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Motto: Jak se chovat k Ä•lovÄ›ku, se kterým jste strávili noc, ale nejste si jistí svým vztahem k nÄ›mu? Je&scaron;tÄ› chvíli jen
tak nehnutÄ› leÅ¾eli. Co se to mezi nimi stalo? Jak se k ní má po tomhle ráno chovat? Moc dobÅ™e si uvÄ›domoval, Å¾e to on
zaÄ•al, ale ona se také nebránila. Byla tak blízko a její pokoÅ¾ka, po létÄ› je&scaron;tÄ› karamelová, jeho ruce pÅ™ímo
vyzývala k tomu, aby se jí dotýkal. UÅ¾ dlouho po ní pokukoval, ale nikdy ho nenapadlo, Å¾e by se mohlo stát tohle...

PoloÅ¾il jí ruku na boky. NeodstrÄ•ila ji, jenom se jí nÄ›Å¾nÄ› dotýkala. UÅ¾ dlouho po ní touÅ¾il. Muselo to takhle dopadnou
tahle nová situace ho uvrhla do stra&scaron;né nejistoty. Co bude ráno, aÅ¾ se vedle ní probudí? MÄ›li by si o tom
promluvit nebo bude lep&scaron;í dÄ›lat, Å¾e se nic nestalo? Chvíli pÅ™emý&scaron;lel. Kde se v nÄ›m vzala ta odvaha? Byl
veÄ•er s pÅ™áteli na pivko v místní hospÅ¯dce. Hráli kuleÄ•ník a bájeÄ•nÄ› se bavili. Choval se k ní tak jako vÅ¾dycky. Å½ádné
náznaky, Å¾ádné dusno. ProstÄ› nic. Nic co by pÅ™edpovídalo budoucí události. MÄ›la na sobÄ› tu úÅ¾asnÄ› rafinovanou
halenku, která jí ledabyle odhalovala podprsenku. Byla si vÄ›doma toho, Å¾e co se poprsí týká, pán BÅ¯h na ní
ne&scaron;etÅ™il a dávala to muÅ¾Å¯m kolem sebe patÅ™iÄ•nÄ› najevo. VÅ¾dycky, kdyÅ¾ se sklánÄ›la ke stolum aby poslal
dal&scaron;í kouli do dÅ¯lku, vyklouzl jí z drdolu pramen a sjel aÅ¾ na holá ramena. Je tak sexy, Å™íkal si v duchu, ale nedal
na sobÄ› nic znát. Moc dobÅ™e si v&scaron;iml, jak po ní ostatní kluci koukají. Bylo mu trapné je napodobovat, ale výhled na
její prsa mu nedával spát. KoneÄ•nÄ› se odhodlala ke &scaron;Å¥ouchu. VýstÅ™ihem projela vlna, která oslnila
v&scaron;echny pÅ™ítomné pány. "Ha! DvÄ›!" radovala se, kdyÅ¾ druhá koule zmizela v tmavé tlamÄ› stolu. "Hmm", zahuÄ•eli
kolem stojící kamarádi a dávali si práci s tím, aby si ten pohled pÅ™ed tím, neÅ¾ se narovnala, udrÅ¾eli v pamÄ›ti co nejdýl.
"Tak co na to Å™íká&scaron;?" pÅ™istoupila k nÄ›mu zezadu s pivem v ruce. VonÄ›la parfémem, který jí dal loni na narozeniny
Objala ho zezadu kolem ramen. Musela stát na &scaron;piÄ•kách, aby na nÄ›j dosáhla. PÅ™ejela mu rukou po hrudníku.
