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NeÏ se pustím do vlastního vyprávûní, musíme si ujasnit pár vûcí.

Mám na vás totiÏ hned tfii prosby.

Za prvé: Nepohor‰ujte se nad tím, co budete ãíst – je to jen kniha.

Za druhé: Svoje zábrany a pfiedsudky odloÏte pfiede dvefimi.

Za tfietí, a to pfiedev‰ím: V‰echno, co od téhle chvíle uvidíte 

a usly‰íte, musí zÛstat pouze mezi námi.

Fajn. A teì pojìme rovnou na vûc.
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1.

CO KDYBYCH VÁM ¤EKLA, Ïe existuje tajn˘ klub, jehoÏ ãlenové se rek-

rutují v˘hradnû z okruhu nejvlivnûj‰ích ãlenÛ spoleãnosti – bankéfiÛ,

super boháãÛ, mediálních magnátÛ, generálních fieditelÛ, právníkÛ,

policejních ‰piãek, zbrojafiÛ, vysoce postaven˘ch armádních dÛstoj-

níkÛ, politikÛ, ãlenÛ vlády a úfiadÛ nejvy‰‰í státní správy, a dokonce

i uznávan˘ch hodnostáfiÛ katolické církve – vûfiili byste mi? 

A pozor, teì nemluvím o Iluminátech ani o skupinû Bilderberg,

dokonce ani o lidech spjat˘ch s Bohemian Grove nebo s jak˘mko-

liv jin˘m z tûch proflákl˘ch spikleneck˘ch spolkÛ, které rÛzní ma-

gofii takticky vyuÏívají pfii prosazování sv˘ch vlastních obchodních

zájmÛ.

Kdepak, vÛbec ne. Navenek je tenhle klub mnohem nevinnûj‰í.

Navenek.
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Ale pod povrchem ani náhodou.

âlenové tohoto klubu se schází nepravidelnû na tajném místû –

vzdáleném a skrytém. SchÛzky se nikdy nekonají dvakrát po sobû

na stejné adrese. Obvykle ani ve stejném ãasovém pásmu.

A na schÛzkách se tihle lidé... No, nebudeme pfiece chodit kolem

horké ka‰e a nazveme je jejich skuteãn˘m titulem – Páni vesmíru, pfií-

padnû V˘konná rada dosud známé ãásti sluneãní soustavy. Zkrátka

tihle manaÏefii vyuÏívají tajná shromáÏdûní jako pfiíleÏitost k zaslou-

Ïenému a nezbytnému odpoãinku od dÛleÏité a vyãerpávající ãin-

nosti, jeÏ obná‰í dojebávání svûta je‰tû víc, neÏ uÏ je, a vym˘‰lení

je‰tû sadistiãtûj‰ích a zrÛdnûj‰ích zpÛsobÛ muãení, zotroãování a oÏe-

braãování lidstva.

A ãím konkrétnû se VÛdci zab˘vají ve svém volnu, kdyÏ se chtûjí

trochu odreagovat?

To je snad jasné.

·oustají.

Jak vidím, moc mi nevûfiíte. Zkusím vám to tedy vysvûtlit jinak. Po-

tkali jste uÏ automechanika, kter˘ by nebyl blázen do aut? Profesio-

nálního fotografa, kter˘ by nikdy neudûlal jedinou fotografii i mimo

ateliér? Pekafie, kter˘ by nejedl koláãe?

No, a tihle lidé, tihle papalá‰i, a teì uÏ to vybalíme na rovinu, jsou

zkrátka profesionální zmrdi.

Ojebou vás, jen aby nad vámi mûli v˘hodu. Ojebou vás, aby se do-

stali na vrchol. Ojebou vás o peníze, svobodu i ãas. Ale i potom vás

budou ojebávat tak dlouho, dokud nebudete v hrobû dva metry pod

zemí. A ani potom s tím ojebáváním nepfiestanou.
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Tak tedy co dûlají, kdyÏ zrovna nedûlají tohle?

Co jiného...

Kromû toho je tfieba si uvûdomit je‰tû jednu vûc. Vlivní a mocní

lidé jsou v mnoha ohledech nûco jako celebrity. Rádi se spolu schá-

zejí. Co nejãastûji. AÏ do ochraptûní vám budou dokola omílat, Ïe 

to dûlají jen proto, Ïe je nemÛÏe pochopit nikdo jin˘, neÏ právû lidi

jako oni. Pravda je ov‰em taková, Ïe manaÏefii nemají chuÈ si zadat 

s pouh˘mi pû‰áky, s plebsem, s nemyt˘mi a neãesan˘mi neotesanci,

ktefií s nezastíran˘m potû‰ením sledují pád mocn˘ch a bohat˘ch,

jehoÏ pfiíãinou je to jediné, co je dokáÏe srazit z v˘‰in aÏ na dno – a to

je sex.

A právû proto tihle lidé, tihle manaÏefii, profesionální zmrdi, na-

konec vymysleli zpÛsob, jak si dopfiávat sexu po libosti a ukojit svoje

nejdivoãej‰í a nejzvrhlej‰í sexuální fantazie, navíc bez hrozby skan-

dálu. Dûlají to za zavfien˘mi dvefimi. A v‰ichni spoleãnû. Tajnû.

Henry Kissinger kdysi prohlásil, Ïe moc je nejsilnûj‰í afrodizia-

kum. V té dobû se loudal po chodbách paláce slávy uÏ dost dlouho,

aby pfiesnû vûdûl, o ãem mluví. A dÛkazem je tenhle podnik. 

Pojmenovali ho Juliette Society.

Tak prosím. Jen si ji zkuste vyhledat na internetu. VÛbec nic. To je to

tajemství. Abyste v‰ak nezÛstali úplnû mimo, tady je aspoÀ ‰petka

informací a trocha historie.

Tahle Juliette, po níÏ je klub pojmenován, byla jedna ze dvou po-

stav – sester, ta druhá se jmenovala Justine – zplozen˘ch (pokud to

jde fiíct i takhle) mark˘zem de Sade, francouzsk˘m ‰lechticem z osm-

náctého století, zh˘ralcem, spisovatelem a revolucionáfiem, jehoÏ se-

xuální dobrodruÏství natolik rozbûsnila bohabojné moralisty mezi
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francouzskou ‰lechtou, Ïe si nakonec za vefiejnû pfiedvádûné obscén-

nosti vyslouÏil uvûznûní v Bastille. Zpûtnû vzato v‰ak ne‰lo o Ïádnou

tragédii, protoÏe mark˘z nemohl v cele dûlat nic jiného, neÏ si ho ve

dne v noci honit. Ze samé nudy se vybiãoval k sepsání fiady dal‰ích 

a je‰tû zvrhlej‰ích necudností, ãistû proto, aby svûtu ukázal, Ïe mu

v‰ichni mÛÏou víteco a vítekam.

Zkrátka, bûhem svého uvûznûní mark˘z de Sade vytvofiil nejslav-

nûj‰í dílo svûtové erotické literatury: 120 dní Sodomy. Jde o jedinou

existující knihu, jeÏ sexuálními zvrhlostmi a krutostí pfiedãí bibli,

které se témûfi vyrovná i rozsahem. A pochopitelnû to byl právû mar-

k˘z, kdo z okna své cely hulákal na davy shromáÏdûné pod Bastil-

lou, aÈ na pevnost hernajs zaútoãí, ãímÏ následnû odstartovala Fran-

couzská revoluce.

Ale vraÈme se k Juliette. Z obou sester je to ta ménû známá, ale ne

proto, Ïe by byla zakfiiknutá. Och, ani zdaleka ne. Aby bylo jasno,

Justine je dost protivná a nafrnûná puritánka, která na sebe za kaÏ-

dou cenu strhává pozornost tak dlouho, dokud svému okolí neleze

krkem. Pfiipomíná souãasné celebritky, jeÏ donekoneãna vedou pro-

slovy o ‰kodlivosti drog a nevázaného sexu a navenek se neúnavnû

prezentují jako ztûlesnûní v‰emoÏn˘ch ctností, zatímco v pravidel-

n˘ch intervalech se tajnû plíÏí z kliniky pro léãbu závislostí.

A Juliette? 

Juliette naopak nezná stud ani míru ve svém baÏení po sexu a vraÏ-

dûní a kaÏdé tûlesné rozko‰i, kterou je‰tû neokusila. ·oustá a vraÏdí

a vraÏdí a ‰oustá a obãas stihne i obojí souãasnû. A navíc jí to po-

kaÏdé projde a za svou nevázanost a zloãiny nikdy nezaplatí ani tu

sebemen‰í cenu.
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MoÏná uÏ vám dochází, co tím chci naznaãit. MoÏná uÏ chápete,

proã tahle tajná spoleãnost, ta Juliette Society, nebude aÏ tak ne-

vinná záleÏitost, jak se navenek zdá.

A kdybych vám navíc tvrdila, Ïe se mi povedlo proniknout – ehm,

omlouvám se za ten dvojsmysl – do vnitfiních kruhÛ zmínûného 

spolku, vûfiili byste mi?

Ne Ïe bych tam spoleãensky patfiila. Tfietím rokem fiádnû studuju

vysokou ‰kolu, obor filmová tvorba. Nejsem niãím v˘jimeãná, jsem

obyãejné dûvãe s normálními kaÏdodenními potfiebami a Ïivotními

touhami jako v‰ichni v mém vûku.

Láska. Bezpeãí. ·tûstí.

A zábava. K smrti ráda se bavím. Ráda se pûknû oblékám a ráda

vypadám dobfie, ale na luxusní módu si zvlá‰È nepotrpím. Jezdím 

malou ojetou hondou, kterou mi rodiãe pfienechali jako dar k osm-

náctinám. V tom autû jsem si z domova odvezla v‰echny vûci, co

jsem si pfiestûhovala na kolej. Na zadním sedadle se pofiád válí nej-

rÛznûj‰í krámy a já si nikdy nenajdu dost ãasu, abych je vyklidila

bezezbytku. Za sebou jsem nechala kamarády z dûtství – ty, ze kte-

r˘ch jsem uÏ vyrostla a st˘kám se s nimi jen se sebezapfiením, i ty,

které bych si ráda nechala v Ïivotû uÏ napofiád. A k tomu jsem si

na‰la fiadu nov˘ch kamarádÛ, ktefií mi otevfieli oãi a roz‰ífiili mi

obzory.

A teì zaãnu o nûãem, co nebude ani zdaleka tak intelektuální. Teì

se vám svûfiím s trapn˘m tajemstvím, typick˘m spí‰ pro puritánské

puÈky. ProtoÏe vûc se má tak, Ïe poslední dobou nemám v hlavû nic

neÏ jednu ‰ílenou pfiedstavu.

Pofiád se mi vrací jedna sexuální fantazie. Kdepak, zapomeÀte na

sex s obstárl˘m multimiliardáfiem v tryskáãi jedenáct kilometrÛ nad
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Saint Tropez. Uff, tûÏko bych dokázala vymyslet nûco odpudivûj‰ího.

Mám mnohem pfiízemnûj‰í pfiedstavivost, mnohem v‰ednûj‰í a intim-

nûj‰í.

Nûkolikrát t˘dnû vyzvedávám svého pfiítele po práci. Obãas kdyÏ

se trochu zdrÏí a je poslední, kdo zamyká kanceláfie, spfiádám tajné

fantazie, jak si to s ním rozdávám v pracovnû jeho ‰éfa. Je‰tû jsme 

to tam nikdy nedûlali, ale na erotickém snu snad není nic ‰pat-

ného, ne?

JackÛv ‰éf je senátor. Pfiesnûji fieãeno, je to úspû‰n˘ právník a kan-

diduje na senátora. A mÛj pfiítel Jack je souãástí t˘mu, kter˘ má na

starosti vedení jeho volební kampanû. Kromû toho studuje ekonomii.

KaÏdému uÏ jistû svitlo, Ïe moc ãasu na randûní nám nezb˘vá. Jack

totiÏ b˘vá po návratu domÛ tak zniãen˘, Ïe vût‰inou usne na po-

hovce jen vtefiinu potom, co odkopne boty. Ráno vstává ãasnû kvÛli

pfiedná‰kám a semináfiÛm, a tak nám obvykle nezbude chvilka ani 

na ranní rychlovku. Je vám urãitû jasné, co to znamená – mÛj Jack

zná jenom práci a Ïádnou zábavu.

A tak si ve fantaziích pfiehrávám svou roli oddané pfiítelkynû, která

si v‰echno naplánuje pfiedem. Pro tu pfiíleÏitost se patfiiãnû obléknu.

Punãochy a stfievíãky na jehlách, k tomu svÛj oblíben˘ dvoufiad˘

khaki baloÀák, navlas stejn˘ jako mûla Anna Karina v Godardovû 

filmu Made in U.S.A. A pod nûj pouze prádlo: moÏná prÛhlednou

ãernou podprsenku a kalhotky a k tomu barevnû sladûn˘ podvaz-

kov˘ pás. Nebo co jít nahofie bez a v bíl˘ch podkolenkách s rÛÏo-

v˘mi puntíkovan˘mi kalhotkami, o kter˘ch uÏ vím, Ïe Jacka vzru-

‰ují k ‰ílenství? A co takhle vzít si jenom stfievíãky na jehlov˘ch

podpatcích a holé nohy, na tûle mít jen prÛhlednou bílou ko‰ilku 

pod zadek jako malé dûvãátko? Ale v kaÏdém pfiípadû musím pouÏít
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krvavû rudou rtûnku. Jo, tu krvavû rudou rtûnku si musím pofiídit.

