ma do hosťovskej izby
kde ma zamkol. Asi aby som mu nezdrhla. Každopádne som to nemala v pláne a akonáhle
som si ľahla, zaspala som.

Prebudilo ma vedro ľadovej vody.
„Si normálny?“ zvrieskla som na neho a vyskočila z postele.
„Máš 10 minút na sprchu. Počkám ťa dole,“ ani nepočkal na odpoveď a už ho nebolo. Ak si
myslí, že ma bude komandovať, tak sa veľmi mýlil. Vošla som do sprchy a chcela som za
sebou zamknúť ale vysvitlo, že majiteľ domu na dverách nemá kľúče. No nič osprchujem sa
aj bez toho. A mienila som si tú sprchu pretiahnuť ako sa bude dať. Presne na sekundu
o desať minút, sa po mňa vrátil. S kľudom Angličana otvoril dvere do kúpeľne a pozrel sa na
mňa ešte stále nahú v sprche. Premeral si ma od hlavy po päty a potom povedal.
„Keď skončíš, príď dolu, myslím, že sa máme o čom porozprávať,“ zmohla som sa iba na
prikývnutie. Úplne ma zaskočilo jeho pokojné správanie a to ako si ma premeral. A ešte viac
ma dostala moja reakcia. Páčilo sa mi, že sa na mňa pozeral. Preboha, prišla som sa s ním
dohodnúť na rozchode nie sa tu do neho zaláskovať. Doumývala som sa a obliekla som si
tričko a tepláky, ktoré mi tam nechal. Zrejme patrili jemu, ale podľa môjho odhadu mu už
museli byť malé. Zišla som dolu a ako povedal čakal tam. Sedel za stolom so šálkou kávy,
mne urobil čaj. Prekvapilo ma to. Znamenalo to, že si naštudoval môj profil. Mal ho každý
obyvateľ planéty, a prístup k nim bol verejný. Zvyčajne však boli príliš podrobné, aby ich
niekto čítal. Keď ste však s niekým zasnúbený, prečítate si ho. Ako som si ja prečítala ten
jeho. Bol to dobrý muž a skvelá partia, ale nemala som k nemu žiaden vzťah. Bolo by to ako
obchod a to sa mi na celej veci páčilo najmenej. Teraz, keď som však pred ním sedela bolo to
trochu iné. Možno by som nemala nič proti tomu spoznať ho.
„Netušil som, že moja snúbenica je zlatokopka. Ak mám byť úprimný celkom ma to
prekvapilo, vzhľadom na to, že máš vlastnú firmu a ani tvoja rodina nepatrí
k najchudobnejším,“ prešiel rovno k veci. Nemalo význam okolkovať.
„Okrem toho by ma zaujímalo čo tu robíš, keďže termín našej svadby mal byť až o mesiac,“
mal byť. Nie „je“ ale „mal byť“, takže sa so mnou oženiť nechce. To, že ma považoval za
zlatokopku mohlo pomôcť rozchodu, ale nevedela som aké to bude mať následky pre moju
rodinu.
„Prišla som za tebou zistiť či máš v úmysle si ma vziať alebo nie a podľa toho sa dohodnúť na
pokojnom rozchode,“ škandál som si nemohla dovoliť. Už len kvôli rodine nie.
„Pokojnom? A to mám dovoliť inému mužovi, aby si zobral zlatokopku?“
„Ak ťa to upokojí nemám v úmysle sa vydať,“ povedala som, čo vlastne bola aj pravda.
„Myslel som si, že ženy ako ty potrebujú bohatého manžela,“ to mi nedošlo. Môj príbeh
začínal mať trhliny, ale nijako extra som tomu pozornosť nevenovala. Príbeh o zlatokopke bol
náhoda a v podstate mi to bolo jedno. Nešlo mi o peniaze, včera to bolo nedorozumenie, ale aj
tak by mi neveril, tak som sa nemienila obťažovať s vysvetľovaním.
„To nie je podstatné. Dohodneme sa na rozchode, alebo nie?“ nemalo význam chodiť stále
okolo horúcej kaše. Uvedomovala som si, že si stále myslel, že ma zaujímajú iba peniaze, ale
moje slová sa s jeho predstavou nezhodovali. Vyzeral zamyslene a skúmal ma pohľadom.
Napokon povedal: „Poznáš podmienky, začneme dnes večer,“ zostala som na neho civieť.
„Ďakujem,“ napokon sa mi podarilo zo seba dostať. Bolo to ľahšie než som čakala.
„Kde máš veci?“ opýtal sa a spolu sme ich zašli vyzdvihnúť do motela, kde som sa včera
v noci nevrátila. Skromný obsah mojej batožiny ho prekvapil, ale nekomentoval to. Bez slova
ma odviezol k nemu domov a odišiel do práce. Až keď som zostala sama mi to došlo. Preboha
ja fakt nie som normálna. Podmienky, o ktorých hovoril, boli všeobecné podmienky, za
ktorých sa pár ešte pred svadbou mohol rozísť. Museli však spolu týždeň bývať ako muž so
ženou, vrátane sexu. Ak si po týždni pár nerozumel, zásnuby sa zrušili a obaja si mohli nájsť
nových partnerov. Jediné plus na tom bolo, že každá žena, keď dostala prvú menštruáciu, bola

automaticky „sterilizovaná“, aby nemohla mať pred svadbou deti a po svadbe sa „sterilizácia“
odstránila. Keď som si však pomyslela, že by som mala mať sex s tým obrovským černochom
takmer som si to rozmyslela.
„Ale no tak, Roni, týždeň teraz, alebo celý zvyšok života po svadbe, to prežiješ. Hádam,“
snažila som sa upokojiť a spola sa mi to darilo. Nebola som síce svätá, ale moje sexuálne
skúsenosti sa rovnali až dvom partnerom a zakaždým som bola opitá. Zo sexu som nikdy nič
nemala takže som nechápala celé to haló okolo toho. Pre mňa to bol len nevyhnutný akt na
otehotnenie, pri ktorom má chlap orgazmus a žena si to odtrpí. Možno to po prvom raze
vyžadovať nebude, keď zistí aké som drevo. Zasmiala som sa sama na sebe spola hysterickým
smiechom a odišla som si radšej ľahnúť. Stále som trochu cítila alkohol zo včera a bola som
unavená. Večer mi dobrý spánok len prospeje.

posledného. Podišiel ku mne a nahnevane na mňa spustil: „Ako si mohla byť taká sprostá? Ak
chceš zomrieť stačilo ti skočiť zo strechy!“
„Nemala som v úmysle zatúlať sa tak ďaleko a okrem toho ako si vedel, kde som?“ to ma
zaujímalo najviac.
„Nechal som ťa sledovať,“ jasné, že ma to nenapadlo. Bola to bežná vec, ale aj tak som to od
neho nečakala. Väčšinou sa to robilo pre ľudí, keď ste chceli, aby boli v bezpečí.
„Ideme domov,“ zavelil, ale mne v tom momente nohy úplne vypovedali službu a nebyť jeho
reflexu, asi by som skončila na zemi. Zodvihol ma zo zeme a ja som bola príliš unavená, aby
som protestovala. Domov sme sa dostali o pár minút, nebýval ďaleko od Veže čo bolo veľké
plus. Obaja sme boli zaprášení a vysilení, zajtra budem od bolesti plakať. Zaviedol ma do
svojej kúpeľne, zobliekol ma, potom aj seba a spolu so mnou sa postavil do sprchy. Pri
pohľade na jeho penis mi prešiel mráz po chrbte. Dúfala som, že nebude trvať na dodržaní
podmienok.
„Ja neviem či je dobrý nápad mať teraz sex...“ začala som, ale skočil mi do reči.
„Zavri ústa žena, nedokážeš sama ani stáť, nieto sa ešte poriadne umyť, takže buď ticho
a nechaj ma nech nás umyjem,“ pustil doslova ľadovú vodu, aby uvoľnil naše zničené svaly.
Počas umývania som mu bola vďačná, že sa o nič nepokúšal, lebo by aj tak zrejme mal sex
s polo-mŕtvolou. Jeho telo sa mi však páčilo. Bolo silné, dobre stavané a krásne čokoládové.
Asi som si udrela hlavu, lebo takéto myšlienky som mala len, keď som bola opitá.
Dosprchovali sme sa, LJ ma utrel a pamätám si už iba ako ma zaniesol k sebe do postele
a zaspala som.