Kdyby tak vÄ›dÄ›la, co to s ním dÄ›lá, pomyslel si. OÄ•ividnÄ› nevÄ›dÄ›la. Chvíli tam jen tak stáli a koukali, jak hraje jejich soupe
Cítil její dech na krku. Naskakovala mu z toho husí kÅ¯Å¾e. "No, slu&scaron;ný." Usmála se. S jeho hodnocením byla
spokojená. Pustila jej, aby se napila. "Hraje&scaron;," houkl na ní. PoloÅ¾ila poloprázdný pÅ¯llitr na stÅ¯l a chopila se
tága. Chvíli stála zamy&scaron;lená. KuleÄ•níkové koule vypadaly jako rozsypané Å¾výkaÄ•ky, které si jako malá
kupovala v cukrárnÄ›. "Hmm, no tak teÄ• mi Å™ekni, co s tím mám udÄ›lat." Ne&scaron;Å¥astnÄ› kroutila hlavou. Zamyslel se
také. "Jednodu&scaron;e, Ä•ervenou po&scaron;le&scaron; do rohu, tam se odrazí a trefí Å¾lutou." Mezi oboÄ•ím jí naskoÄ•ila
nechápavá vráska. "VÅ¯bec nechápu, jak to myslí&scaron;. PojÄ• to zahrát ty." Dala si ruce v bok a Ä•ekala, aÅ¾ se k ní
do&scaron;ourá. "Hej to nejde," okÅ™ikne je soupeÅ™, "musí to zahrát sama," dokonÄ•í a tÄ›&scaron;í se, aÅ¾ se Hanka zase
skloní ke stolu.
"OK kdyÅ¾ je to takový problém, tak to mÅ¯Å¾em zahrát oba. Já tÄ› nasmÄ›ruju a ty to &scaron;Å¥ouchne&scaron;. MÅ¯Å
otoÄ•í se na kamaráda. Ten jenom pohodí rameny. Taková spásná my&scaron;lenka. MÅ¯Å¾e se jí teÄ• hned dotknout a
nebude to vypadat divnÄ›. DÄ›lá to pÅ™ece pro tým, Å¾e. Stoupne si tedy za Hanku, odhrne jí pramen z ramen za ucho, aby líp
vidÄ›l na ty dvÄ› skotaÄ•ící kÅ¯zlata, a vezme její ruku, aby urÄ•il smÄ›r. KdyÅ¾ se jí opÅ™e o záda, aby neztratil rovnováhu, uc
tluÄ•e srdce. NesmírnÄ› ho to vzru&scaron;í, ale nesmí to na sobÄ› nechat znát. Ale kde se to v nÄ›m bere? VÅ¾dyÅ¥ je to
Hanka. Jeho kamarádka, se kterou se zná uÅ¾ pÄ›t let. Hanka, se kterou v obleÄ•ení naskákali do vody, protoÅ¾e se
rozhodli, Å¾e se potÅ™ebují zchladit. Hanka, která zásadnÄ› mluvila o v&scaron;em moÅ¾ném, jen ne o svých vztazích. Hanka
která - byla to prostÄ› ta Hanka. TeÄ• bylo najednou nÄ›co jiné.
Její pÅ™ítomnost jej vzru&scaron;ovala, tak jako nikdy. Tolikrát uÅ¾ vedle sebe spali. Dnes to bude ale jiné. Ten pocit mÄ›
del&scaron;í dobu. NevÄ›dÄ›l, v Ä•em to bude jiné, ale tu&scaron;il, Å¾e není daleko od pravdy. "Jupí..." usly&scaron;el z niÄ•eh
nic radostný výkÅ™ik. Na puse ucítil HanÄ•iny rty. "Vyhráli jsme!" kÅ™iÄ•ela. Byla jako malá holka. S kamarády si potÅ™ásli
rukou, ale pak je stejnÄ› donutili podlézt stÅ¯l a &scaron;tÄ›kat, tak znÄ›la pÅ™ece sázka. "Za to má u mÄ› pak instruktor
velkého panáka," prohlásila a uÅ¾ jej táhla k baru. Musel na ni poÅ™ád zírat. UÅ¾ to snad nebylo ani koukání. ProstÄ› na ni
civÄ›l. PÅ™esnÄ› tak, jak se na ni koukali ostatní muÅ¾i, kteÅ™í u baru sedÄ›li.