Nejlep‰í kámo‰ku kaÏdé svÛdnice.

·táb pro volební kampaÀ má kanceláfi v centru. Ze v‰ech stran jsou

v˘kladní skfiínû a svûtlo svítí celou noc, aby v‰ichni kolemjdoucí vi-

dûli na fiadu stejn˘ch, ãerveno-bílo-ãern˘ch plakátÛ, na kter˘ch Jac-

kÛv ‰éf pózuje pod obrovsk˘m nápisem VOLTE ROBERTA DEVILLA.

TakÏe jediné místo, kde bychom mohli urvat kapku soukromí, je

úklidová komora, um˘várna s toaletou nebo kanceláfi, kterou Bob –

potrpí si na to, aby mu v‰ichni fiíkali Bobe – pouÏívá pfii sv˘ch pra-

covních náv‰tûvách ‰tábu, coÏ není extra ãasto. Je zastrãená aÏ 

u zadního v˘chodu na parkovi‰tû, takÏe Bob se mÛÏe vplíÏit dovnitfi

a zase ven bez toho, Ïe by u pfiedního vchodu z ulice musel ‰a‰kovat

pfied vefiejností.

Jsem si proklatû jistá, Ïe ve volební kanceláfii se jistû najde pár lidí,

které by vzru‰ovala ‰oustaãka v um˘várnû bûhem pracovní doby 

s rizikem, Ïe je nûkdo nachytá. Já mezi nû urãitû nepatfiím, zvlá‰È kdyÏ

to mÛÏeme dûlat ve vlastním bytû. No ale Jack mû obvykle pou‰tí

dovnitfi zadními dvefimi, které vedou na parkovi‰tû, kde nechávám

vÛz, no, a Bobova kanceláfi je právû... u nich.

Hele, pro jistotu to zopakuju, protoÏe váÏnû nechci, abyste to po-

chopili ‰patnû: ve skuteãnosti jsme to tam nikdy nedûlali. Dokonce

jsme to spolu nikdy ani neprobírali, Jack a já. Vlastnû ani netu‰ím,

jestli by byl pro. Ov‰em ve sv˘ch fantaziích vídám, Ïe v tiché shodû

vejdeme do kanceláfie, zavfieme za sebou dvefie a zhasneme – a kdyÏ

si odbudeme v‰echno úvodní líbání a mazlení, rázem pfievezmu ini-

ciativu.

Jacka pozpátku srazím na kanceláfiskou Ïidli, na Bobovu otáãecí

Ïidli z le‰tûné kÛÏe, a dûláme to pfiímo tam, „na trÛnu moci“. ZakáÏu
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mu vstát, dot˘kat se sebe sama a tfieba se jen pohnout, a pak mu

pfiedvedu kratiãk˘ stript˘z, abych mu pfiedvedla, co mu chci nabíd-

nout. Nejdfiív si rozepnu pásek plá‰tû a nechám ho sklouznout z ra-

mene, abych ho podráÏdila kouskem nahé kÛÏe. Potom bleskovû od-

táhnu jednu polovinu plá‰tû, aby Jack aspoÀ pohledem ochutnal, co

se pod ním skr˘vá, zatímco druhou polovinu si tisknu k tûlu. Pak se

k nûmu otoãím zády, nechám plá‰È sklouznout na podlahu, pfiedklo-

ním se a dotknu se prsty ‰piãek nohou, aby pfiesnû vûdûl, co dostane,

kdyÏ bude hodn˘ kluk a poslechne mû na slovo.

Penis se Jackovi ztopofií dávno pfiedtím, neÏ mu stáhnu kalhoty.

Pod bavlnûn˘mi boxerkami vidím mohutnû vzdutou bouli.

Teì je vhodná chvíle na bliÏ‰í kontakt, ale dotek Jackovi pofiád

je‰tû nedovolím. Postavím se pfied Ïidli, zády k nûmu se rozkroãím 

a chytnu se opûrek. Zadkem se mu nejdfiív nûÏnû a dráÏdivû a po-

tom tvrdû tfiu o rozkrok, drtím ho, dosedám a bu‰ím do nûj. Nakonec

na Jacka prudce dosednu, stisknu mu úd mezi pÛlkami, cítím, jak se

vzpíná a svíjí a topofií v oblouku mého...

Ale to odbíhám od jádra vûci. Jádro vûci je v tom, Ïe v Juliette Society,

mezi jejími ãleny, prostû nemám co pohledávat. A nedostala jsem se

mezi nû na inzerát ani jim neposlala strukturovan˘ Ïivotopis s Ïá-

dostí o zamûstnání, dokonce jsem nepro‰la Ïádn˘m pfiijímacím po-

hovorem. ¤eknûme, Ïe mám nadání, schopnost pfiesvûdãit a touhu. 

No, a Ïe si mû nûkdo v‰iml.

MÛÏeme probírat horem dolem geny a trénink, ale tenhle talent

nemám vrozen˘. Pfiinejmen‰ím si toho nejsem vûdoma. Ne, ne, tohle

je vûc, kterou jsem si uvûdomila, ale nosila jsem ji v sobû uÏ dlouho,
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pod mnoha vrstvami, pohfibenou jako spícího agenta, jenÏ se ve mnû

probudil teprve nedávno.

A kdyÏ jsem vám prozradila tohle v‰echno, tûÏko vám teì smyslu-

plnû vysvûtlím, co se pfiihodilo bûhem toho veãera. Toho veãera, kdy

jsem poprvé vstoupila do prostor Juliette Society.

Juliette Society
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2.

ZE V·EHO NEJD¤ÍV jsme se na pfiedná‰kách o filmu dozvûdûli, Ïe zá-

pletka je podfiízená postavû.

VÏdycky, vÏdycky, pokaÏdé a bez v˘jimky. 

KaÏd˘ pofiádn˘ uãitel tvÛrãího psaní vám fiekne pfiesnû tuhle po-

uãku a donutí vás ji omílat pofiád a pofiád a pofiád dokola, dokud si ji

nebudete plést s vlastním jménem. 

Tento obecnû platn˘ princip fikãního svûta je stejnû definitivní

jako Einsteinova teorie relativity. Bez nûj se celé dílo rozdrobí na ne-

smyslné kousky.

Vezmûte si kter˘koli klasick˘ film (a vlastnû kter˘koli film), olou-

pejte ho aÏ na kostru a ihned pochopíte, jak to myslím. 

Tak fajn, tfieba Vertigo, film, kter˘ my, studenti filmafiiny, máme

znát nazpamûÈ. Jimmy Stewart hraje roli Scottieho, detektiva, jehoÏ
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umanuté a otrocké hledání pravdy spolu s ochromujícím dûsem 

z v˘‰ek a fascinací mrtvou blond˘nkou, coÏ nemá daleko k nekro-

filii, jsou právû pfiíãinou – Achillovou patou – která detektiva zaslepí

vÛãi intrikám podvodnice a udûlá z nûho kofiist.

No a teì zkusme pfiedpokládat, Ïe Scottie by byl policista s vá‰ní

pro sladké. PÛsobilo by to víc realisticky, ale v podstatû by to ne-

fungovalo. Scénáfi by nám naservíroval policistu, kterého to táhne

ke stánku k koblihama, místo k femme fatale, a Hitchcock by z toho

tématu nevytfiískal film.

Jasná ukázka toho, Ïe zápletka je podfiízená postavû.

Ale zkusme je‰tû dal‰í pfiíklad. Obãan Kane. Filmoví kritici s obli-

bou tvrdí, Ïe jde o nejlep‰í film v‰ech dob, a mají pro to pádn˘ dÛ-

vod – najdeme tam prostû v‰echno. Podtext, umûlecké ztvárnûní,

mise en scène, prostû nechybí nic, co ze skvûlého filmu udûlá umû-

leck˘ skvost, a ne jen dvouhodinovou reklamu na Microsoft, chrysler

nebo chipsy Frito-Lay, jak vídáme u souãasn˘ch filmÛ. âili Obãan

Kane, pfiíbûh tiskového magnáta Charlese Fostera Kanea, jehoÏ aro-

gantní je‰itnost a ctiÏádost dovedou aÏ na vrchol – a právû tytéÏ

vlastnosti, díky kter˘m to dokázal, vlastnosti odvozené od matefi-

ského komplexu, mu nakonec zabrání vychutnat si své úspûchy, 

zniãí mu manÏelství a nakonec i Ïivot.

Proklet˘ tím krut˘m bludn˘m kruhem, jenÏ prorÛstá aÏ do jeho

du‰e, pak chudák star˘ Charlie umírá o samotû a bez lásky ãistû jen

z toho dÛvodu, Ïe se nikdy nedokázal odpoutat od matãina prsu.

Ale moÏná Ïe nejde o prso, protoÏe poslední slovo, jeÏ Kane pro-

nese slábnoucím hlasem ve chvíli, kdy mu ochabne ruka a z ní vy-

padne sklenûné tûÏítko – ãi kfii‰Èálová koule nebo co je to za vûc, 

ze které nedokázal vyãíst svou budoucnost, v níÏ jeho podûlan˘

18

Sasha Grey

001-296 Juliette Society_145x205 mm QXP 7.x  11.9.15  11:09  Stránka 18



Ïivot dospûl k definitivnímu konci – zkrátka Ïe to slovo poupû bylo

údajnû jen zlomyslnÛstkou ze strany Orsona Wellese, protoÏe jako

pfiedobraz postavy Charlese Fostera Kanea mu poslouÏil skuteãn˘

William Randolph Hearst, kter˘ tímto slÛvkem nûÏnû pojmenoval

milenãinu vaginu.

Poupû. První slovo pronesené ve filmu a symbol v posledních zá-

bûrech, obrázky rÛÏiãek na Kaneov˘ch dûtsk˘ch sáÀkách, ze kter˘ch

v ohni nezbude nic. A jakmile se jednou dozvíte ten útrÏek infor-

mace, uÏ nikdy Obãana Kanea nebudete hodnotit jako dfiív. Usly‰íte

poupû, uvidíte poupû. Pomyslíte si „vagina“.

Myslíte, Ïe Orson Welles se nám tím snad pokou‰el nûco sdûlit?

Domnívám se, Ïe nám chtûl fiíct tohle: Charles Foster Kane byl ve

skuteãnosti mamrd. A to dá rozum, Ïe právû v tomhle se skr˘val zdroj

v‰ech jeho problémÛ.

TakÏe znovu. Zápletka je bez v˘jimky podfiízená postavû.

Zkuste si to pamatovat.

Jen tak mimochodem, existuje typ filmÛ, pouze jeden, kter˘ tuhle

zákonitost poru‰uje. Jeden Ïánr, kter˘ si tûmito pravidly hlavu ne-

láme. A nejen Ïe je poru‰uje, ale dokonce je staví na hlavu jen proto,

Ïe mÛÏe jebat komplet na v‰echno – je to pornofilm. 

Ale tam teì odboãovat nebudeme.

Zkrátka a dobfie jsem si uvûdomila, Ïe tohle pravidlo platí na rea-

litu navlas stejnû jako na filmovou fikci. Nejen ve filmech je to tak,

Ïe v‰echny události i zku‰enosti jsou podfiízené tomu, kdo jsme, jak

jednáme a proã, ale Ïe totéÏ se vztahuje i na ná‰ Ïivotní osud, na na‰e

rozhodování, kterou cestou se u rozcestí vydáme dál.

Cesta, po které kráãím, není vyznaãená. Není to silnice ze Ïlut˘ch

cihel ani ztracená dálnice nebo dvouproudá asfaltka. Dokonce jsem
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sama vÛbec netu‰ila, Ïe po nûjaké cestû putuju, dokud jsem nedosá-

hla svého cíle, neohlédla se a nezjistila, Ïe v‰echna moje rozhodnutí,

která jsem udûlala, v‰echny cesty, které jsem zvolila, mû dovedly

právû na tohle místo.

Tak aby bylo jasno: pokud vás zajímá, jak jsem skonãila v Juliette

Society, musím zaãít úplnû od zaãátku.

No, ne úplnû od zaãátku. V‰echny trapné miminkovské foteãky si

necháme na jindy, stejnû jako v‰echny mé upozadûné dûtské vzpo-

mínky, v nichÏ dfiímá zdroj traumat, která mû od té doby vûrnû do-

provázejí. Napfiíklad jak jsem se poãurala v nedûlní ‰kole, zatímco

nám sestra Rosetta vyprávûla o Noemovi a jeho ar‰e.

TakÏe ne, nevrátím se aÏ k zaãátku, ale skoro aÏ k nûmu.

Musím vám totiÏ povûdût nûco o sobû, o své povaze, o své Achil-

lovû patû. Musím zaãít u mého uãitele Marcuse, do kterého jsem pla-

tonicky zamilovaná.

KaÏdá dívka má pfiece tajnou lásku, ne? Nûjakou osobu, která v je-

jím Ïivotû nemusí hrát sebemen‰í roli, ale slouÏí jí jako odrazov˘

mÛstek pro spfiádání tûch nejdivoãej‰ích sexuálních fantazií. Mou

tajnou láskou se stal nic netu‰ící Marcus, kter˘ se stal m˘m feti‰em

hned v ten moment, co jsem k nûmu ve‰la do tfiídy. 