4. KAPITOLA
Zobudila som sa a ešte so zatvorenými očami som sa vychutnávala teplo LJ tela, na ktorom
som ležala. Hlavu som mala opretú o jeho hruď, a ruku aj s nohou prekríženú cez jeho pás.
Doslova som na stehne cítila jeho mužnosť. Keď mi došlo v akej polohe sa nachádzame
chcela som sa rýchlo postaviť, ale svojím náhlym pohybom som docielila iba to, že sa
zobudil. Zrejme si myslel, že som nejaký útočník a tak ma bleskurýchlym chmatom prevrátil
na chrbát a ruky mi chytil nad hlavou. Vydýchla som od prekvapenia. Bola som ohromená.
„To ma musíš naučiť,“ povedala som stále ležiac prišpendlená pod ním. Usmial sa na mojej
reakcii, no vzápätí zvážnel.
„Si v poriadku?“ narážal na včerajší incident, ale z miesta sa nepohol.
„Okrem pár modrín je to v pohode. Čo ty?“ videla som ako ho jeden útočník nepekne kopol
do boku a divila som sa, že jeho rebrá zostali celé.
„Som v poriadku,“ napokon zo mňa zišiel, ale bola by som radšej keby zostal. Sadol si na kraj
postele.
„Môžem sa pozrieť?“ iba mykol plecom a tak som podišla k nemu a jemne mu prstami prešla
po tvoriacej sa podliatine. Keď som sa ho dotkla viditeľne stuhol, tak som radšej odtiahla
ruku, keby mu bol môj dotyk nepríjemný. Pozrela som mu do očí a snažila sa v nich vyčítať
čo si myslí. Nemala som to šťastie. Bol ako maska.
„Bojovala si dobre,“ uznanie od môjho snúbenca ma príjemne zahrialo a spôsobilo, že som sa
na neho vycerila ako dieťa, ktoré dostane pochvalu.
„Ďakujem,“ zliezla som z postele a chcela som sa prezliecť, keď zrazu zozadu pristúpil ku
mne a chytil ma za ramená.
„Kam si myslíš, že ideš?“ nechápala som, ale o chvíľu som to pochopiť mala. Rukami mi
pomaly prešiel od ramien až k zápästiam. Svoje ruky potom presunul na moje boky a otočil si
ma k sebe. Ak to bolo to čo som si myslela, mala som chuť ujsť.
„Čo máš pláne?“ opýtala som sa ho s malou dušičkou.
„Včera sme nestihli splniť podmienku nášho spolužitia, takže to chcem napraviť. Preglgla
som naprázdno. Zrazu som sa cítila menejcenná, čo ak niečo pokazím alebo neurobím
správne? Ani som nevedela, kde sa vo mne tieto myšlienky vzali, ale chcela som, aby bol
spokojný. Všimol si, že som nervózna.
„Nemáš skúsenosti?“ opýtal sa priamo a ja som na neho vytreštila svoje zelené oči.
Potrebovala som si usporiadať myšlienky a bola som rada, že sa zatiaľ ani nepohol, ani nič
nepovedal.
„Nuž, panna nie som, ale nemyslím si, že moji dvaja opití partneri sa dajú považovať za
skúsenosti, hlavne keď som bola opitá aj ja, a ani neviem čo sa vtedy dialo, či sme vôbec čosi
robili, alebo k niečomu došlo,“ keď sa začal smiať zmĺkla som. Trepala som dve na tri, ale
smiať sa mi nemusel. Cítila som sa zahanbená a ponížená. Vykrútila som sa mu a chcela som
odísť, no znova ma zastavil. Jednou rukou ma držal za zápästie, aby som mu nezdrhla a druhú
mi položil na líce.
„Hej, nemusíme spolu spať ak nechceš. Nebudem ťa nútiť do ničoho čo sama nechceš,“ jeho
hlas bol hlboký a mäkký. Povedal to presvedčivo, ale ja som si nebola istá či mu veriť.
Nebude nervózny? Nebude piť a potom bude agresívny? Nebude mi dávať najavo, že som ho
neuspokojila? Že nie som skutočnou ženou? Zmätok sa mi odrážal na tvári, nikdy som
nevedela poriadne skrývať svoje emócie. Oboma rukami ma chytil za tvár a ja som znova
stuhla. Pobozká ma a bude chcieť pokračovať čo mám urobiť? Len som tam stála ako hydrant
neschopná pohybu so strachom vpísaným do tváre.
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„Nuž, panna nie som, ale nemyslím si, že moji dvaja opití partneri sa dajú považovať za
skúsenosti, hlavne keď som bola opitá aj ja, a ani neviem čo sa vtedy dialo, či sme vôbec čosi
robili, alebo k niečomu došlo,“ keď sa začal smiať zmĺkla som. Trepala som dve na tri, ale
smiať sa mi nemusel. Cítila som sa zahanbená a ponížená. Vykrútila som sa mu a chcela som
odísť, no znova ma zastavil. Jednou rukou ma držal za zápästie, aby som mu nezdrhla a druhú
mi položil na líce.
„Hej, nemusíme spolu spať ak nechceš. Nebudem ťa nútiť do ničoho čo sama nechceš,“ jeho
hlas bol hlboký a mäkký. Povedal to presvedčivo, ale ja som si nebola istá či mu veriť.
Nebude nervózny? Nebude piť a potom bude agresívny? Nebude mi dávať najavo, že som ho
neuspokojila? Že nie som skutočnou ženou? Zmätok sa mi odrážal na tvári, nikdy som
nevedela poriadne skrývať svoje emócie. Oboma rukami ma chytil za tvár a ja som znova
stuhla. Pobozká ma a bude chcieť pokračovať čo mám urobiť? Len som tam stála ako hydrant
neschopná pohybu so strachom vpísaným do tváre.