Marcus: chytr˘, leÏérní, krásn˘, plach˘ – tak moc, aÏ se plachost

dala zamûnit za odtaÏitost – a náruÏiv˘. Marcus, kter˘ mû fascinoval

hned od prvního pohledu. Nic neprobudí Ïenskou zvûdavost víc neÏ

muÏ, kter˘ je emocionálnû odtaÏit˘ a neãiteln˘, hlavnû po sexuální

stránce. A Marcuse jsem prostû nedokázala prokouknout. 

Ve filmové teorii existuje termín „posedlost vidûn˘m“. T˘ká se roz-

ko‰e, té pronikavé slasti, kterou proÏíváme bûhem sledování, vidûní,
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chápání nezpochybnitelné pravdy o fyzické stránce ãlovûka a jejím

fungování, otevfienû zobrazené na filmovém plátnû.

A takov˘ pocit ve mnû Marcus probouzí. Sedávám v první fiadû

pfiedná‰kové auly, odkud na nûho vidím nejlíp a odkud sleduju, jak

se jeho silueta odráÏí od bílé tabule osvûtlené záfiivkami oslniv˘mi

jako reflektory pfii natáãení. PokaÏdé si vyberu stejné místo v první

fiadû obrovského sálu, ve kterém se dozadu táhne snad ãtyfiicet fiad,

pfiímo naproti Marcusovû katedfie, takÏe mû nemÛÏe pfiehlédnout. 

A pfiesto mi Marcus jen málokdy pohlédne pfiímo do oãí. Vlastnû se

málokdy vÛbec podívá m˘m smûrem. Zásadnû totiÏ oslovuje celou

pfiedná‰kovou síÀ – jenom ne mû, takÏe mám dojem, jako Ïe tam

nejsem, Ïe dokonce vÛbec neexistuju.

On tady je, já ne, a to mû dohání k ‰ílenství – k posedlosti vidû-

n˘m.

A v duchu si kladu otázku, jestli ten chlad Marcus nehraje právû

proto, Ïe se chovám aÏ dûtinsky nápadnû.

V tûch dnech, kdy chodím na jeho pfiedná‰ky – v pondûlí, úter˘, pá-

tek – se kvÛli nûmu podvûdomû oblékám co nejsvÛdnûji. A dne‰ek

není v˘jimkou. Dnes zvolím tûsné dÏíny, v kter˘ch mi vynikne zadek,

balkonovou podprsenku s kosticemi, která mi zvedne prsa a krásnû

obkrouÏí kaÏdé Àadro zvlá‰È, a k tomu tmavû modr˘ svetfiík, kter˘

mi poprsí obtáhne a upozorní na nû.

Ráda bych, aby Marcus moje Àadra nepfiehlédl, abych mu pfii-

pomnûla Brigitte Bardotovou ve filmu Pohrdání, Kim Novakovou 

ve Vertigu, Sharon Stoneovou v Základním instinktu.

Je vám to jasné?

To doufám.
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*

Tak tedy dnes – ostatnû jako pokaÏdé – sedím v pfiedná‰kovém sále,

pfiedstírám, Ïe si dûlám poznámky, a svlékám Marcuse oãima. Mar-

cus mluví o Freudovi, Kinseyovi a Foucaultovi, o zobrazení ve filmu

a Ïenském pohledu. SnaÏím se vysledovat linii jeho penisu v hnû-

d˘ch kalhotách, jeÏ jsou kolem rozkroku dost tûsné, aby leccos na-

povûdûly. 

Polosedí na rohu svého stolu, pfies kter˘ má pfiehozenou jednu

nohu, takÏe tvofií skoro prav˘ úhel s tou druhou, pevnû zapfienou 

do podlahy. Okousávám tuÏku a poãítám, kolik centimetrÛ od roz-

kroku mûfií vnitfiní ‰ev jeho kalhot. Zkou‰ím odhadnout obvod, ‰ífiku

a délku. 

Zapisuju si cifry do pravého horního rohu poznámkového notesu,

kter˘ ani po dvaceti minutách pfiedná‰ky neobsahuje nic neÏ ãmára-

nice, nic nefiíkající kresbiãky a vlnky. A kdyÏ si pak ta ãísla v hlavû

seãtu, jen ohromenû zalapám po dechu, protoÏe MarcusÛv penis je

co do velikosti víc neÏ dÛstojn˘m soupefiem jeho mozku.

Nemûlo by mû to pfiekvapit. VÏdyÈ jsem to dûlala uÏ nejmíÀ stokrát.

Pfii kaÏdé pfiedná‰ce, pokaÏdé znova. A jakoby zázrakem vÏdycky

dojdu k trojici stejn˘ch cifer. Jako bych znovu a znovu a znovu

vyhrála jackpot, a vÏdycky se mi pfiitom po tûle rozlilo stejné vítûzo-

slavné vzru‰ení.

Jak jsem fiekla, Marcus nic netu‰í. Pokud jde o nûj, vidí jen na-

prosto soustfiedûnou studentku. Ne snad Ïe by mû téma pfiedná‰ky

nezajímalo nebo Ïe bych ho pozornû neposlouchala. Hltám kaÏdé

Marcusovo slovo, ale souãasnû hltám pohledem i jeho samého. Multi-

tasking. V tom jsem pfieborník.
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Marcus vykládá o Alfredu Kinseym a o závûrech, k nimÏ dospûl ve

sv˘ch hlavních studiích o sexu, a sice Ïe Ïeny nereagují na vizuální

stimulaci stejnû silnû jako muÏi, a obãas dokonce nereagují vÛbec.

Mezi námi – nesouhlasím. A kdyby Marcus tu‰il, co se mnou dûlá

pohled na nûho, tak by mûl stejn˘ názor jako já.

Elegantnû pfiejde od Kinseye k Freudovi – k dal‰ímu starému

úchylovi s po‰ahan˘mi pfiedstavami o Ïenské sexualitû – a teì mû

donutí pfiefiadit na nejvy‰‰í rychlost.

Na tabuli napí‰e slovo KASTRACE. A vedle ZÁVIST KVÒLI PENISU.

Potom v‰echna slova dvakrát podtrhne, kdyÏ je pro dÛraz hlasitû

zopakuje. Myslíte si snad, Ïe tím naráz vypne mé ‰kolácké mastur-

baãní fantazírování, co?

Omyl.

Pochopte, Ïe Marcus má hlas jako hnûd˘ cukr – hebk˘, tmav˘,

hust˘. Staãí mi ho sly‰et, abych uvnitfi celá roztála. Ale pfiitom jeho

slova, která mû vzru‰ují, nejsou ani v nejmen‰ím sexy. Marcus je pro-

ná‰í chladnû, úseãnû a odbornû, ale z jeho úst znûjí neãekanû oplzle –

ov‰em je to intelektuální oplzlost.

Pfiedev‰ím tahle slova:

PoníÏení.

Katarze.

Sémiotika.

Sublimace.

Triangulace.

Rétorika.

Urtext.
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A poslední, ov‰em moje nejoblíbenûj‰í a jediné slovo, které v‰echna

ostatní strãí do kapsy:

Hegemonie.

Marcus hovofií s klidnou autoritou, které bezv˘hradnû podléhám.

Jsem pfiesvûdãená, Ïe bych ho poslechla na slovo.

A kdyÏ pronese „závist kvÛli penisu“, sly‰ím v tom prosbu, Ïádost

i rozkaz: „Prosím, o‰oustej mû!“

A tfiebaÏe se na mû nedívá, jsem si jistá, Ïe mluví ke mnû, a jenom

ke mnû.

Pouze ke mnû.

Moje pobláznûní Marcusem nemá s Jackem vÛbec nic spoleã-

ného. Miluji Jacka a jedinû Jacka. Marcus je ne‰kodné rozpt˘lení,

romantická epizodka, kterou jsem si vysnila pro zábavu na pfiedná‰-

kách. Fantazírování o sexu s pedagogickou autoritou, které mû roz-

paluje vzru‰ením, jeÏ se hned s koncem pfiedná‰ky vypafií.

A tentokrát to skonãí je‰tû mnohem dfiív.

Dívám se na Marcusovy ‰lachovité paÏe a dlouhé svalnaté nohy 

a pfiedstavuju si, jaké by bylo mít je ovinuté kolem tûla, kolem ce-

lého tûla, jako kdyÏ pavouk znehybní mouchu tûsnû pfiedtím, neÏ ji

pozfie. TouÏím po tom, aby mû Marcus drÏel, aby mû Marcus pozfiel,

právû takhle. A zajímalo by mû, jestli Marcus umí ‰oustat stejnû zku-

‰enû, jako mluvit o psychoanal˘ze a sémiotice a filmafiské technice.

Nezodpovûzená otázka pfiede mnou visí jako bublina.

Ov‰em odpovûì pfiijde neãekanû zezadu v podobû spikleneckého

za‰eptání.

„Je to magor.“

Otoãím se a pohlédnu pfiímo do záfiiv˘ch, ãir˘ch, témûfi prÛzraã-

n˘ch zelen˘ch oãí nad pln˘mi smysln˘mi rty vyklenut˘mi v koket-
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ním úsmûvu. A tak se poznám s Annou. Naklání se ke mnû zezadu 

a Marcusovi pfiímo pod nosem mi ‰pitá do ucha.

Znám ji, samozfiejmû. Chodíme do stejného roãníku. Anna je svûtlo-

vláska, drobná a se smysln˘mi tvary, super-sexy koãka, za níÏ se ve

‰kole ohlédne úplnû kaÏd˘. Je to pfiesnû ten typ dívky, se kterou se

kaÏd˘ chce kamarádit, kterou kaÏd˘ ze spoluÏákÛ touÏí dostat do

postele.

Moje katolická v˘chova mi vtloukla do hlavy, Ïe sex by nikdo ne-

mûl sám aktivnû vyhledávat, ani v nûm nacházet rozko‰. Pfiiznám se,

Ïe teprve ve vztahu s Jackem, dávno poté, co jsem pfii‰la o panen-

ství, jsem se pfiestala uÏírat vnitfiními konflikty a zaãala si sex uÏívat.

Anna zfiejmû nikdy nemusela fie‰it podobné zábrany. Je to rozená

koketa, uvolnûná a pfiirozená, pofiád s mil˘m úsmûvem. Pfii pohledu

na ni je zfiejmé, Ïe Ïije v harmonii s vlastním tûlem, svou sexualitou 

i s mocí, kterou jí to dává. Zajímá mû.

Stalo se vám nûkdy, Ïe jste potkali ãlovûka, u kterého vám bylo

hned pfii prvním pohledu jasné, Ïe se spfiátelíte?

Tak tohle si uvûdomím hned nato, co Anna za‰eptá: „Je to magor.“

Jako bych sly‰ela vlastní hlas, jako by Anna pfiesnû vûdûla, na co

myslím. A jako by to chápala.

A takhle to mezi námi bude fungovat uÏ napofiád. Tajemné pouto.

Tehdy jsem v‰ak nevûdûla zásadní vûc:

UÏ se s ním vyspala, s Marcusem.

A pfii tûch vzácn˘ch pfiíleÏitostech, kdy Marcus zachytil mÛj po-

hled a já jsem doufala, Ïe se dívá na mû?

No tak to byl omyl.

Díval se skrze mû.

Na ni.
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3.

„VIDÍ· V ZRCADLE MÒJ ZADEK?“

S tou otázkou se obrátím na Jacka v nadûji, Ïe upoutám jeho po-

zornost.

Je veãer na zaãátku podzimního semestru, Jack se válí v posteli 

a ãte si nûjakou zprávu nebo co.

Právû jsem vy‰la ze sprchy a teì leÏím vedle Jacka nahá na bfii‰e 

a bradou se opírám o zaloÏené ruce, abych mu hledûla do obliãeje.

Pfiedvádím se mu stejnû, jako se ve filmu Pohrdání Brigitte Bardo-

tová pfiedvádí svému odcizenému manÏelovi, kterého hraje Michel

Piccoli. Dokonce pronesu hlá‰ku z toho filmu, abych ho vyzkou-

‰ela.

Stra‰nû ráda hraju s Jackem tuhle hru. Ne snad Ïe bych testovala

jeho lásku. Spí‰ zji‰Èuju, jak moc po mnû touÏí.
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Jen krátce pohlédne do zrcadla, broukne „Jo“ a opût soustfiedûnû

pokraãuje ve ãtení.

Ale tak snadno z toho nevyjde.

„A líbí se ti ten pohled?“ vyzvídám.

„Proã? Nemûl by?“ podiví se a tentokrát oãi od papíru ani neod-

trhne.

„A nemám zadek moc tlust˘?“ pokraãuju ve v˘slechu.

„Má‰ ho krásn˘,“ ujistí mû Jack.

„Ale je tlust˘?“

„Má‰ krásn˘ tlust˘ zadek.“ Podívá se na mû – na mû, ne na mÛj za-

dek – usmûje se a opût se vrátí ke sv˘m lejstrÛm. 

„A co fiíká‰ na stehna?“ nedám si pokoj.

Natáhnu ruku za sebe a pohladím si stehno tûsnû pod oblinou 

zadku a pfiitom jakoby mimochodem poodtáhnu jednu pÛlku maliãko

stranou, aby na Jacka zezadu vykoukla moje naducaná roztomilá

prcinka.

„Jo, super,“ prohodí. Tentokrát se neobtûÏuje ani zvednout hlavu.

„To je v‰echno?“ divím se. „Jenom super?“

„A co teda chce‰ sly‰et?“ zeptá se Jack.

Jsem sice ochotná pokládat mu otázky, ale nechce se mi dávat

odpovûdi.

„Zdají se ti siln˘,“ ptám se, „tfieba jako kmeny?“

„Vypadají úplnû fajn,“ odbude mû Jack.

Nevím, co ãte, ale je do toho pohrouÏen˘ pfiesnû tak, jak bych ho

chtûla mít pohrouÏeného do sebe.

Pfiekulím se na záda, nadzvednu se v ramenou a podeberu si prsy

dlanûmi, takÏe z nich vytvofiím dva vzájemnû spojené kopeãky.

Maliãko s nimi zahoupám.
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„Co má‰ rad‰i,“ zajímám se, „prsa nebo bradavky?“

PokoÏku mám pofiád je‰tû zardûlou po horké spr‰e a dvorce rÛÏové

a okrouhlé. Palci si krouÏivû pfiejíÏdím pfies bradavky tak dlouho, aÏ

ucítím, jak tuhnou.

„Copak je jedno moÏn˘ bez druh˘ho?“ fiekne Jack, aniÏ by projevil

aspoÀ ‰petku zájmu.

„Ale ne, kdyby sis mohl vybrat,“ fieknu.

„Kdybych si mohl vybrat mezi bradavkami bez prsou, nebo prsy

bez bradavek?“ vyprskne Jack smíchy.

„Pfiesnû,“ potvrdím, „kdybys mûl na vybranou mezi úplnû plo-

chou milenkou a takovou, co má tak velk˘ kozy, Ïe bradavky na nich

vlastnû nenajde‰.“

„Poãkej, mám si vybírat mezi tebou a nûjakou jinou?“ zamumlá

Jack. Vzápûtí zfiejmû dojde k rozhodnutí, Ïe tenhle hovor ho stejnû

nebaví, proto ani neãeká na odpovûì a vykroutí se: „Líbí se mi obû

takové, jaké jsou.“

âert tû vem, Jacku, zufiím v duchu. Tak mi pfiece vûnuj trochu

pozornosti! Podívej, co tu pro tebe mám! A nabízím ti to jako na pod-

nosu! Zadarmo. Bez sebemen‰ích podmínek.

âím men‰í pozornost mi vûnuje, tím víc dûtinsky trucuju.

„Napadlo mû, Ïe si vyholím buchtiãku,“ zapfiedu dovádivû jako

diblík, prsty si zajedu do hnûdého hou‰tí a zatahám za tuhé kuãeravé

chloupky.

¤eknu to, protoÏe vím, Ïe Jackovi se to nebude líbit. Úplnû vy-

holené dívky ho odpuzují.

„Nedûlej to,“ odsekne stroze.

„A proã ne?“ zeptám se.
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Samozfiejmû se Jacka snaÏím takhle vyprovokovat. Prostû do-

nutit ho k reakci. A funguje to.

Dopálenû ke mnû vzhlédne pfies pokrãená kolena.

Nefiekne v‰ak ani slovo, coÏ mi nevadí, protoÏe teì uÏ jsem si jistá,

Ïe jsem koneãnû získala jeho pozornost. Rozhodnu se postrãit ho

je‰tû kousek dál.

„Hm, moÏná to stejnû udûlám,“ utrousím co nejleÏérnûji.

„Nedûlej to!“ zopakuje Jack tónem, kter˘m naznaãuje konec dis-

kuse. Sdûluje mi tím: pfiestaÀ otravovat.

Natáhnu paÏe nad hlavu, pfiekulím se na bok ãistû jen proto, abych

mu upfiela potû‰ení z pohledu na svoje Àadra a svÛj huÀat˘ klín. Nej-

rad‰i bych byla, kdyby mû políbil na zadek. A zÛstanu tak leÏet, pfied-

stírám, Ïe mi je ukraden˘. Jako by mu to vadilo.

Mám dojem, Ïe poslední dobou to je u nás pofiád stejné.

Îádné povídání. Îádné obcování.

Naprosto to chápu. Jack strávil celé letní prázdniny tvrdou dfiinou

na senátorské kampani a teì mûl práce je‰tû víc, protoÏe zaãal pod-

zimní semestr. A na mû mu uÏ nezb˘vá skoro Ïádn˘ ãas. Veãer ho 

z kanceláfie vyzvedávám jen v˘jimeãnû. 

Jack je v posteli normálnû hrav˘, ale jen do jisté míry. I kdybych

se pfietrhla, teì ho pro nûco odvázanûj‰ího nepfiesvûdãím. NemÛÏu

ho donutit, aby dal najevo opravdu velk˘ zájem o spoleãné ‰oustání.

Nechci samozfiejmû tvrdit, Ïe bychom spolu vÛbec nespali a Ïe by

ná‰ sex nebyl fajn. Je fajn. Jack je vnímav˘, nesobeck˘, dÛmysln˘ 

a laskav˘ – prostû má v‰echno, co tvofií skvûlého milence – a pfied

Jackem mû v posteli Ïádn˘ muÏ neuspokojil ani zdaleka jako on. Ale

kdoví proã se mi to nikdy nezdálo dost. MoÏná proto, Ïe jsem do nûj

úplnû blázen.
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Dívám se na Jacka, kter˘ mi pfiipomíná Montgomeryho Clifta 

v Místû na v˘sluní: stra‰nû krásn˘, s muÏnou bradou, prostû kluk

snÛ. AlespoÀ mnû tak pfiipadá. Ale dÛleÏit˘ není jen jeho vzhled. 

V kaÏdé filmové roli je to s Montgomerym Cliftem stejné: i kdyÏ ne-

hne brvou a jen hledí vpfied, zahlouban˘ sám do sebe, i tak vÏdycky

poznáte, jak mu to v mozku ‰rotuje. Stejnû to má i Jack. A to mû 

stra‰nû rajcuje.

KdyÏ Jack není se mnou, masturbuju jako divá, zatímco si pfied-

stavuju, Ïe jsem s ním. Îe s ním ‰oustám. V kanceláfii, ve vysoko-

‰kolském bufetu, v knihovnû, ve vlaku. Îádné nûÏné mazlení s doteky

a polibky. Jack mû tvrdû hobluje. Vá‰nivû, drsnû, zarputile.

Jack o tûch m˘ch sexuálních fantaziích nemá sebemen‰í potuchy,

protoÏe se jim oddávám, jen kdyÏ u toho není, a nikdy o nich spolu

nemluvíme. Postupnû se v nich dostávám do stadia, kdy mÛj fanta-

zijní sexuální Ïivot s pfiehledem strãí do kapsy ten skuteãn˘.

Bydlíme spolu v útulném mrÀavém byteãku s jednou loÏnicí. KdyÏ 

je pohoda, jako bychom si hovûli v kosmickém modulu, uzavfieni

pfied okolním svûtem. Vûdomí vzájemné dÛvûrnosti jako by tu dodá-

valo dal‰í prostor. Ov‰em kdyÏ pohoda není – nemyslím pfiímo krizi,

prostû jen drobné ‰kytnutí, které se vyskytne u kaÏdé dvojice, jeÏ

dlouhodobû Ïije ve stísnûn˘ch prostorách – pÛsobí klaustrofobicky

a dusnû.

Za veãerÛ, jako je ten dne‰ní, kdyÏ se Jack vrátí domÛ z pfiedná‰ky

nebo z kanceláfie a zamífií rovnou do loÏnice, aby honem honem pro-

ãetl v‰echny donesené materiály, a pozdûji tam rovnou i usne, se mi

zdá, Ïe se tam pfiede mnou zavírá naschvál. A vÛbec nevím proã. Pak

se kolikrát pfiistihnu, Ïe se bytem poflakuju v prádle nebo úplnû
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nahá je‰tû ãastûji neÏ obvykle. Hledám záminky, jak se pfied ním

pfiedvádût, za kaÏdou cenu se snaÏím upoutat jeho pozornost, pro-

budit jeho touhu a donutit ho dát mi najevo, Ïe po mnû touÏí.

Tfieba se z niãeho nic rozhodnu, Ïe si pfied veãefií dám sprchu, 

a zaãnu se svlékat pfiímo pfied Jackem. Ale je to zbyteãné, protoÏe

ani nevzhlédne. Trápím se, Ïe je slep˘ – slep˘ vÛãi mé lásce k nûmu.

Osprchuju se, jak to jde nejrychleji, protoÏe to ve skuteãnosti ne-

potfiebuju a ani o to nestojím, a cel˘m tím divad˘lkem jsem beztak

sledovala nûco jiného. Otfiu se do osu‰ky a tûlo si namaÏu olejem,

takÏe se leskne a záfií. A z koupelny vyjdu nahá, voÀavá po jasmínu.

A pak se ta hra teprve rozjede.

Kdykoliv s Jackem nemáme nûjakou dobu sex, voním sladce jako

vyzrálé jablko nebo broskev, skoro se roztékám. Jsem zralá na to,

aby do mû nûkdo pronikl aÏ na dfieÀ. Dobfie vím, Ïe Jack mou vÛni

cítí, ale zajímá mû, jestli ji cítí i ostatní? Je vÛbec moÏné, aby to ne-

cítili? Aby to svádûli jen na tûlové mléko nebo parfém? Pak tedy

netu‰í, Ïe jsem pfiipravená a zralá a ochotná. A stále neukojená.

Sasha Grey

001-296 Juliette Society_145x205 mm QXP 7.x  11.9.15  11:09  Stránka 32



4.

SEDÍM V UâEBNù a ãekám, aÏ se objeví Anna. Má zpoÏdûní.

Jediné, co Marcus netoleruje, je nedochvilnost studentÛ. KdyÏ na

pfiedná‰ku dorazí nûkdo pozdû, Marcus ho protáhne nepfiíjemn˘m

rituálem, aby se to uÏ neopakovalo. Zmlkne hned v ten moment, kdy

zaslechne vrznutí otevírajících se dvefií – ne na konci vûty, ale klidnû

i uprostfied slabiky –, naãeÏ se ohlédne ke dvefiím a napjatû ãeká,

kdo se ukáÏe.

A kdyÏ se pak student vplíÏí dovnitfi a najde si volné místo, Marcus

ho s kamenn˘m pohledem sleduje pfii kaÏdém kroku a pfiitom se tváfií

tak rozzufienû, div mu z u‰í nestoupá pára. Pfiesto je k seÏrání, pro-

toÏe má dolíãky ve tváfiích – tmavé vlasy a dolíãky –, a proto vypadá

usmûvavû i v okamÏicích nejvût‰ího vzteku. Ale pro studenta to ne-

konãí ani poté, co najde neobsazené místo, posadí se a pfied sebe si 
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pfiipraví poznámkov˘ blok s propiskou. Kdepak, to by z toho vyvázl

moc snadno.

Marcus dál mlãky stojí v pfiedklonu nad stolem, opírá se o nata-

Ïené paÏe a nepfiíjemnû dlouho, bez hnutí, civí do sv˘ch poznámek –

skoro jako by ãekal, aÏ se nûkdo odváÏí vydat zvuk, aÏ mu poskytne

záminku k v˘buchu zufiivosti. V‰ichni v‰ak mají tolik rozumu, aby to

neudûlali.

Sedíme v uctivém tichu, dokud Marcus neusoudí, Ïe nás pot˘ral

dost dlouho, a teprve pak pokraãuje ve v˘kladu. A zaãne pfiesnû u té

slabiky, u níÏ pfiedtím skonãil.

Anna mívá zpoÏdûní naprosto pravidelnû. Nevím o tom, Ïe by

pfiedná‰ku nûkdy vynechala, ale pfiichází velmi nahodile. Nûkdy hned

na zaãátku Marcusovy pfiedná‰ky, jindy pfiímo uprostfied hodiny,

obãas tfieba pût minut pfied koncem. Dne‰ek nepfiedstavuje Ïádnou

v˘jimku, objeví se s více neÏ padesátiminutov˘m zpoÏdûním, do

konce pfiedná‰ky chybí sotva deset minut. Stejnû jako jindy doslova

vtanãí do místnosti, jako by nemûla jedinou starost na svûtû. Marcus

vzhlédne, ale sotva zjistí, Ïe to je Anna, pokraãuje v pfiedná‰ce, jako

by se nic nestalo.

Ale mnû samozfiejmû uÏ od zaãátku vrtá hlavou, proã zrovna Anna

má tuhle v˘hodu.

A tak se jí jednoho dne zeptám.

„S Marcusem máme dohodu,“ vysvûtlí mi Anna. „Já udûlám nûco

pro nûho a on udûlá nûco pro mû.“

Takhle jsme se tedy skamarádily, Anna a já, pfies Marcuse. Na‰i

spoleãnou obsesi. Moje tajemství. Jejího milence.