„Do ničoho ťa nebudem nútiť prisahám. Ak spolu nebudeme mať sex celý týždeň je to
v poriadku rozumieš? Ani sa ťa nedotknem pokiaľ ma o to sama nepožiadaš súhlasíš?“ to čo
mi hovoril bolo nemožné, ale cítila som, nejakým zázračným spôsobom, že mu môžem veriť.
Upokojila som sa, tep sa mi spomalil a panika sa rozplynula. Spustil ruky z mojej tváre
a čakal na odpoveď. Nikdy som nebola na prázdne reči, tak som k nemu iba podišla a objala
ho. V jeho náručí som sa cítila dobre, aj keď to bol bojovník, ktorý dokázal zvládnuť viacero
chlapov naraz. Vedela som, že tam som v bezpečí.
Na raňajky sme si urobili toasty so šunkou a avokádom, moje obľúbené a len sme tam sedeli.
Nevedela som čo mu mám povedať. Čo žena hovorí svojmu „manželovi“ po tom čo ho
odmietne? Prepáč?
„Čakáš dokým sa ten toast sám odhryzne a vloží do tvojich úst?“ zrazu sa ozval. Všimla som
si, že už hodnú chvíľu držím svoje raňajky v rukách a rozjímam nad kravinami.
„Chcela som, aby si mi ho odhryzol ty, ale zrejme si nepochopil moje signály,“ odpovedala
som ironicky. Jeho smiech ma donútil zasmiať sa tiež.
„Nabudúce mi to radšej napíš.“
„Nebola som si istá, že vieš čítať,“ neodolala som. Klasika, ale dobrá. Z úsmevom sa zdvihol
a umyl si po sebe riad. Potom sa odišiel nachystať do práce kým som ja dojedala ešte stále
svoj toast. Zakričal na mňa z chodby.
„Vrátim sa neskoro nemusíš na mňa čakať,“ dobehla som do chodby a ešte som ho pri
otvorených dverách stihla.
„A to sa ani poriadne nerozlúčiš?“ prekvapila som ho. A aj seba. Netušila som čo urobiť, ale
vedela som čo urobiť chcem. Pozeral na mňa nechápavo, tak som k nemu podišla a rýchlo mu
dala bozk na pery. Taký jednoduchý, ale vyžadoval veľa úsilia. Cúvla som a keď sa
s úsmevom otočil, zatvorila som dvere.
Musela som zavolať Rine, inak to nešlo. Zbláznila by som sa sama so svojimi myšlienkami.
Povedala som jej všetko čo sa odohralo aj čo mi povedal. Svoje pochybnosti som však pred
ňou skryť nedokázala. Poznala ma až príliš dobre.
„Nie každý chlap ti dokáže také niečo povedať a myslím, že on je jeden z tých, ktorí to čo
povedia myslia vážne, aj keď súdim len na základe jeho online profilu,“ snažila sa ma nejako
upokojiť.
„Ja viem, aj mám pocit, že mu môžem dôverovať, ale ako sa poznám aj keby sme sa vzali, čo
sa nestane, nemala by som chuť na sex dobre dlho. Ako dlho môže muž ako on vydržať bez
sexu? Týždeň vydrží každý, ale dlhšie je problém. Nejde len o LJ, proste mám z toho divný
pocit a strach,“ moje myšlienky fakt boli choré.
„Žena počúvaj ma, ak to nechceš urobiť nerob to aj keby ti to malo trvať 50 rokov. Ak je
normálny pochopí to ak nie rozídeš sa s ním. A to je v podstate to najhoršie alebo najlepšie čo
sa môže stať. Že sa rozídete, to bol aj tvoj plán nie?“ mala pravdu. Všetko bolo len v mojej
hlave a ja som si to uvedomovala, ale presvedčiť sa už bolo ťažšie.
„Viem, že máš pravdu, len je to komplikované, možno nad tým moc uvažujem,“ moja myseľ
bola zároveň mojím najväčším nepriateľom.
„Počkaj zlatko, len aby si ešte po ňom nevyštartovala hneď zajtra,“ zasmiala som sa.
„Len aby. Jednoducho povedané bojím sa odmietnutia. Že urobím niečo čo sa mu nebude
páčiť.“
„Povie ti to a prestaneš, a presne to isté urobíš ty keď on urobí niečo čo sa nebude páčiť tebe.
Je to o komunikácii moja, len sa musíš naučiť myslieť trošku viac na svoje pohodlie ako na
ostatných,“ mala pravdu. Neviem čo by som bez nej robila. Vždy sme sa navzájom vedeli

podržať v ťažkých časoch. To som chcela aj od svojho partnera. Lojalitu a dôveru. Ale na to
som potrebovala čas.
„Bojím sa, že keď mu dnes poviem, že by som to rada skúsila bude ma považovať za
pokrytca, po tom čo som mu povedala ráno,“ blbé obavy a myšlienky.
„Odvahu na to máš takže to nie je problém, jednoducho kašli na to čo si bude myslieť ak to
chceš vyskúšať daj mu to najavo, alebo mu to rovno povedz a je po probléme,“ jednoducho
povedané. Aj to bolo jednoduché, len mi v tom bránil môj mozog.
„Uvidím, ale každopádne ti dám vedieť. A Rina, ďakujem.“
„Nie je za čo zlatko a potom chcem vedieť podrobnosti,“ ukončila som hovor a rozhodla som
sa ísť prejsť. Na ulici som si konečne všimla sledovací dron, ktorý na mňa nasadil LJ, ale dnes
som nemala v úmysle zájsť do tej štvrte. Poučila som sa dosť.

5. KAPITOLA
Vybrala som sa k Veži. V jej okolí bolo veľa obchodných domov a chcela som sa tam
popozerať prípadne si niečo kúpiť a svoje myšlienky trochu odreagovať. Poobede som zašla
do kina na nejaký horor a po filme rovno k LJ-ovi domov, aby som stihla urobiť večeru. Už
tam však bol a predbehol ma.
„Aký si mala deň?“ opýtal sa hneď ako som vošla do dverí.
„Príjemne dlhý. Predbehol si ma, večeru som chcela urobiť ja,“ odpovedala som mu.
„Možno nabudúce,“ vyznelo to akoby ešte neskončil a tak som bola ticho a čakala.
„Prečo si sa v tom bare tvárila, že ti ide iba o peniaze?“ opýtal sa a pozrel mi priamo do očí.
Tváril sa vážne. Keby som mu povedala pravdu zmenilo by to jeho rozhodnutie rozísť sa so
mnou? To som nechcela, išlo mi o voľnosť. Zasa moja myseľ. Zastavila som ju skôr než ma
stihla od toho odhovoriť.
„Tvoj kamoš bol otravný,“ vysypala som zo seba.
„A to ho ako malo odradiť?“ skepticky nadvihol obočie a ďalej čakal na vysvetlenie.
„No jednoduché nie nepomáhalo, tak som vymyslela, že ho pošlem počkať ma do auta
a zdrhnem,“ chvíľu bolo ticho, potom som to však nevydržala.
„Dobrý plán nie?“ dodala som a on sa rozosmial. Po chvíli som sa k nemu pridala. Takto
retrospektívne to fakt znelo strašne.
„Čakal som hocičo, ale toto fakt nie. Na čo všetko si sa v baroch hrala?“ stále sa uchechtával.
„Tak rôzne. Rádová sestra, náboženský fanatik, superstar, modelka, tanečníčka, čo ma v danej
chvíli napadne,“ vymenovala som mu zopár mojich nápadov. Pravdupovediac s Rinou to bola
naša hra. Čím väčšia kravina tým lepšie.
„Ach bože som si to teda vybral nevestu len čo je pravda,“ poznamenal. Radšej som to
nekomentovala, dúfala som, že si to nerozmyslel a dodrží našu dohodu. Počas večere som
bola zamyslená nechala som ho hovoriť aký mal deň. Hovoril zaujímavo, ale polovicu z toho
som nepočula. Pokúšala som sa rozhodnúť či mu povedať, že s ním chcem skúsiť mať sex,
alebo radšej nie. Prikláňala som sa k tomu radšej nie. Keď sa to moje mlčanie už ťahalo dlho
opýtal sa.
„Nudím ťa?“ videla som mu v očiach veselé ohníčky a tak som vedela, že to nemyslí vážne,
ale zaskočil ma tým. Opýtať sa neopýtať sa, opýtať sa...
„Premýšľala som, že či s tebou chcem mať sex alebo nie,“ dala som si mentálny facepalm.
Štyrikrát. Znova sa prejavila moja schopnosť vytresnúť prvú kravinu čo mi zišla na um.
Videla som na ňom, že sa rozhoduje či sa má smiať alebo sa tváriť vážne. Podarilo sa mu
oboje. Ja som sa tvárila všelijako.
„S tebou sa teda človek nenudí. Vždy povieš čo ti prvé zíde na rozum?“ spýtal sa ešte stále
zadržiavajúc smiech. Namiesto odpovede som sa len krivo usmiala, napila som sa a snažila
som sa tváriť nenápadne. To už vážne nevydržal a začal sa smiať nahlas.
„Nesmej sa!“ snažila som sa aby môj hlas znel nahnevane, ale ani to mi nevyšlo. Jeho smiech
bol príliš nákazlivý. Keď sa mu konečne podarilo sa dosmiať obrátil sa znova na mňa.
„A na čo si prišla?“
„Na nič,“ odpovedala som až príliš rýchlo.
„Dobrú noc,“ ešte som dodala a pobrala som sa smerom do postele. Nezastavil ma. Až v izbe
prišiel, keď som si na seba dala nočnú košeľu a zastal tesne za mnou. Po ramenách mi prešiel
nadol a chytil ma okolo pásu. Nebolo mi to nepríjemné ako som čakala, práve naopak. Zohol
sa a do ucha mi pošepkal.