„Jakou dohodu?“ vyzvídám.
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„No,“ poposedne Anna, „fieknu ti to takhle: Marcus má speciální

potfieby...“

Zkusím si pfiedstavit, co speciálního Marcus mÛÏe po Annû vyÏa-

dovat. Chce snad po ní, aby mu lízala koule, zatímco on bude rozebí-

rat film Nikdo mne nemá rád coby klasick˘ pfiíklad francouzské

nové vlny? Nebo ji ‰oustá zezadu, zatímco se ohání citáty z Co je to

film? od Andrého Bazina? Potrpí si snad na to, aby mu Anna strkala

prstíky do fiitního otvoru, zatímco on sám diskutuje o plusech a mí-

nusech teorie poníÏení?

Nedoãkavû si pfiedstavuju Anninu odpovûì. Fantazie mû záso-

buje záplavou detailních pfiedstav o tom, co Marcuse skuteãnû vzru-

‰uje a jak˘ je vlastnû milenec. Zatím mohu jenom doufat, Ïe realita je

nesrovnatelnû lep‰í neÏ mé pfiedstavy.

A tak hned po pfiedná‰ce si v automatu koupíme kelímek kávy 

a jdeme si sednout ven na laviãku. Kolem nás se hemÏí studenti sem

a tam ve snaze nezme‰kat zaãátek dal‰í hodiny. Vybereme si laviãku

pod stromem, aby nás stínil pfied dopoledním sluncem, protoÏe

Anna má bílou pleÈ a nehodlá na tom nic mûnit. „Snadno se spálím,“

prohodí mimochodem.

„Fajn,“ pfiik˘vnu, „tak to vyklop. Musím se to dozvûdût dfiív, neÏ

mi z toho hrábne. Jakou speciální úchylku má Marcus?“

„Rád to dûlá potmû.“

Zahltí mû obrovské zklamání. Podle v‰eho je Marcus normální aÏ

k pláãi.

„Myslela jsem, Ïe je kapku úchyl. Tohle mi moc úchyln˘ nepfii-

padá.“

„Poãkej, to není v‰echno,“ pokraãuje Anna. „Ve skfiíni. Rád to dûlá

ve skfiíni.“
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Ani teì mû nepfiesvûdãí. Zamraãím se.

„Pochop, Marcus je hroznû stydliv˘,“ vysvûtluje Anna, která vy-

cítí, jak jsem zklamaná. „Má velkou almaru, tûÏk˘ odfien˘ staroÏitn˘

dfievo. V bytû nenajde‰ nic, co by nabízelo pohodlí, ani pohovky, ani

ãalounûní, Ïádn˘ pol‰táfie, Ïádn˘ koberec, dokonce ani závûsy na

oknech.“

„To nemá ani postel?“ divím se. 

„LeÏí tam pfiímo na podlaze matrace, ale na ní jsme to nikdy ne-

dûlali,“ svûfiuje se Anna. „A jednou jsem tajnû otevfiela lednici a byla

skoro prázdná. To se podrÏ, uvnitfi mûl jenom ãaj. Ne sypan˘, ví‰, ale

normálnû ãajov˘ sáãky. Krabiãku lacin˘ho sáãkov˘ho ãaje. A Ïádn˘

mlíko.“

MarcusÛv byt na jednu stranu postrádá nábytek a bûÏné zafiízení,

vypráví mi Anna, ale o to víc je v nûm knih a papírÛ.

„Stûny tam lemujou knihovny od podlahy aÏ ke stropu a v‰echny

regály jsou do posledního centimetru narvan˘ knihami,“ popisuje

Anna. „A navíc jsou pfiepeãlivû sefiazen˘ podle témat: film a sex,

umûní a náboÏenství, psychologie a medicína. A kdyÏ mu ãasem

regály pfiestaly staãit, zaãal kníÏky ‰tosovat na podlahu, na stoly, na

Ïidle, prostû jako kdyÏ si kfieãek vycpe zásobami celou noru. No, 

a místa, co nezabírají knihovny, Marcus pro zmûnu zaplnil v˘tvar-

n˘mi díly. Erotick˘mi díly. Îádná ‰okující pornografie,“ upfiesní Anna,

„jen hodnû zvlá‰tní pfiisprostl˘ fotky a obrazy.“

Anna mi líãí neostré fotografie smilnících dvojic, které pfiipomínají

obrazy Francise Bacona. Pouliãní v˘jevy s prostitutkami. Lascivní

perokresby. Díla, která na první pohled vÛbec nevypadají eroticky –

hustû navrstvené rozmûrné koláÏe z novinov˘ch a ãasopiseck˘ch

v˘stfiiÏkÛ tváfií, míst a pfiedmûtÛ –, ale pro Marcuse nûjak˘ erotick˘
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v˘znam oãividnû mají. A taky tam jsou vûci, které si ãlovûk nemÛÏe

splést s niãím jin˘m.

Anna vypráví, Ïe její pozornost upoutaly hlavnû dva z tûch obrazÛ.

Visí vedle sebe v malém v˘klenku vedle vchodu, takÏe ãlovûk si jich

v‰imne pokaÏdé, kdyÏ projde domovními dvefimi, a kdykoliv Anna

pfiichází k Marcusovi na náv‰tûvu, vÏdycky se zastaví a chvíli se na

nû dívá.

Na prvním z nich jsou dvû Ïeny, leÏí nataÏené bok po boku a jejich

kfiivky spoleãnû pfiipomínají rty. Obû mají punãochy a podvazkov˘

pás a vztyãená oblá Àadra s tfie‰Àovû rud˘mi bradavkami. 

„Jedna z Ïen mi pfiipomíná tebe,“ prozradí mi Anna. „Brunetka 

s nûÏn˘m smysln˘m úsmûvem a s krajkov˘m svatebním závojem na

hlavû. A hlavu té druhé ani nevidí‰, protoÏe se skr˘vá za jejími pa-

Ïemi, co se na inkoustovû ãerném pozadí vzpínají jako krabí nohy,

které v prstech svírají Ïeniny bradavky jako v klepetech.“

A dál Anna líãí, Ïe ten druh˘ obraz je tak podivn˘, Ïe ho vlastnû

ani nedokáÏe popsat. Na první pohled se zdá, Ïe na nûm jsou tfii Ïen-

ská tûla v síÈovan˘ch punãochách, co si to rozdávají v klasické trojce.

Ale pfii bliÏ‰ím zkoumání se mezi dvûma Ïensk˘mi tûly dá rozeznat

jedno muÏské. Z míst, kde by to ãlovûk nikdy neãekal, ra‰í pohlavní

orgány a konãetiny. Pfiízraãné ruce, jeÏ sahají a tahají a ‰átrají. Je to

zmatené a maliãko znepokojivé. Anna si myslí, Ïe na obrazu je jediné

tûlo sloÏené z mnoha osob blíÏe neurãeného pohlaví.

A zatímco mi popisuje erotick˘ obraz, náhle si uvûdomím, Ïe Mar-

cusÛv sexuální Ïivot byl pro mû sice záhadou, ale o jeho orientaci

jsem nikdy nepochybovala, ani náhodou.

„Poãkej, není Marcus náhodou gay nebo bisexuál?“ vyhrknu zvû-

davû.
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„Ale ne,“ zavrtí Anna hlavou. „Podle mû ne. Ale je doopravdy hodnû

magor.“

„Rozhodnû to tak vypadá,“ souhlasím. Domov bez nábytku, bez

jídla, jen s knihami a papíry a erotick˘mi obrazy. Zdá se, Ïe Marcusovi

vyhovuje odfiíkání. Jako kdyby mûl mozek tak vytíÏen˘, Ïe uÏ mu ne-

zb˘vá ãas peãovat o tûlo. Ale mnû to vyhovuje, protoÏe o mrdaãku 

s jeho mozkem nestojím.

Anna líãí, Ïe pfii kaÏdé jejich schÛzce, které se odehrávají dva-

krát do mûsíce, má Marcus v‰echno pfiedem do detailu naplánované,

a scénáfi se musí pfiesnû dodrÏet, jako by ‰lo o rituál. A pokaÏdé to

mezi nimi probíhá stejnû. Marcus Annû oznámí konkrétní hodinu,

kdy se má dostavit.

„Nesmím se opozdit,“ dodá Anna. „Ani o minutu, ani o tfiicet vte-

fiin. Na soukromou schÛzku s Marcusem chodím zásadnû pfiesnû. 

Od jeho bytu mám klíã, takÏe si sama odemknu.“

Koneãnû pochopím, proã na Marcusovy pfiedná‰ky chodí vÏdycky

se zpoÏdûním. âistû aby ho vytoãila.

„KdyÏ pfiijdu, Marcus uÏ ãeká,“ pokraãuje Anna. „Úplnû vzadu. V ko-

mofie. Za zavfien˘mi dvefimi. A je tak potichu, neh˘bá se, Ïe bys nepo-

znala, Ïe tam vÛbec nûkdo je. Rolety jsou staÏené a v‰echna svûtla

pozhasínaná. Je tam husté ‰ero, ale pfiesto kolem sebe vidím.“

A popisuje, Ïe do komory vedou jediné dvefie a v nich jsou dva

otvory, jako díry po vypadl˘ch sucích. Jedna je malá. Druhá vût‰í.

Jedna díra ve v˘‰ce hlavy, druhá o trochu níÏ.

„Marcus pfiísahá, Ïe takhle to uÏ koupil,“ zazubí se Anna, „ale ne-

vûfiím mu to.“

Anna dorazí v ‰atech, které si obléká na Marcusovo pfiání. Po-

kaÏdé stejné obleãení, jako uniforma.
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„A v ãem tedy musí‰ chodit na schÛzky?“ naléhám zvûdavû.

„Hádej!“ zasmûje se Anna.

Tuhle hru spolu hrajeme s nad‰ením, Anna a já.

„Vypadá‰ jako o‰etfiovatelka?“ zkou‰ím.

„Kdepak,“ vrtí Anna hlavou.

„Jako ‰kolaãka?“

„Ne-e.“

„Jako kurva?“

„Ani náhodou,“ smûje se.

„Tak jo, vzdávám se.“

„Vypadám jako jeho matka!“ zahihÀá se Anna.

Zatímco jen v úÏasu valím oãi, Anna na mû nedoãkavû chrlí dal‰í 

a dal‰í detaily. Vysvûtluje mi, Ïe si vÏdycky musí obléknout volnou

kvûtovanou ‰atovou zástûru, stfievíce s rovnou podráÏkou, tûlové

neprÛhledné punãochy a hlavnû opravdu, ale opravdu nadmûrnou

velikost prádla, které na pohled i na omak pfiipomíná pás cudnosti 

z polyesteru. Obléká se jako Marcusova matka do ‰atÛ, které jí 

skuteãnû patfiily. Tohle obleãení si Marcusova matka pofiídila kdysi

dávno v padesát˘ch letech, nosila ho aÏ do smrti, ale pofiád je ne-

oprané a vypadá novû, jako by ho teprve vãera vyndali v obchodû 

z regálu.

„UÏ ti to zaãíná pfiipadat dost úchyln˘? Nebo aÏ moc?“ baví se

Anna m˘m úÏasem.

„No, skoro,“ pfiipustím ‰okovanû. ProtoÏe Marcus mi uÏ nepfiipadá

tolik jako Jason Bourne, coÏ je dobfie. UÏ si nepfiedstavuju, Ïe ‰oustá

jako Bourne. Ve tmû a s ponoÏkami na nohou, v misionáfiské poloze.

Jako normální muÏsk˘.
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Daleko víc mi pfiipomíná Normana Batese z Psycha, coÏ je je‰tû

lep‰í, protoÏe do Anthonyho Perkinse jsem dûsnû zamilovaná uÏ od

chvíle, co jsem Psycho poprvé vidûla a doslova se pobláznila do jeho

úhledného, slu‰Àáckého vzhledu. V‰echno nasvûdãuje tomu, Ïe Mar-

cus je absolutnû zotroãen˘ svou fixací na matku, navlas jako Nor-

man Bates nebo Charles Foster Kane.

„Tak si to shrneme,“ podívám se dychtivû na Annu. „Jsi v loÏnici,

obleãená jako puritánská hospodyÀka z padesát˘ch let, tfieba jako 

z epizody seriálu Zóna soumraku, a Marcus je zavfien˘ ve skfiíni 

a jednou tou dírou ve dvefiích tû pozoruje.“

„Správnû,“ potvrdí Anna. „A já pfiesnû plním jeho instrukce. Obrá-

tím se ke skfiíni zády a zaãnu se svlékat, odkládám jeden kus odûvu

po druhém v pofiadí a stylem, jak˘ mi on diktuje.“

„A pokaÏd˘ naprosto stejnû?“ ujistím se.

„To si pi‰!“ k˘vne Anne. „Choreografii Marcus vyladil na vtefiiny.

Pfiipadám si jako letu‰ka, kdyÏ pfiedvádí povinnou bezpeãnostní

instruktáÏ. A dûlala jsem to uÏ tolikrát, Ïe teì to umím zpamûti, pfii-

dávám vlastní zlep‰ováãky, co by mu mohly dûlat dobfie.“

Anna se nestydí jít do detailÛ a pfii jejím vyprávûní si celou scénu

promítám v hlavû jako film.

Nejdfiív si svlékne pytlovité ‰aty, u kter˘ch rozepne knoflík za

krkem, stáhne si je z ramen, obnaÏí jedno a po nûm druhé, nechá je

sklouznout na podlahu, vykroãí z nich a pfiitom se ohlédne pfies ra-

meno a dolÛ, aby se ujistila, Ïe se látka nezachytila na botech. Potom

si rozepne podprsenku a sundává ji tahem nahoru, takÏe prsa se z ko-

‰íãkÛ vyklopí do své pfiirozené polohy a pfiitom se lehce zhoupnou.

A pak se nahrbí dopfiedu a ramínka podprsenky sklouznou dolÛ bez

její pomoci.
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„Marcus velice rád pozoruje, jak mi podprsenka klouÏe po pa-

Ïích,“ objasní Anna. „A jak ji nakonec popadnu a ‰vihem ji odhodím

stranou.“

Nyní je Anna obnaÏená od pasu nahoru, stojí ve stfievíãkách a tû-

lov˘ch punãochách pfiidrÏovan˘ch podvazkov˘m pásem. A já si 

v duchu pfiedstavuju Annino témûfi nahé tûlo. Obl˘ zadeãek a Àadra

se na drobné kostfie zdají aÏ pfiíli‰ velké.

Na téhle pfiedstavû nesedí jen jediná vûc. Marcusova fanta-

zie. Anna má na sobû staromódní podvazkov˘ pás, kter˘ jí zakr˘vá

skoro ãtyfii pûtiny zadku a nabízí pohled jen na kousíãek tûch obfiích

polyesterov˘ch spoìárÛ s ‰irok˘m ploch˘m lemem, jenÏ se jí k h˘Ï-

dím lepí pevnû jako guma. Jasnû, Marcusovi se to líbí, zdá se mu to

erotické, ale jinak takové hadry tûÏko vzru‰í je‰tû nûkoho jiného.

„Taky se mu zamlouvá, kdyÏ pfii rozepínání podvazkÛ natáhnu

nohu a skloním se k ní,“ pokraãuje Anna, „ale hodnû hluboko, aby

vidûl, jak se mi houpou prsa. Nechám si podvazky vystfielit na steh-

nech nahoru, jeden po druhém, a potom zakroutím pÛlkama, abych

si z bokÛ stáhla podvazkov˘ pás ke kotníkÛm, odkud ho setfiepu.“

A nakonec si Anna stáhne i ty obfií neforemné spoìáry, ale po-

malouãku. Vysvûtlí mi: „Marcus je na zadky hodnû zatíÏen˘ a navíc

chce, aby to provokování trvalo co nejdéle.“

Dál uÏ Anna zacházet nemusí. Marcus si totiÏ pfieje, aby si nechala

punãochy a stfievíãky na sobû. A taky dlouh˘ náhrdelník ze stfiídavû

navleãen˘ch bíl˘ch a ãern˘ch perel, kter˘ jí visí mezi Àadry. „Jsou to

perly po jeho matce,“ dodá Anna trochu zbyteãnû.

A celou tu dobu se Anna nesmí podívat jeho smûrem. „Na tom

Marcus trvá naprosto nesmlouvavû,“ líãí Anna. „Jednou jsem na ty

dvefie koutkem oka mÏikla. A uvidûla jsem obrovské oko pfiitisknuté
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pfiímo na dvefie, orámované nerovn˘m okrajem díry po suku. Mám

dojem, Ïe mû pfiistihl, protoÏe to oko najednou nevûdûlo, kam se

dívat dfiív.

Bylo znát, Ïe oku je trapnû. Tûkalo do stran, nahoru a dolÛ, zbûsile

prohledávalo pokoj, jako by hledalo úkryt. Ale to nebyl Marcus.

AspoÀ já v nûm Marcuse nevidûla. Bylo to prostû oko v dlouhé úzké

dfievûné ‰kvífie. A mû to tak vykolejilo, Ïe uÏ jsem se tím smûrem víc-

krát nepodívala.“

„TakÏe Marcus si potrpí na ‰mírování, pfii kterém ho nikdo ne-

vidí,“ konstatuju.

„Jo, ale na druhou stranu to je jedin˘ zpÛsob, jak˘m mÛÏe dosáh-

nout plné erekce,“ upfiesní Anna.

Vzpomenu si na doktora Alfreda Kinseye, protoÏe pokud vím, i on

se dokázal vzru‰it jen jedin˘m zpÛsobem. Právû tenhle fakt z filmu

vypustili, tu ãást, kde si Kinsey cpe pfiedmûty do penisu. Vûci, které

tam nemûly co dûlat. Vûci, co se tam nikdy neve‰ly. Pfiedmûty, které

se nikdy neobjevily v seznamech vûcí, jeÏ tak pfiepeãlivû shromaÏìo-

val, tfiídil, rozdûloval a analyzoval. Stébla trávy, slámy, vlasy, ‰tûtiny.

Cokoliv dlouhého a ohebného, co ‰imrá.

Poslouchám Anninu historku a náhle si uvûdomím, Ïe moje fan-

tazie, jak s Jackem ‰oustáme v kanceláfii jeho ‰éfa, jsou dûtinsky

krotké. A Ïe vÛbec v‰echny moje fantazie jsou nesmírnû, neuvûfii-

telnû nevinné a naivní. Ale Anna s vyprávûním je‰tû neskonãila.

Popisuje, Ïe jakmile se svlékne do prádla, smí se koneãnû obrátit

a podívat se. Sebere obleãení, jeÏ se jí dosud válí u nohou, a odnese

ho k dfievûné Ïidli na protûj‰í stranû pokoje, hned vedle ‰atny. ·aty

pfiehodí pfies opûradlo, na jehoÏ horní roh zahákne jedním ramín-
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kem i podprsenku, podvazkov˘ pás a kalhotky úhlednû sloÏí a po-

loÏí je na sedadlo.

A teprve potom se mÛÏe ohlédnout ke dvefiím skfiínû.

„Vyjeknu,“ popisuje Anna, „a na Marcusovo pfiání musí ten zvuk

obsahovat kombinaci zdû‰ení, úÏasu a potû‰ení, v‰echno hezky stej-

nou mûrou.“

A pak spatfií MarcusÛv ztopofien˘ penis, kter˘ se jí pfiímo pfied 

oãima pomalouãku vysouvá z niÏ‰ího otvoru ve dvefiích, jako kdyÏ

hlem˘Ïì vylézá z ulity. 

Od Anny se oãekává, Ïe zÛstane stát jako pfiibitá a s vytfie‰tûn˘ma

oãima bude ‰okovanû zírat, dokud se nevynofií cel˘ úd a za ním se 

z otvoru neprotlaãí i varlata.

„Penis mu zacuká, jako by mû zval blíÏ,“ popisuje barvitû Anna. 

„A tak si pfied nûj pfiidfiepnu a líÏu ho jako toãenou zmrzlinu, která ti

taje pfied oãima. Pfiedstavuju si, Ïe slízávám kapky tfie‰Àové zmrzliny.“

„A tohle je teprve pfiedehra?“ zajímám se.

Chci si b˘t jistá, protoÏe to v‰echno vypadá hroznû sloÏitû.

„Pfiesnû tak,“ potvrdí Anna. „Je to jenom pfiedehra.“

A prozradí mi, Ïe i kdyÏ stojí tûsnû u dvefií, Marcus na jejich opaãné

stranû nevydá ani hlásku. Dokonce nesly‰í ani jeho dech. Îádné

slastné vzdechy a vzru‰ené steny, kter˘mi by jí dal najevo, Ïe to dûlá

správnû, jen leh˘nké po‰kubávání penisu, kter˘ uh˘bá pfied ‰kádle-

ním jejího jazyka. Mal˘ reflexní pohyb, jako kdyÏ koleno vyletí na-

horu pokaÏdé, kdyÏ na nûj lékafi klepne stfiíbrn˘m kladívkem.

„Ale jak tedy pozná‰, kdy pfiestat,“ vyzvídám, „aby rovnou nevy-

vrcholil?“

„KdyÏ má dost, kdyÏ je uspokojen˘ a pfiipraven˘,“ vysvûtluje Anna,

„prostû otevfie dvefie. Naskakuje z toho husí kÛÏe.“
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Pfiedstavím si, jak se s vrzáním pootvírají dvefie v tûch úplnû nej-

star‰ích ãernobíl˘ch hororech, které v televizi bûÏí aÏ dávno po pÛl-

noci, a za dvefimi není nikdo a nic, jen ãernoãerná tma.

„To je pro mû v˘zva, Ïe mám vstoupit dovnitfi,“ pokraãuje Anna.

„A pokaÏdé se mi pfiitom rozbu‰í srdce, i kdyÏ pfiesnû vím, co se stane

a kdo ãeká za dvefimi.“

Anna tedy vkroãí do ‰atny a dvefie za sebou zase zavfie. A nejdfiív

nevidí vÛbec nic, protoÏe Marcus ty díry ve dvefiích staãil ucpat hed-

vábn˘m papírem.

„Chvíli trvá, neÏ se tam rozkoukám,“ popisuje Anna, „ale i pak ro-

zeznám v pfiítmí jen stíny, které se kolem pfielévají jako cáry mlhy 

a pfiipomínají spí‰ halucinace.“

„Jak je ten ‰atník velk˘? PÛsobí hodnû klaustrofobicky?“

„Je dost velk˘, abych se protilehl˘ch stûn dot˘kala jenom cho-

didly,“ upfiesní Anna. „PÛsobí to docela stra‰idelnû, jak rychle ztratím

ponûtí o ãase a prostoru. Navíc tam je hrozné horko, zapafiené suché

horko jako v saunû, protoÏe Marcus mezitím staãil vyd˘chat skoro

v‰echen vzduch, takÏe sotva za sebou zavfiu dvefie, zaãnu se potit.“

„No, a co se dûje dál?“ pobízím Annu nedoãkavû.

„Potom mi zpocenou dlaní sáhne na Àadro. MoÏná by ti to pfiipa-

dalo hnusnû úchylné,“ dodá Anna, „ale ve skuteãnosti mû to vzru‰í.

Doopravdy vzru‰í. Doteky od ãlovûka, na kterého nevidím, v malém

uzavfieném prostoru.“

A doplní, Ïe uÏ kvÛli tomu se jí celé pfiedchozí divad˘lko vyplatí,

ta trapná pfiedehra, kterou si Marcus vynucuje do posledního de-

tailu.

„A kromû toho,“ fiekne Anna, „jakmile se ocitneme uvnitfi, ve tmû 

a se zavfien˘mi dvefimi skfiínû, v‰echna jiná pravidla jdou stranou.
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Najednou není stydliv˘ ani za mák. Marcus ‰oustá jako ‰ílenec, jako

zvífie, jako by byl nûkdo úplnû jin˘. A ‰atník na soklu doslova nad-

skakuje.“

„Prosím tû, na kolik zpÛsobÛ se dá souloÏit v ‰atníku?“ namítnu.

„To by ses divila. Myslím, Ïe uÏ jsme si staãili tak pûtkrát ‰estkrát

projít celou Kámasútru.

A jednou,“ vzpomene si pobavenû, „Marcus pfiiráÏel tak zbûsile, aÏ

se skfiíÀ pfievalila a spadla. Na dvefie. Byli jsme v pasti. Marcusovi to

bylo jedno. Dokonce se tím vzru‰il je‰tû víc. Dûlali jsme to snad

hodiny, ale nakonec vyrazil zadní desku a vyplazili jsme se ven, nazí

a potluãení.“

A kdyÏ nakonec spolu vylezou z ‰atníku na svûtlo, na Annu ãeká

poslední povinnost. Musí Marcuse um˘t. VÏdycky se spolu pfiesu-

nou do koupelny.

Podle Anny je to opravdu hodnû stará koupelna s dlaÏbou na po-

dlaze a stûnami, na nichÏ se vlhkem odlupuje nátûr. A Marcus má

typickou staroÏitnou porcelánovou vanu, která tvarem pfiipomíná

loìku. Sprcha visí pfiímo nad ní na dlouhé ocelové tyãi, která se na

konci roz‰ifiuje do sprchové hlavice.

„Marcus se zásadnû jenom sprchuje, nikdy se nekoupe,“ tvrdí

Anna.

„Proã?“

„Îe pr˘ ve vanû se uÏ spousta lidí utopila.“

Nechám tu informaci bez poznámky, jen v duchu se ptám, zda si

Anna uvûdomila, Ïe cituje Johna Cassavetese.

Vlezou spolu pod sprchu a Anna Marcuse namydlí a roztírá mu po

tûle pûnu, zufiivû mu vydrbe záda, hrudník, Ïínkou objede stehna,

nevynechá ani podpaÏí a zadní stranu varlat. A kdyÏ ho nakonec
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pofiádnû vydrbe dosucha, Marcus beze slova odejde z koupelny.

Nechá tam Annu samotnou, aby se oblékla a nalíãila. KdyÏ je hotová,

sama a bez rozlouãení se z bytu vytratí.

„Takhle to chodí pokaÏdé,“ prohlásila. „Bez v˘jimky. Nikdy se

nezmûní jedin˘ detail.

„Jo, a uÏ jsi nûkdy ‰oustala ve skfiíni?“ zeptá se mû su‰e.

Musím se pfiiznat, Ïe ne, je‰tû nikdy. A teì, kdyÏ jsem si vyslechla

celé Annino vyprávûní, si pfiipadám aÏ k pláãi obyãejná.

Pár minut sedíme pod stromem mlãky. V hlavû se mi mimovolnû

vynofií vûta ze scénáfie Posledního tanga v PafiíÏi, jediná vûtiãka 

z monologu, kter˘ Marlon Brando vede nad tûlem mrtvé manÏelky,

která pfied ním leÏí v rakvi: 

Maminãino pohlazení ve tmû.