„Čo takto to skúsiť a keď nebudeš chcieť pokračovať zastavíš ma?“ znelo to príliš dobre, aby
to bola pravda. Stále som váhala, ale ak som k sebe mala byť úprimná cítila som sa príjemne.
Jemne, pomaly ma bozkával na krku a čakal čo mu odpoviem. Nebála som sa, že by ma do
niečoho nútil a to bola novinka. Rozhodla som sa súhlasiť.
„Dobre beriem,“ povedala som a jeho ďalší bozk mi po chrbte zoslal príjemnú triašku.
„Chcem, aby si mi sľúbila, že akonáhle, pocítiš čo len najmenšiu chuť skončiť povieš mi to,
áno?“ potrebovala som mu dôverovať rovnako ako on potreboval dôverovať mne.
„Sľubujem,“ ako som to vyriekla otočil si ma k sebe a pobozkal ma na pery. Jazykom mi
vkĺzol dnu a ja som sa ani nesnažila bojovať o dominanciu vyhral by skôr než by som sa o to
pokúsila. Chutil ako dažďový prales po búrke a nemohla som sa jeho chute nabažiť. Zrejme
ani on mňa pretože sme sa oddelili až keď bola potreba vzduchu priveľká. Zatiaľ sa mi to
páčilo.
„Mám prestať?“ zrazu sa opýtal.
„Preplo ti?“ na chvíľu som mala pocit, že to myslí vážne. Pousmial sa a zodvihol ma do
náručia, aby sme obaja mali lepší prístup k perám toho druhého. Bol to úžasný pocit byť
v náručí takého silného muža ako bol LJ. Sadol si na posteľ a mňa usadil na seba.
Neprestávali sme sa bozkávať. Chytil ma za zadok a ešte viac si ma privinul. Jeho bozky boli
príjemné, nové a vášnivé. Aj ja som sa viac zapájala a skúmala čo mi ponúkal. Rukami som
mu zašla zašla pod košeľu a vychutnávala si pocit jeho svalov pod mojimi prstami. Jeho
čokoládová pokožka ma doslova hypnotizovala. On mi trochu vyhrnul nočnú košeľu
a tentokrát ma chytil za holý zadok. Našťastie som mala spodné prádlo. Chvíľu sme sa len
bozkávali, ani jeden z nás nešiel ďalej. Po chvíli sa však rukami začala pomaly pohybovať
pod mojou nočnou košeľou nahor. Zahryzla som si do pery. Bolo to na mňa veľa. Páčilo sa mi
to, ale dnes by som viac nezvládla. Pozrela som sa na neho: „Stačí?“ bola to otázka
vyjadrujúca moju neistotu.
„Stačí,“ znova ma pobozkal, ale už jemne, nie ako pred chvíľou a postavili sme sa. LJ sa
odišiel osprchovať a ja som si ľahla do postele. Ležiac tam sama, chýbala mi blízkosť jeho
tela. Sprchoval sa dlho a už som polo-spala, keď sa vrátil ľahol si za mňa a jednou rukou ma
objal. Od spokojnosti sa mi na tvári zjavil malý unavený úsmev.

6. KAPITOLA
Zobudila som sa neskoro na to, že mi bola zima. LJ už zrejme išiel do práce čo mi
pripomenulo tú moju. Nechcelo sa mi, ale zodvihla som sa a zašla k počítaču. Jedinou
výhodou bolo, že som mohla pracovať odkiaľkoľvek na svete. Mala som online obchod
s oblečením s potrebovala som ho skontrolovať, napísať svojim zástupcom a zistiť čo bolo
nové. Nedávno som vedenie prenechala iným, ale stále som bola CEO takže som musela
vedieť, či som v zelených alebo červených číslach. Práca ma tak pohltila, že až keď mi začalo
škvŕkať v žalúdku som si uvedomila, že som ešte nejedla. Bolo niečo po jednej. Zašla som
teda do kuchyne, že si niečo pripravím a našla som si tam odkaz od LJ.
O 14:00 vo Veži. Tréning. LJ
Oh bože, ďalšia podmienka, úplne som zabudla. Ak si švihnem mala by som to stihnúť.
Výborne, človeče, toto len potvrdzuje ako veľmi nepripravená si sem prišla. Super, Roni,
vážne super. Vďaka bohu za môj bezodný žalúdok inak by som asi mala pekný prúser. Keď
som sa do niečoho zažrala, vytrhnúť ma od toho vedel len hlad. Do Veže som dobehla s päť
minútovou rezervou, zadýchaná ako kôň, ale aspoň som vedela kde je hlavná posilňovňa.
Bola plná ako vždy, každý chcel mať čo najlepšie šance na partnera, takže technicky vzaté
bolo 99% svetovej populácie fit. Poobzerala som sa dookola, hľadajúc LJ a zbadala som ho
pri recepčnom pulte, zaujatého rozhovorom s peknou recepčnou. Podľa správania by som ju
odhadla na vyššiu vrstvu, takže celá posilňovňa musela patriť jej. S LJ-om otvorene flirtovala.
A mala očividne viac skúseností ako ja. Prekvapilo ma, že keď som ich zbadala zovrelo mi
žalúdok a pocítila som zvieravý pocit v hrudi. Žiarlila som, to mi došlo, ale nevedela som
prečo, keď pointa tohto celého bola sa s ním rozísť. Nepríjemný pocit však nezmizol. Keď ma
zbadal, rozlúčil sa so svojou známou a vyrazil smerom ku mne s obrovským úsmevom na
tvári.
„Tak čo, pripravená?“ asi by som nemala, ale z jeho úsmevu sa mi podlamovali kolená.
Spamätaj sa žena! Mentálne som sa prefackala a prikývla som.
„Sparing alebo máš na mysli niečo špeciálne?“ chcela som vedieť, ako na tom v porovnaní
s ním som.
„Beriem sparing, ale nebudem ťa šetriť,“ varoval ma.
„Ani nemám záujem, nemysli si, že ja teba áno,“ vrátila som mu. Len sme sa zasmiali
a spoločne vykročili k arénam. Bolo tam pár ľudí čo trénovali, ale našli sme si voľnú arénu
a dali si ľahkú rozcvičku.
„Akýkoľvek štýl?“ ak mal preferencie na nejaký mohli sme používať iba jeden. Ja osobne
som preferovala všetky, a používala som ich podľa potreby.
„Všetky ak súhlasíš.“
„Výborne,“ na tvári sa mi objavil diabolský úsmev a pustili sme sa do toho. Bola som dobrá.
U nás v meste najlepšia, ale aj keď prvé kolo bolo v podstate len zahrievačka, zapotila som sa
poriadne. Rozdiel medzi nami bol priepastný, ale odmietala som sa vzdať. Druhé kolo mi dalo
zabrať rovnako ako tretie a štvrté. Piate som leva ustála. Zostávalo jedno. Viackrát sa ma
opýtal či nechcem skončiť, ale moja tvrdohlavosť mi to nedovolila. Vedela som, že zajtra to
budem ľutovať, ak sa vôbec postavím z postele, ale bolo mi to jedno. Mohla som sa od neho
kopu vecí naučiť a ak bola toto jediná šanca, ktorú dostanem mienila som ju využiť naplno.
A vtedy mi to došlo. Uprostred šiesteho kola, čím som stratila koncentráciu a v sekunde som
bola na zemi pod ním, ruky mi držal v železnom zovretí. Nevadilo mi to. Bola som príliš
spokojná so svojím zistením. Mohol ma naučiť aj niečo v posteli. Rovnako ako bojové
umenia, chcelo to cvik. A prekonať prvotný strach. Nebolo to nič ťažké. Aj keď to bol len