A pokud se Marcusovi líbí právû tohle, nemám nic proti, protoÏe

závislostí na matce trpûla spousta slavn˘ch muÏÛ. 

Pfiem˘‰lím nad v‰ím, co jsem se od Anny dozvûdûla. Upiju kávu 

a pfiekvapenû se za‰klebím, protoÏe mi nedo‰lo, Ïe tu sedíme tak

dlouho, Ïe káva uÏ vychladla.

„Nepokazila jsem ti tvoje sexuální fantazie?“ zajímá se Anna. 

„To bych fakt nerada. Jinak je totiÏ Marcus váÏnû sladk˘.“

„Kdepak,“ ujistím ji. „Ale vÛbec ne.“

Ov‰em teì se chci dozvûdût je‰tû víc. Mám pocit, jako bych umûla

v Marcusovi ãíst jako v knize a s kaÏdou obrácenou stránkou se 

o nûm dozvím nûco nového. A touÏím, aby mû právû Marcus nauãil,

co znamená b˘t zvrhl˘.

Ale hned nato si pfiiznám, Ïe v tomhle smûru mi jako dobrá uãi-

telka poslouÏí i Anna.
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*

âím blíÏ ji poznávám, tím víc v ní vidím nejlep‰í kamarádku, která

ãlovûka chápe a dokáÏe vyãíst, co v‰echno se v nûm odehrává. MÛÏu

se jí svûfiit se v‰ím a ona mi dokáÏe pfiesnû popsat, co zrovna cítím 

a proã. Jako bychom byly dvû hlavy s jedním mozkem a sdílen˘m

vûdomím. Obãas dokonce umí dofiíct mé vlastní vûty dfiív, neÏ z nich

staãím pronést aspoÀ první slovo.

Jsme si blízké jako sehran˘ párek zlodûjÛ. A navzájem se doko-

nale doplÀujeme. Dalo by se fiíct, Ïe jsme byly jedna pro druhou stvo-

fieny. SblíÏily jsme se natolik, Ïe nás klidnû mÛÏete povaÏovat za

sestry. Já sama to nevidím. Anna má pfiede mnou skoro ve v‰em

náskok.

Je v‰echno, co já nejsem.

Ona je ta krásná. Já jsem ta chytrá.

Jsem ‰prtka. Ona je oblíbená.

Umí mû bájeãnû rozesmát. Chybí jí filtr mezi mozkem a pusou,

kter˘ má vût‰ina lidí. DokáÏe se podívat na libovolného studenta ve

tfiídû a –  naprosto bez úvodu ãi pfiechodu  – proná‰í rozko‰nû nepfií-

stojné vûty typu: 

„To by mû zajímalo, jestli je obfiezan˘, nebo ne.“ 

Pfiípadnû: „¤ekla bych, Ïe mu visí doleva.“ 

Nebo: „Vsadím se, Ïe jeho sperma má chuÈ jako citronové Ïelé.“

Anna to v‰ak za nevhodné nepovaÏuje. Pro ni jde jenom o po-

známku, kterou prostû musí pronést v tomto konkrétním okamÏiku.

Je ãistá a nekomplikovaná a vlastnû svobodná. Sex je pro ni pfiiro-

zen˘ jako d˘chání.

Jsem do Anny a do v‰eho kolem ní tak pobláznûná, Ïe si vymyslím

nûjakou záminku pro Jacka, aby mû po pfiedná‰kách vyzvedl a my
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v‰ichni mohli jít spoleãnû na obûd. Tak moc si pfieju, aby se poznal 

s mou novou nejlep‰í kamarádkou.

KdyÏ se veãer vrátím domÛ, rozehraju s Jackem na‰i hru, protoÏe

váÏnû potfiebuju zjistit, jak˘ má na Annu názor.

„Co si o Annû myslí‰? Líbí se ti?“ vyzvídám.

„Je milá,“ odpoví Jack.

„A pfiipadá ti k seÏrání?“ doráÏím.

„Asi jo,“ pfiipustí Jack.

„A kdybys nemûl mû, chodil bys s ní?“ zkou‰ím to.

„Nemyslím, Ïe jsem její typ,“ broukne Jack.

„Poãkej, to není odpovûì!“ napomenu ho.

„Ale je,“ nesouhlasí.

„Ale ona tvÛj typ je?“

„MoÏná,“ pfiipustí zdráhavû.

„Má pûkn˘ prsa, v‰iml sis?“ nevzdávám to.

„Má,“ k˘vne Jack.

„A líbí se ti její zadek?“ nedám se odb˘t.

„Propána, kam tím mífií‰?“ vyhrkne dopálenû.

„Tfieba chci vûdût, jestli bys ji rád ojel?“ po‰kádlím ho.

„Catherine, pojì se bavit o nûãem jiném,“ zabruãí.

Ale to není odpovûì, kterou chci sly‰et.
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5.

MARCUS NÁM DAL ZA DOMÁCÍ ÚKOL zhlédnout film Kráska dne, kter˘

reÏíroval Louis Buñuel a kde hlavní roli hrála Catherine Deneuve.

Ten film jsem je‰tû nikdy nevidûla. Nevím o nûm nic. Netu‰ím, co od

nûj oãekávat.

Zajdu do kina v kampusu, kde v hledi‰ti sice nesedím sama, ale

kdyÏ zhasnou svûtla a sál zahalí tma, jako bych sama skuteãnû byla.

Filmy takhle proÏívám vÏdycky. V potemnûlém kinû jsem jenom já 

a filmové plátno. Tro‰ku to pfiipomíná pohrouÏení do tichého rozjí-

mání, které ãlovûk proÏívá pfied geniálním obrazem, jenÏ mu svou

velkolepostí vyrazí dech.

Sedím tedy v hledi‰ti a ãekám na film a na to, jak mû z reality 

pfienese do snového svûta. Oãekávám pfiinejmen‰ím zábavu, moÏná
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okouzlení ãi dokonce zdû‰ení. V Ïádném pfiípadû v‰ak nepoãítám 

s tím, Ïe na plátnû spatfiím sebe sama.

Vûfite mi, Ïe nejsem úpln˘ blázen. Samozfiejmû vím, Ïe nejsem

hvûzda toho filmu, i kdyÏ se jmenuju stejnû jako hlavní hrdinka.

Nehraju dokonce ani vedlej‰í roli. Ale obãas mû tam nûco zvlá‰tnû 

a hluboce osloví. I kdyÏ s hlavní hrdinkou, upjatou francouzskou

hospodyÀkou ze stfiední tfiídy, která v sobû dusí tajné masochistické

sny o sexu, mám spoleãnou jen jedinou vûc.

Jmenuje se Séverine. V latinû to znamená „pfiísn˘“. Pfiedstavte si,

Ïe se cel˘ Ïivot táhnete s tímhle jménem a lidem jste proto nesympa-

tická dfiív, neÏ se s vámi vÛbec setkají. Staãí jim sly‰et va‰e jméno.

Séverine. Pfiísn˘.

Pfiedstavte si, Ïe byste svoje novorozeÀátko navÏdy zatíÏili tako-

v˘m jménem. To uÏ mu rovnou mÛÏete fiíkat „PrÛ‰vih“.

Jo, vÛbec to není k smíchu.

Ne snad, Ïe by se to jméno k postavû, kterou v Buñuelovû filmu

hraje Catherine Deneuve, z nûjakého dÛvodu nehodilo. Po pravdû

Ïádné jiné jméno se k ní nemÛÏe hodit víc, protoÏe s ní opravdu není

Ïádná zábava. Je ledovû chladná a postrádá tfieba jen jedinou vlast-

nost, kvÛli které byste s ní mohli soucítit. Jako by v sobû nemûla

vÛbec nic lidského. Jako by v ní zÛstaly jen její zvrhlé fantazie o po-

níÏení a trestu. Divákovi totiÏ nemá b˘t sympatická, natoÏ aby se s ní

ztotoÏnil!

Ale já s ní kupodivu cítím.

Séverine. Îádná legrace. Ani zdaleka. Ani rok po svatbû manÏe-

lovi nedovolila, aby s ní mûl sex. Rok po svatbû, a ona mu nedovolí

dokonce ani spát ve stejné posteli. Rok po svatbû, a on ji je‰tû jedin-

50

Sasha Grey

001-296 Juliette Society_145x205 mm QXP 7.x  11.9.15  11:09  Stránka 50



krát nevidûl nahou. Její manÏel je oddan˘, ochranitelsk˘, spolehliv˘

a tolik, tolik chápav˘. 

Séverine je sice reálnû panna, ale ve vlastní pfiedstavivosti kurva.

A právû ta fantazie ji svede na scestí.

Nezapomínejte. Zápletka je vÏdy podfiízená postavû. 

A Séverine, stále v klepetech sv˘ch tuÏeb, které v nejmen‰ím ne-

ovládá, cel˘m filmem proplouvá jako v tranzu. Proplouvá Ïivotem,

jako by to byl film. AÏ do chvíle, kdy pfiítel jejího manÏela, lstiv˘ a ne-

chutn˘ dûdek, kter˘ v ní zfiejmû ãte jako v knize, nasadí Séverine 

do hlavy informaci, Ïe existuje místo, kde Ïeny jejího typu – zapíra-

jící svou pfiirozenost, nemorální, neukojitelné – mohou tajnû naplnit

v‰echny své fantazie a pfiitom si pfied vefiejností uchránit neposkvr-

nûnou povûst. 

Bordel.

Dokonce jí dá adresu. A tak Séverine bordel nav‰tíví a pfiedstaví

se pod jin˘m jménem, aby neprozradila svou totoÏnost. Ale potfie-

buje nûco exotického. Ne Séverine. Nûco, ãím by zaujala klienty.

Belle de jour. 

La‰kovné spojení francouzsk˘ch slÛvek, jeÏ v jin˘ch jazycích pro-

stû musejí znít jako nesmysl, a nejspí‰ proto se s pfiekladem filmo-

vého titulu nikdo neobtûÏoval ani pro trhy v zahraniãí.

Belle de jour.

Doslova: kráska dne. Nebo: krása dne‰ka.

Pfiipomíná mi to „specialitu dne“.

MoÏná Ïe Buñuel to tak skuteãnû myslel. Îena, která má v‰echno

a které nic nechybí, je zredukována na jednu z poloÏek stálého menu

v bordelu. BuñuelÛv vtípek. Její poníÏeníãko. Séverine je stálou spe-
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cialitou dne, kaÏdého dne. Specialitou, která je dennû stejná, pak

vlastnû vÛbec není speciální.

To jediné, co je na Séverine speciální, v˘jimeãné, je její krása –

sice boÏská a nadzemská, ale ve svém dÛsledku bezcenná, protoÏe

jejím jedin˘m úãelem je usnadnit Séverine vstup do fií‰e kurev, srazit

její cenu.

Je jako smaÏená jat˘rka a ‰Èouchané brambory. KaÏdiãk˘ den. 

SmaÏená jat˘rka a ‰Èouchané brambory. V ohozu znaãek Hermès

a Gucci.

A netrvá dlouho, kdy se v tom bordelu, ve v˘prodeji, Séverine po-

drobí sv˘m touhám, v‰em do jedné. Její sny nakonec pfievládnou

nad realitou. A zanedlouho sny realitu nahradí.

A teì pfiicházím na scénu já.

Sedím v kinû, sleduju film a poznávám v nûm sebe.

Ani náznakem netouÏím po kariéfie kurvy. Dokonce ani kurvy 

v utajení. Takhle to nemyslím. 

Chci fiíct, i kdyÏ to vypadá k nevífie, Ïe v nitru Séverine poznávám

cosi, co v sobû nosím i já. Li‰íme se pÛvodem, povahou i tempera-

mentem, ale pfiesto máme nûco spoleãného.

Nejsem Ïádná cudná panna a nejsem ani masochistka, tedy aspoÀ

o tom nevím, ov‰em Séverininy sexuální fantazie ve mnû rozezní

stejnû naladûnou strunu. Její realita uÏ tolik ne.

Sedím v kinû a nechám se uná‰et vlastní pfiedstavivostí. Dívám se

na film a vyplÀuji mezery. A nesmírnû brzy pfiestávám rozli‰ovat,

kde konãí film a kde zaãíná moje fantazie. A kdyÏ film skonãí a já se

ze tmy vynofiím do záfie odpoledního slunce, pfiipadám si jako pro-

vazochodec. Vrávorám na samé hranû propasti a svádím boj o rovno-
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váhu. Uvnitfi se celá tfiesu. Neumím si vysvûtlit, co se to se mnou 

stalo. Jsem totálnû zmatená. Není mi jasné, jestli se zmítám v de-

liriu, nebo zda u mû propukla du‰evní choroba. Uvûdomuji si jen to,

Ïe nechci to fantazírování zastavit. V Ïivotû mû nenapadlo, Ïe do-

sáhnu slasti právû tímhle zpÛsobem, ale teì to vím a chci víc, chci

je‰tû.

DomÛ jdu v tranzu, jako by mû fiídil autopilot, zatímco si v duchu

znovu promítám v‰echny scény. Zapomnûla jsem, kde jsem, aÏ teì si

uvûdomím, Ïe jsem zpátky ve filmu.