mechanický akt, mohla som ho robiť dobre. Výsledkom mojej spokojnosti nad mojím
osvietením bolo, že som sa na neho uškŕňala ako mesiačik na hnoji aj keď som úplne totálne
prehrala.
„Vyzerá to tak, že rada prehrávaš, Roni,“ prvýkrát povedal moje meno a mne sa to páčilo.
„Snívaj ďalej, porazila som ťa,“ neveriacky sa na mňa pozrel a potom sa začal neskutočne
smiať.
„Ten bol dobrý, daj ešte jeden.“
„Ha -ha. Fajn uznávam si lepší, ale nie nadlho,“ možno niekedy budem aspoň s trištvrtiny
taká dobrá ako on.
„Už aspoň chápem ako sa ti podarilo držať sa tak dlho proti tým chlapom v uličke. Keby mal
každý tvoju schopnosť nevzdávať sa, svet by bol na tom oveľa lepšie,“ nečakala som
kompliment, ale potešil ma.
„Trochu si sa vykúpil,“ žmurkla som na neho.
„Potrebujem sprchu inak ma zatvoria za kontamináciu vzduchu,“ dodala som keď som sa na
seba pozrela a zacítila svoje spotené triičko.
„Mala by si teda, cítiť ťa až sem,“ skôr než som mu stihla jednu vraziť utiekol a iba za mnou
zakričal, že sa stretneme na recepcii.
Prišla som tam prvá a pozdravila som ženu, s ktorou sa rozprával môj snúbenec. Bola vysoká,
čierna, s dlhými nádhernými vlasmi a peknou tváričkou. Odzdravila ma a začali sme sa len
tak rozprávať. Vykľula sa z nej milá spoločníčka a vôbec nebola intrigánska ako som
predpokladala z prvého pohľadu. Len mala viac skúseností a uvedomovala si svoju krásu.
Mala som na čom pracovať. Prerušil nás LJ a vybrali sme sa domov. Neušiel mi však jej
túžobný pohľad a bola som si istá, že môj snúbenec o jej záujme vie. Z nejakého neznámeho
dôvodu ma to však už netrápilo. Teraz bol LJ len môj, aj keď možno iba na tento týždeň, ale
mienila som si ho užiť naplno.
„Nepozrieme si nejaký film?“ opýtala som sa ho už doma.
„Napríklad?“ spýtal sa, ale už robil popcorn, takže mu to zrejme bolo jedno.
„Čo takto nejakú klasiku horor, Rituál?“ navrhla som a keď súhlasil našla som to na televízii.
Film nebol zlý, asi v polovici som sa pritúlila k LJ a keď si ma viac privinul uvoľnila som sa.
Človek by povedal, že z tréningu budem unavená, ale mala som práveže strašne veľa energie
a film som vydržala sedieť len preto, že vedľa mňa bol LJ. Moje úchylné ja to navrhlo presne
preto, aby som ho mohla bezostyšne objímať.

7. KAPITOLA
Napokon sa film skončil a LJ zahlásil, že môžeme ísť von. Nebolo neskoro tak som súhlasila.
Bolo to uprostred leta, takže teploty sa vyšplhali až na 40°C. Aj napriek tomu sme sa dohodli
na prechádzke.
„Tvoja rodina vie, že sa chceš rozísť?“ rozprávali sme sa o všeličom, teraz zaviedol reč na
rozchod. Bol tretí deň nášho skúšobného týždňa a mne sa môj snúbenec pozdával čoraz viac.
„Nevie, dozvie sa. Tvoja?“
„Ja sa nechcem rozísť, s tvojím otcom som sa dohodol ja, nie moji rodičia,“ prekvapil ma.
„Čože?“ stratila som reč. Toto bolo to posledné čo som čakala.
„Videl som ťa len raz, keď si vyvolala ten škandál a jednu vrazila prezidentovmu synáčikovi
lebo si do teba dovoľoval. Povedal som si, že žena s odvahou ako je tá tvoja by nebola odveci
a tak som zašiel za tvojím otcom. Súhlasil.“
„A ty si si vybral ženu s mojou povesťou a dlhom až do ďalšie 4 generácie?“ nechápala som
to. Bola som úplne najhoršia partia asi na celkom svete. Po tom čo som prezidentovmu
synáčikovi ukázala kde je jeho miesto dostala som trest. Na výber boli hneď 2 možnosti. Buď
mu porodím dieťa, alebo zaplatím 100 000 000€ na prezidentov účet. Bol taký veľkorysý, že
mi dovolil splátky. Zostávalo mi 90 000 000€. A to to bolo pred rokom. S manželstvom,
takéto dlhy prechádzali na spoločné konto.
„Povedal som ti, že sa mi páčila tvoja odvaha. Okrem toho s mojou prvou ženou som sa
oženil kvôli rodičom a bolo to fiasko. Napokon spáchala samovraždu,“ vedela som, že bol
ženatý, ale nie že to bolo také zlé.
„Aha. Takže kvôli tomu si ochotný sa so mnou rozísť?“ ak bol nespokojný z donútenia on,
nebude nútiť ani mňa. To mi aj povedal na začiatku, keď som za ním prišla. Zrazu všetko
dostalo nový zmysel. Jeho chápanie, že nechcem sex, jeho ochota počkať. On si ma vybral
a mienil urobiť všetko preto, aby som si aj ja vybrala jeho.
„Ak to budeš na konci týždňa stále chcieť, rozídem sa s tebou,“ povedal to vážne a ja som mu
verila, že svoje slovo dodrží. Tou poslednou vetou ma uviedol do pomykova. Dával mi viac
slobody ako som kedy mala a aj tak som si každým dňom bola menej istá svojím rozhodnutím
rozísť sa. Objala som ho a do toho objatia som dala všetku vďačnosť, čo som k nemu cítila.
A možno aj niečo viac.
„Zajtra na tri dni odchádzam vrátim sa až v stredu, budeš v poriadku?“ oznámil mi otvárajúc
dvere do svojho domu.
„Čo?“ on ma tu len tak nechá? Teraz keď som začala pochybovať o svojom rozhodnutí?
„Veža ma vysiela na misiu do Dánska. Sú tam nejaké problémy,“ problémy znamenali boje.
„Budem v poriadku, budeš ty?“ nepáčila sa mi predstava, že by sa mu mohlo niečo stať.
„Budem. A teraz sprcha a spať čo ty na to?“ iba som prikývla a keď odišiel zamyslela som sa.
Na celom svete zúrili nepokoje, ale v poslednom čase to bolo čoraz horšie. Bolo len otázkou
času kedy vypukne ďalšia vojna a vôbec sa mi to nepáčilo. Po piatich minútach čo odišiel do
sprchy som sa vybrala za ním uskutočniť plán, ktorý mi skrsol v hlave pri našom tréningu.
Nehlučne som otvorila dvere na kúpeľni, keď som chcela, vedela som sa pohybovať ako
ninja, zobliekla sa a zašla za roh do obrovskej sprchy. Najskôr bol zaskočený, že ma vidí
a kompletne nahú, ale keď som k nemu podišla a pobozkala ho, výraz sa mu zmenil. Videla
som mu v očiach oheň a vo mne som cítila ten istý. Nerobila som to preto, lebo odchádzal, ale
preto, že som chcela. Nebála som sa, bola som ochotná sa učiť a samozrejme si to užiť. Vzala
som mu ruky do svojich a položila si ich na boky. Viac nepotreboval, zodvihol ma, aby som si
mohla obkrútiť nohy okolo jeho pásu a oprel ma o stenu sprchového kúta. Ruky mal na

mojom zadku a páčilo sa mi ako ho stláčal. Medzi nohami som cítila vzrušenie a aj jeho
stoporený penis. Bol na tom rovnako. Položil ma na zem a pozrel sa po mne akoby dostal tú
najlepšiu cenu na svete. Cítila som sa sexy.
„Budeš na mňa iba zízať?“ neodpustila som si poznámku na čo sa na mňa naoko zamračil.
Aby mi dokázal opak nestrácal čas a chytil ma za vlasy, zaklonil mi hlavu a zaútočil na môj
krk. Hrýzla som si do pery a snažila sa nevydať zo seba žiadny zvuk. To však bolo čoraz
ťažšie, ako sa presúval nadol k mojim kľúčnym kostiach, ktoré sa tiež nevyhli jeho bozkom až
napokon sa dostal k mojim prsiam. Jedno hnietil druhé bozkával, po chvíľke to vymenil.
Podlamovali sa mi kolená a stála som iba preto lebo som sa ho držala ako kliešť. On však
nebol spokojný s tým, že som stále nevydávala žiaden zvuk a tak zmenil taktiku. Pobozkal ma
s vervou doteraz nevídanou a rukou mi prešiel od krku až úplne nadol. Začal mi jemne
prechádzať po vnútornej strane stehna a druhou rukou mi znova chytil zadok. To už som toho
mala dosť, aj ja som sa chcela zabávať. Zatiaľ čo ma bozkával a stále ignoroval moje lono
som mu ja prešla rukami po chrbte a zdrapla ho za zadok. Prudko vydýchol a ja som sa nad
jeho reakciou zasmiala. Mal ho perfektne pevný tak som ho po ňom aj plesla a vrátila som sa
k jeho perfektnému bruchu. Uistila som sa, že som sa dotkla každého miesta poriadne. Svojím
skúmaním som pokračovala nahor až som sa dostala ku krku a pritiahla som si ho, aby som ho
mohla znova pobozkať. To už sa on prestal hrať a prstom mi vnikol do úplne vlhkého lona.
Vzdychla som od rozkoše a on sa zatváril veľmi spokojne. Keby sa mi to tak nepáčilo jednu
mu vrazím. Rozhodla som sa že ide na to moc pomaly a tak som aj ja rukou skĺzla dolu k jeho
penisu a vzala ho do dlane. Nebola som si istá či sa do mňa vojde, ale nebála som sa. Bol
hrubý, že som takmer nespojila dookola svoje prsty a podstatne dlhý. Párkrát som mu po ňom
prešla no potom mi chytil ruku a zhlboka dýchal. Po celý čas sa mi díval do očí. Páčilo sa mi
čo s ním robili moje dotyky. Chcela som ho celého.
„Miluj sa so mnou LJ, vezmi si ma,“ povedala som zatiaľ čo sa stále na mňa pozeral. Neviem
kde sa vo mne vzala tá odvaha, ale myslela som to vážne. Nebol prekvapený, v očiach mu
stále horel oheň a keď ma pobozkal pochopila som, že doteraz sa ovládal. Zastavil vodu a za
ruku ma odviedol do spálne. Neutierali sme sa nebol na to čas. Pri posteli ma pobozkal
a ľahol si na chrbát. Bolo to na mne. Réžiu som mala v rukách ja. Inokedy by som asi utiekla
ale teraz som sa len usmiala a štvornožky som k nemu prešla. Sklonila som sa nad neho a tiež
som ho pobozkala. Nemohla som sa jeho bozkov nabažiť. Skĺzol mi rukami po bokoch a iba
ma držal. Nechával mi priestor. Kľakla som si nad jeho penis, chytila ho do ruky
a nasmerovala ho do svojho otvoru. Stále ma držal za boky ale nesúril ma. Pomaly som sa
spúšťala nadol, aby som ho mohla prijať celého. Vzhľadom na jeho veľkosť to bol trochu
problém. Trvalo pár minút dokým som si zvykla, ale napokon bol vo mne celý. Bol to
neskutočný pocit, byť plne naplnená a od rozkoše som so zatvorenými očami zaklonila hlavu.
Hrýzla som si spodnú peru a snažila som sa nevzdychať. So mnou na jeho penise sa posadil
a pobozkal ma. Podľa jeho ťažkého dýchania som usúdila, že aj on si to užíva a tak som sa
začala pomaly pohybovať. Netrvalo dlho a spolu s novým pocitom naplnenia a jeho láskaním
som dosiahla prvý orgazmus. Držal ma na mieste, ale neprestával s bozkávaním. Napokon nás
oboch obrátil. Ležala som pod ním, on ma držal za zadok a ja som mu najskôr prešla po
bruchu, potom som si ho pritiahla bližšie, aby som ho mohla znova a znova pobozkať. Začal
do mňa vnikať dnu a von, najskôr normálnym tempom, no postupne ho zvyšoval. Vzrušenie
narastalo, a ja som cítila prichádzať ďalší orgazmus. Zaryla som mu nechty do chrbta a nohy
mu obkrútila okolo pásu. Neprestával, zvyšoval tempo, a podľa jeho vzdychov som usúdila,
že aj on bol blízko. Pot stekal po oboch našich telách a zvyšoval erotiku celého momentu.
Znova zrýchlil tempo, aj keď som mala pocit, že sa to už nedá a o pár sekúnd som dosiahla

ďalší úžasný orgazmus. Steny môjho lona sa vo vlnách sťahovali a to prispelo k tomu, aby
o pár sekúnd dosiahol vrchol aj LJ. Zostal vo mne a chvíľu sme len spoločne ležali
vychutnávajúc si dozvuky úžasného zážitku. Potom sa postavil a vykĺzol zo mňa. Ten pocit
prázdnoty som nečakala, ale aspoň čiastočne mi to vynahradil ďalším bozkom.
„Bolo to super,“ okomentovala som náš spoločný sex, na čo sa začal hrozne smiať.
„Čo sa smeješ?“ zamračila som sa na neho.
„Si roztomilá, keď to komentuješ akoby to bol dobre napísaný sloh,“ a smial sa ešte viac.
„Idiot,“ zamrmlala som si, ale tiež som sa pousmiala.
„Smej sa tu koľko chceš ja idem do sprchy. A sama!“ odušu som sa rozbehla smerom do
kúpeľne, ale tam ma dobehol a napokon sme sa do sprchy dostali spolu.