LeÏím pod nízk˘mi vûtvemi borovice, kde mû proti mé vÛli drÏí muÏ,

kterého zboÏÀuji. Na jeho pfiíkaz jsem spoutaná, zbitá a brutálnû

znásilnûná dvûma surovci, zatímco on sám lhostejnû pfiihlíÏí mému

utrpení.

Ruce mám svázané drsn˘m provazem a vytaÏené tak vysoko nad

hlavu, aÏ mû svaly v paÏích pálí napûtím. Chodidly ‰krtám o zem,

která se pode mnou jenom komíhá. ·aty rozervané ve ‰vech se mi

vzdouvají od pasu jako zvadlé okvûtní plátky. Podprsenka mi vlaje

na ramenou, kostice se mi zafiezávají do bradavek, jeÏ pod tím tla-

kem pomalu tvrdnou.

Do zad mû ‰vihají koÏené fiemínky biãÛ, zakusují se mi do kÛÏe,

jeden a hned po nûm druh˘ v rychlém sledu, a ten zbûsil˘ rytmus mû

hypnotizuje. Sly‰ím prásknutí fiemene a pak – prudká bolest. Prásk-

nutí. A bolest. Stejnû nevyhnutelnû jako po zahfimûní hromu násle-

duje blesk, i tady po slasti následuje bolest. S kaÏdou dal‰í ranou

jsou pocity silnûj‰í, narÛstají, aÏ nakonec oba – slast i bolest – pfie-

sáhnou snesitelnou hranici. V tûle mi zbûsile kypí adrenalin.

Zaboãím za roh.
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Je‰tû za sebou nemám ani polovinu cesty domÛ a uÏ jsem na-

drÏená jako fena. 

Pak zaboãím za dal‰í roh a jsem opût v kinû, tentokrát v bordelu, kde

mû ãeká zasvûcení do slastí zloãinné touhy od darebáka s hÛlkou 

a zlat˘mi zuby, kter˘ chodí frajersky klátivû jako primitiv.

Pokud ‰aty dûlají ãlovûka, pak tento muÏ je ztûlesnûním proti-

kladÛ. Na nohou má módní koÏené luxusní holínky obno‰ené do

matného lesku a pro‰lapané ponoÏky s kompletnû roztrhan˘mi pa-

tami. V kovovém peãetním prstenu se tfipytí obfií, dokonale brou-

‰en˘ diamant. Pod horním rtem ohrnut˘m v úsmûvu i v pov˘‰eném

ú‰klebku obnaÏuje tfipytivé zlaté zuby. Vlasy, koÏen˘ kabát, kalhoty,

stfievíce, v‰echno je ãerné jako noc, zatímco to ostatní je kfiiklavû

barevné, nesladûné, kaÏd˘ pes jiná ves. Fialová vesta a vulgárnû vy-

fivaná vzorovaná kravata.

A kdyÏ si svlékne ko‰ili – bílou ko‰ili, coÏ je na nûm jediná ryzí 

a nezáludná vûc –, ukáÏe ‰tíhl˘ hladk˘ trup, vykrouÏen˘ s jemnou

precizností jako mramorová socha, svûtlou a neposkvrnûnou kÛÏi,

dokud se neodvrátí. Na zádech má velikou jizvu zafiíznutou pod lo-

patku, hrbolat˘ oblouk zdeformované tkánû, je‰tû bled‰í neÏ okolní

pokoÏka, i kdyÏ se to zdá nemoÏné. DÛkaz zrÛdné surovosti.

Pozoruje mû s okázal˘m aristokratick˘m odstupem. 

Pfiipomíná mi Marcuse, ale mlad‰ího a drsnûj‰ího a mnohem roz-

jeÏenûj‰ího. Místo Marcusovy dne‰ní jemnosti a ost˘chavosti vidím

zlovûstnou nepfiedvídatelnost. Upírám na muÏe oãi a myslím na to,

po jakém Marcusovi touÏím, jaké zacházení bych od nûho chtûla.

Pohrdavé.
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Zaãnu si svlékat prádlo. MuÏ mi pfiísnû pohlédne do oãí a pfiikáÏe:

„Punãochy si nech!“

Není to Ïádost, ale rozkaz. Rozepne si kalhoty, ale oãi ze mû ne-

spou‰tí. Dodá: „Jedna dívka se mû pokusila zardousit.“

Nejsem si jistá, zda nejde o varování. A jestli náhodou totéÏ ne-

zam˘‰lí se mnou. Po zádech mi pfiejede mráz. 

Ale teì uÏ je pozdû couvnout, protoÏe uÏ si stahuje spodky, bílé

jako jeho ko‰ile i nahé tûlo.

LeÏím v posteli na bfii‰e a pootoãím hlavu, abych se po nûm ohlédla

pfies rameno.

Vzpomenu si, jak jsem pohledem propalovala Marcusovy pfiíli‰

tûsné hnûdé kalhoty, v nichÏ se mu penis plazil kolem nohy jako had.

A najednou si ho uÏ nemusím pfiedstavovat, protoÏe je tady, pfiímo

pfiede mnou, dlouh˘ a ‰tíhl˘ a impozantní, v ladném oblouku vze-

pjat˘ nahoru; jako srpek mûsíce na konci svého cyklu, jako jizva na

jeho zádech a jako ãepel d˘ky, jeÏ ji zpÛsobila. MuÏ vyleze na postel,

trãí nade mnou na dlouh˘ch paÏích a nohách jako pavouk útoãící 

na mouchu. Kolenem mi drsnû roztáhne stehna a spustí se mezi nû.

Ve ‰kvífie mezi pÛlkami cítím sílící tlak jeho erekce. Cítím, jak se

muÏ posouvá vzhÛru, jako by tahal za pilu sem a zase zpût.

Rozevfienou dlaÀ mi tiskne k ‰íji, sevfie ji prsty. Rozpûtí ruky má

tak ‰iroké, Ïe mi ovine skoro cel˘ krk. Mírnû mû sevfie a ten tlak 

je nádhern˘. Prahnu po tom, aby rukou sjel níÏ a vyhledal v‰echny

moje erotogenní body na ‰íji a po celé délce zad. Místo toho jen ze-

sílí stisk a opfie se do nûj cel˘m tûlem, drsnû mi zabofií hlavu do ma-

trace. 

Vykfiiknu, víc úlekem neÏ bolestí.
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Cítím, jak mi volnou rukou hrubû roztahuje pÛlky a pfiichystám se

znovu vykfiiknout, tentokrát spí‰ bolestí neÏ leknutím. Vím totiÏ, co

pfiijde. A ucouvnout uÏ není ãas.

Náhle mi do ucha zavfie‰tí klakson. To zavyjí brzdy taxíku, jenÏ smy-

kem zabrzdil sotva patnáct centimetrÛ pfied m˘m tûlem, které sice

vstoupilo do vozovky na zelenou, ale ta uÏ dávno neplatí.

Tfiesu se. ·ok mû vytrhne z omámení, z filmového plátna zpût do

reality. A hned si samozfiejmû uvûdomím ten rozdíl. Opravdu vím, 

co je hor‰í a co mi ublíÏí víc – jestli drsné zjebání do zadku násilní-

kem, nebo jebnutí do zadku Ïlut˘m taxíkem.

Otoãím klíãem a je‰tû ani pofiádnû neotevfiu dvefie bytu a uÏ volám: 

„Jacku? Jacku?“

Objeví se v chodbû a já nefieknu: „Miluju tû, chybûl jsi mi. Co jsi

dnes dûlal?“

¤eknu: „Stra‰nû moc chci s tebou ‰oustat.“

Vzápûtí se po Jackovi vrhnu a pfiitlaãím ho ke stûnû dfiív, neÏ si

uvûdomí, co na nûho vlastnû zaútoãilo. Se rty na jeho ústech ho zaãnu

zbûsile a hluboce líbat, je‰tû neÏ staãí odpovûdût, neÏ se vÛbec staãí

nadechnout. 

Rukama vjedu Jackovi pod ko‰ili a horeãnû jimi bloudím po dÛ-

vûrnû známé hrudi. Do trupu mu zatínám nehty, ‰típu mu bradavky,

aÏ zasténá. A já to nesly‰ím, cítím to: proudûní tichého stenu z jeho

úst do m˘ch.

Jsem jako posedlá. NedokáÏu myslet na nic jiného neÏ na jeho

penis, kter˘ si uvûzním v tûle a nikdy nenechám odejít. Chci, aby mû
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ten penis ovládal. Tohle jsem nikdy pfiedtím necítila. V Ïivotû jsem si

niãím nebyla tak jistá a nikdy jsem nebyla tak vzru‰ená. 

Rukou mu sjedu k rozkroku. Jo, tohle na Jackovi miluju, nikdy

nemusím ãekat dlouho, neÏ se ztopofií. Nikdy neztrácíme ãas pfie-

mlouváním mûkkého lenocha k akci. Staãí první v˘pad a vÏdy tam

je, pfiipraven˘ a dychtiv˘, tak proklatû tvrd˘, jako by mu Jack umûl

poruãit. Jedin˘m zbûsil˘m ‰kubnutím mu strhnu kalhoty i spodky. 

A teì vezmu Jackova ptáka do ruky a odtrhnu rty od jeho úst, ale 

jen proto, abych se mu mohla podívat do oãí a zasyãet: „Chci tv˘ho

ptáka do pusy. Chci ti ho vykoufiit.“

NeÏádám o souhlas.

Neptám se, oznamuju.

A Jack nemá na vybranou.

Tûlem se po tom jeho svezu níÏ, drÏím ho dál, jen trochu pfiehmátnu,

abych ho chytila jinde. Kleãím pfied ním na kolenou a ráznû mu sklo-

pím penis jako páku, takÏe s jeho tûlem teì svírá pfiesnû prav˘ úhel

ve v˘‰ce m˘ch úst. 

Vnofiím si Ïalud do úst, tak muãivû pomalu; obemknu kolem nûj

rty, pevnû je svírám. Pak ho vytáhnu a po‰kádlím jazykem. A znovu

si ho vloÏím do úst, tentokrát hloubûji, klouÏu v˘‰ po délce penisu. 

A odtáhnu se. A po‰kádlím jazykem.

A fiíkám pfiesnû to, co chce Jack sly‰et.

¤íkám mu: „Ten tvÛj tvrd˘ penis je pro mou malou pusinku jako

stvofien˘. Chutná bájeãnû. A tobû to je zatracenû pfiíjemn˘, viì?“

Ani neãekám na odpovûì.

Pfiitisknu mu ptáka k bfiichu a drÏím ho tam, zatímco mu zaãnu

lízat varlata, zaãnu zdola a kolem pytlíku, kmitám po nich ‰piãkou

jazyka, saju jedno varle a pak druhé, potom jazykem dlouze a laãnû
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líÏu penis po celé jeho délce, jako kdyÏ kartáãujete kabát, aÏ se do-

stanu ke ‰piãce. Olíznu ji, plivnu na ni a zapumpuju ptákem v zaÈaté

pûsti. Pfiitom se dívám Jackovi do oãí a vidím, Ïe je ve zbûsilé extázi

a Ïe je mi vydan˘ na milost a nemilost. 

Otevfiu ústa co nejvíc, abych ho pohltila celého, zhluboka se na-

dechnu, jako bych se chystala ponofiit hluboko pod hladinu, a pak

pomalu vsrkávám celou délku Jackova ptáka, jazyk mu ovinu kolem

Ïaludu a jeho ‰piãkou laskám spodní stranu údu, jenÏ mi pomalu 

a nezadrÏitelnû plní ústa. A cítím, jak souãasnû s tím vlhnu.

DrÏím ho v ústech tak dlouho, dokud se nezaãne chvût, a pak se

odtáhnu. Pofiád se mnou zÛstává propojen˘ siln˘m perlov˘m fietû-

zem slin, které visí mezi námi a na Ïaludu nechávají lesklou vrstvu

jako led na vrcholku hory. Dívám se na slinu, jeÏ nás spojuje, a pfied-

stavím si svou kundu rozvíjející se jako kvût, v nûmÏ ke stydk˘m

pyskÛm lne vazká bûlavá tekutina.

Koneãnû si uvolním ústa, abych zalapala po dechu, a rychle, tvrdû

zapumpuju Jackov˘m údem, takÏe mu po nûm rozmaÏu povlak slin.

Zhluboka se nadechuju a chystám se k dal‰ímu ponofiení.

Vezmu ho do úst a zaãnu pomalu a rychle klouzat po Ïaludu, sem 

a tam, pofiád dál, rozevfiu rty a nabodnu se na JackÛv penis, cítím

jeho ztopofienou tkáÀ hluboko v hrdle, mám jí plná ústa. Pfiedstavuju

si toho skvostného ptáka v hloubi své Ïhavé mokré kundiãky a cí-

tím, Ïe kalhotky mám prosáklé skrz naskrz. 

Jack se mi prsty prohrabuje ve vlasech a jen ãekám, aÏ mi dlaÀ 

pfiitiskne k zátylku a pevnû mû pfiidrÏí, aby do mû mohl vniknout –

jedin˘m rychl˘m, prudk˘m, závûreãn˘m pfiírazem – je‰tû hloubûji.

TouÏím po tom. Pfieju si, aby se to stalo. Nedoãkavû si pfiedstavuju,

jaké to bude.
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