8. KAPITOLA
Ráno sme sa iba narýchlo rozlúčili a už musel ísť na transfer. Dánsko bolo ďaleko a bála som
sa, že by sa nemusel vrátiť. Zradné myšlienky ma neopustili: hralo by ti to do karát nemusela
by si sa za neho vydať. Sama som však nevedela čo som chcela. Tri dni čo sme boli spolu sa
toho odohralo celkom dosť a začínala som ho mať rada, alebo mi minimálne bol sympatický,
ale stačilo to na spolužitie na celý život? On hovoril, že si ma vybral po celo-krajinnom
škandále, ale čo ja? Akú vlastnosť som chcela, aby mal môj partner? Musí si stáť za tým
čomu verí a nasledovať svoje sny. LJ rozhodne patril k tým málo ľuďom, ktorý tieto
podmienky spĺňali. A čo moja sloboda? Aj tou som si s ním mohla byť istá. Preboha, takže čo
mi vlastne bránilo? Nič. Alebo inak povedané, strach. Vytočila som Rinu.
„Ahoj moja, máš nejaké plány na najbližšie tri dni? Môj snúbenec odišiel kdesi na koniec
sveta mňa sa zmocnili divné myšlienky,“ poznala ma dosť na to, aby to brala ako pozvanie.
„Ešte dnes tam budem. Ten môj ma zasa nasral takže si mi zavolala v pravom čase. Očakávaj
ma okolo večera,“ a položila. Neradi sme rozoberali dôležité veci po telefóne. Dokým som
čakala stihla som trochu upratať, upiecť koláč a aj si ísť zacvičiť. Stále som však mala veľa
času takže som začala pracovať a stratila som sa v čase. Z rozjímania nad novou kolekciou ma
vytrhol zvonček.
„Ó môj bože, chýbala si mi,“ vrhla som sa jej do náručia hneď ako som otvorila.
„Nevideli sme sa tri dni, kľudni hormón, žena,“ naoko sa bránila. Boli sme najlepšie
kamarátky už príliš dlho. Jedna bez druhej by sme žili veľmi ťažko.
„Mám koláč,“ povedala som s potmehúdskym úsmevom a začala ju ťahať do kuchyne.
Zmohla sa iba na: „Nie prosím, už nie znova tie naše večery...“
Obe sme vedeli, že to skončí presne tak. Koláč, film a konverzácia do tretej rána, možno až do
rána. Stále sme si mali čo povedať a teraz ešte extra. Film sme si pozreli, bolo ťažké nájsť
niečo čo ani jedna z nás nevidela, ale napokon sa to podarilo, a začali sme sa rozprávať.
Najskôr len tak, čo nové a potom sme prešli na tému našich budúcich manželov.
„Ja Jacoba zabijem. Ľudí mám prečítaných skrz naskrz, ale pri ňom si nie som istá, kedy si
robí srandu, kedy sa tvári, že je debil, či je skutočne debil, alebo ja už neviem čo. Prisahám,
že v živote som nebola tak často stratená čo povedať ako práve pri ňom. A on sa na mne ešte
zabáva,“ frustrovane sa rozhovorila Rina, ale ja som vedela svoje. Keď už moja najlepšia
kamarátka na chlapa stratí viac ako 3 slová, niečo za tým bude. Ak nie láska minimálne to
bolo na dobrej ceste.
„Ale to je super. Nie vždy budeš mať prevahu ty a tým pádom ťa to neomrzí ako doteraz.
Predsa len, keď máš veci vždy pod kontrolou ty, vôbec to nie je zábava, skôr otrava. Ale to ti
hovoriť nemusím,“ snažila som sa ju povzbudiť.
„Nemusíš, viem. Ach bože ja z neho zošaliem,“ rozhodila rukami a ľahla si na gauč.
„Ale no tak, radšej mi povedz aký je okrem toho čo si trepala doteraz. A spali ste už spolu?“
posadila sa tak rýchlo ako si ľahla a tresla ma do ramena.
„Kto je zvedavý bude skoro starý!“ a ako dospelý človek na mňa vyplazila svoj jazyk.
„Beriem to ako áno. Aké to bolo?“ iba prevrátila očami a spustila. Vraj to bol najlepší sex za
posledné tri roky, za čo jej nastávajúci získal malé bezvýznamné plus a vykľul sa z neho
celkom schopný muž. Vraj spravodlivý a príliš pekný pre jeho dobro, ale to mu hovoriť
nemienila. A tiež mal zmysel pre humor, čo bolo pre Rinu základ. Tešila som sa s ňou. Po jej
výleve však prišla tá menej zábavná časť. Môj život.
„A čo LJ? Už som ti vyklopila všetko aj to čo sa nemá takže si na rade,“ vzdychla som si.
Z toho sa nevykrútim, veď som ju sama zavolala.

„Vieš, že ja a hovorenie o týchto veciach je na nule takže mi radšej nalej víno, pôjde to ľahšie
a dúfam, že si pripravená na divné emočné záchvaty,“ samozrejme bola. Aj preto sme boli
najlepšie kamarátky. Usporiadala som si myšlienky, čo sa mi asi nepodarilo a začala som
hovoriť o tom čo ma trápilo.
„Ja v podstate som sem prišla preto, aby som sa s ním mohla rozísť, ale za tieto tri dni čo sme
boli spolu ma stihol prekvapiť už asi miliónkrát. Napríklad, sám spoznal, že mi nie je
príjemné s ním spať tak mi navrhol, že vôbec nemusíme, a prekvapilo ma, že som necítila
žiaden nátlak, že by som mala alebo musím z jeho strany. Následne som sa dozvedela, že si
ma vybral sám nie jeho otec a s mojou rodinou sa tiež dohodol za seba. Chvíľu som bola na
tom tak, že by som si ho mala zobrať, ale verím tomu, že keby som mala čo i len najmenšiu
pochybnosť nechal by ma ísť. Ja som neskutočne stratená a hlavne zmätená Rina, proste
neviem čo mám robiť. Tri dni sú málo na to, aby som osobu spoznala, ale cítim sa pri ňom
dobre. Otázne je či to nie je len obyčajná zamilovanosť. Neviem to odlíšiť od lásky, keďže
ako sama vieš nikdy som nič podobné necítila. No a v podstate sme sa aj spolu vyspali čo
bolo oveľa, a myslím tým fakt že oveľa, lepšie ako som čakala, tiež narážajúc na moje
skúsenosti. Oh bože, takže suma sumárum rozhodujem sa či ísť podľa svojho pôvodného
plánu a rozísť sa v dobrom, alebo tomu dať šancu, aj keď to zrejme bude mať so mnou ťažké,
lebo ja som naivné teliatko,“ celý môj príhovor si vypočula a potom spustila ona.
„Takže moc nad tým premýšľaš to po prvé a po druhé nijaká svadba sa rušiť nebude,“ tak tým
ma dostala. Zvyčajne na mňa šla pomalšie.
„Prosím?“ nebola som si istá či som dobre počula.
„Počula si dobre. Rozhodla som za teba. Tieto tvoje drísty počúvam stále a jediné čo z toho
vzniklo je to, že sa mužov neskutočne štítiš a tento je prvý čo sa ti dostal pod kožu aspoň
minimálne a ešte si ťa sám vybral takže musí byť ochotný zvládnuť všetky kraviny čo len
môžeš vymyslieť. Ak nie tak existuje taká vec ako rozvod po troch rokoch a myslím, že tri
roky pri jeho práci ubehnú ako voda, takže moje otázky znejú, kedy ideme vyberať šaty a ako
to, že si ťa vybral sám?“ čumela som po nej ako teľa na nové vráta, ale mala pravdu. Moc
som nad tým premýšľala. Odpovedala som jej na tú druhú otázku.
„Pamätáš si škandál s pánom IQ hojdací koník, alebo prezidentovým synáčikom, ako som mu
vrazila takú, že chlapec sa nemohol pozbierať?“ prikývla, tak som pokračovala: „Tak povedal,
že keď ma videl v telke zaujala ho moja odvaha, aj keď to v podstate bol reflex.“
„Tak po tomto ti už vôbec nedovolím ti sa s ním rozísť. Ak si ten chlap všimol, že nie si
obyčajná madam, tak potom je to niekto, koho sa oplatí udržať.“
„Vôbec ho nepoznám,“ snažila som sa jej do hlavy vtĺcť zdravý rozum.
„Ani ja, ale stačí mi to čo o ňom viem a čo si mi povedala. Pozri Roni, konečné rozhodnutie
je na tebe, ale mám tušenie, že ak ho necháš ísť nikdy si to neodpustíš,“ dokončila myšlienku
Rina.
„Fajn, pokúsim sa stopnúť svoju myseľ, ale sama vieš, že to nejde tak jednoducho,“ samé
výhovorky.
„Preto tu máš svoje dve kamarátky: moju pravú ruku a moju ľavú ruku, keby si náhodou
potrebovala prefackať,“ ako to dopovedala poslala mi vzdušný bozk a svoje víno dopila na ex.
„Bože do čoho som sa to ja dostala,“ vzdychla som si aj ja a išli sme spať. Ráno múdrejšie
večera.

Kika so mnou zostala aj ďalšie dva dni a predvečer LJ-ovho príchodu odišla. Nezabudla mi
pripomenúť, že chce vedieť dátum svadby hneď zajtra večer. Kamarátka mi do hlavy nasadila
chrobáka a LJ mi chýbal viac ako som bola ochotná si priznať. Nemohla som sa dočkať
dokým ho uvidím a preto som spala neskutočne ľahkým spánkom. Zobudila som sa na to ako
niekto o 4:00 ráno otvára dvere. Dobehla som celkom prebratá k vchodovým dverám a keď
som ho tam uvidela stáť hodila som sa mu do náručia. Aj on vyzeral, že ma rád vidí, lebo ma
dlhú dobu nepustil. Až keď sme odstúpili som si všimla obväz na jeho pravej ruke.
„Čo sa stalo?“ nevedela som či sa mám o neho báť, alebo si z neho urobiť srandu. Vyzeral
v poriadku.
„Bežná potýčka, snažil som sa vykryť kolegu a chlap ma dýkou zasiahol do ramena. Vyzerá
to horšie ako to je, ver mi,“ vysvetlil mi situáciu. Bola som rada, že to neobkecával.
„Som rada, že si v poriadku aj keď s tou jazvou neviem či ťa niekto bude chcieť,“ napokon
som si neodpustila poznámku.
„O tom sa pozhovárame, keď sa vyspím, berieš?“ a samozrejme na mňa žmurkol.
„Fajn, ale chcem pusu,“ naklonila som k nemu líce, ale iba prevrátil očami tvár mi otočil tak,
aby ma mohol pobozkať na pery. Ako mi to chýbalo.
„A teraz spať,“ ľahla som si k nemu, lebo môj ľahký spánok a dlhé večery s Rinou ma tiež
unavili a o chvíľu sme už obaja tvrdo spali.
Keď vstal, už som mala prichystané raňajky. Prvýkrát som sa zobudila skôr než on a tak som
to chcela využiť. Koniec koncov bol to tiež posledný deň nášho spolunažívania. Skončí sa to
buď svadbou alebo rozchodom. Potrebovali sme sa pozhovárať. Len čo vošiel do kuchyne
podišla som k nemu a dlho lenivo som ho pobozkala. Obkrútila som mu ruky okolo krku
a spýtala sa:
„Džús, kávu, alebo čaj?“
„Ani dobré ráno a takto hneď k veci hej? Čaj poprosím,“ znova ma letmo pobozkal a pustil
ma nech mu donesiem niečo na pitie.
„Vidím, že niekto sa tu naučil variť,“ neodpustil si, za čo si vyslúžil zamračený pohľad
a zahnala som sa po ňom varechou. Mal šťastie, že sa uhol.
„Ak to nezješ, vlastnoručne ti to napchám do gágora!“ vyhrážala som sa mu. Celkom som
dúfala, že to bude jedlé. Kuchár zo mňa nebude, ale jedlo som jednoducho pripraviť vedela.
„Čakal som niečo horšie, toto sa dá jesť,“ povedal po prvom súste. Len som potriasla hlavou
a pustila som sa do svojej porcie.
„Takže si sa rozhodla,“ nebola to otázka. Dojedol a dopil posledné zvyšky čaju a pohodlne sa
oprel. Čakal na moju odpoveď. Prišla som sem s úmyslom sa s ním rozísť, teraz už nebolo
všetko také jasné. Tri dni mu stačili dokým si ma získal a to vrátane mojej dôvery. Niekto by
si pomyslel, že som naivná a úprimne som si to myslela aj ja, ale pri pohľade na neho som
verila, že to môže fungovať. V tomto krátkom momente ako sa ma to opýtal som si
uvedomila, že ho vôbec nepoznám. Inštink mi však hovoril, že mu môžem veriť. A na inštinkt
som sa mohla spoľahnúť. Druhá vec bola, že podobné city som ešte nikdy nemala a nevedela
som čo mám čakať alebo čo robiť, ako si ich vysvetliť. Bola to láska? Vždy som verila, že
láska je len logické spolunažívanie dvoch ľudí, ktorí si rozumejú a nemusia v tom byť ani
city. Mala som v tom chaos, ale posledná vec, ktorú som si uvedomovala bola, že viac než
čokoľvek, by som oľutovala, keby som odišla a už nikdy o ňom nepočula. Bola som ticho už
dosť dlho, ale trpezlivo čakal. Vedel, že premýšľam a usporadúvam si myšlienky. Napokon
som sa rozhodla. Pozbierala som čriepky svojej odvahy a povedala som:

„Nechcem sa rozísť,“ videla som ako sa po mojich slovách sotva badateľne uvoľnil a ani som
si neuvedomila, že bol taký strnulý. Naďalej však čakal.
„Ja neviem o vzťahoch vôbec nič, budem sa musieť všetko naučiť, pravdepodobne budem
takmer stále neznesiteľná, a otravná, lebo sa pýtam na blbosti, ale chcem to skúsiť. Som si
istá, že obaja budeme musieť poriadne zamakať ak budeme chcieť, aby toto manželstvo
fungovalo, ale som to ochotná risknúť. Povedal si mi, že si si ma vybral na základe pocitu, ja
teda budem veriť svojmu inštinktu a vyberám si ťa aj ja LJ. A ak si si to ešte nerozmyslel,
rada sa stanem tvojou ženou,“ dohovorila som. On premýšľať nemusel, mal v tom jasno už
dlhšiu dobu. Postavil sa podišiel ku mne a ako som tam sedela na stoličke sklonil sa a chytil
mi hlavu do dlaní, aby ma mohol pobozkať. Pocit z jeho bozku sa nezmenil, stále bol úžasný,
zmenil sa však môj vnútorný stav. Cítila som sa ľahko a nadnesene, a hlavne slobodne. Ten
jednoduchý bozk v sebe skrýval prísľub. Prísľub, že sme v tom spolu a že už nemusím
bojovať sama. Oddnes sme na to dvaja.
THE END