Dneska jí to opravdu výjimeÄ•nÄ› slu&sca
NormálnÄ› chodila v obyÄ•ejných triÄ•kách a dÅ¾ínách, ale dneska se vyfikla. Zelenkavý top jí pÅ™es boky padal na zadeÄ•ek
kostkované kalhoty jí opravdu slu&scaron;ely. Najednou si nebyl jistý tématem rozhovoru. O Ä•em to vlastnÄ› mluví? Na chvíli
se zarazil a poslouchal, se jak Å™íká nÄ›co o novém autu, které si chce koupit, protoÅ¾e uÅ¾ jej potÅ™ebuje. Jí to bylo urÄ•itÄ
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jedno, ale s pÅ™edstíraným zájmem jeho nudnou Å™eÄ• poslouchala.
Kopli do sebe vodku a vraceli se ke stolu. Dotknul se jejich beder, kdyÅ¾ vcházeli do sálu, kde sedÄ›l zbytek party. Co to
vlastnÄ› dÄ›lá? O co se tu snaÅ¾í? ptal se ho mozek. NemÄ›l potuchy, jak tohle skonÄ•í. Jediné, co teÄ• chtÄ›l, bylo jít s ní nÄ›k
vzduch. NÄ›kam, kde je nebudou sledovat oÄ•i kamarádÅ¯. NÄ›kam, kde ji bude moct políbit. NÄ›co mu povídala, ale vnímal jen
pohyby jejích rtÅ¯. PÅ™edstavoval si jaké by to bylo, kdyby se její rty pÅ™isály k jeho... Zapudil tu my&scaron;lenku s tím, Å¾e
to jeho kamarádka. PÅ™esto mÄ›l pocit, Å¾e se dne&scaron;kem v jeho vztahu k ní nÄ›co zmÄ›nilo. Nesmím to na sobÄ› dát
znát, umínil si.
VeÄ•er se pomalu blíÅ¾il ke svému konci. Stále víc se mu hlavou honili pÅ™edstavy dne&scaron;ní noci. Spolu v jedné
posteli. Jejich tÄ›la nebudou vzdálená ani dvacet centimetrÅ¯. Kolikrát uÅ¾ vedle sebe takhle usínali? Nikdy se nic nestalo.
JenÅ¾e vÄ›dÄ›l, Å¾e dneska se asi neudrÅ¾í. MÄ›l by si s ní promluvit? JenÅ¾e nebylo o Ä•em. Co by jí Å™ekl? "Ví&scaron;,
jsem vidÄ›l tvoje prsa, postavil se mi a já bych chtÄ›l, abys mi od toho pomohla." no to urÄ•itÄ›. "Hani, miluju tÄ›,
udÄ›lá&scaron; mi to?" Nemohl jí Å™íct, Å¾e ji miluje. Nemiloval. Jen ho stra&scaron;livÄ› pÅ™itahovala. Byla jako zakázané
ovoce. ChtÄ›l taky jíst ze stromu poznání. ChtÄ›l zjistit, jaké to je zakousnout se do jejích rtÅ¯. Vyhnala by jej ze svého
ráje? NevÄ›dÄ›l, co si s novou situací poÄ•ít. ChtÄ›l cítit její tÄ›lo blízko svého, ale nemohl mluvit o citech, protoÅ¾e Å¾ádné ne
Bylo by o tolik jednodu&scaron;&scaron;í Å™íct: "Hani, zamiloval jsem se do tebe." Pak by byl polibek skoro jistotou.
"Tak co panstvo, jak to máte dneska s placením?" ptá se hospodská, která uÅ¾ kolem nich dobrou pÅ¯lhodinu pobíhá
s hadrem a uklízí. "Zavíráme, mládeÅ¾i, tak se dohodnÄ›te a maÅ¾te." sype na nÄ›j s úsmÄ›vem. "No já myslím, Å¾e dneska b
mÄ›li platit vítÄ›zové." navrhuje Hanka. "Jo jsem pro." pÅ™idává se k ní. "Jdem to vyrovnat." Po cestÄ› k baru má pÅ™íleÅ¾itos
ohodnotit také HanÄ•in zadeÄ•ek. PohledÅ¯m se uÅ¾ vÅ¯bec nebrání. Dojdou k baru. Platí na pÅ¯l, tak jako vÅ¾dycky. Hanka
zívne. Vypadá unavenÄ›. "UÅ¾ se tÄ›&scaron;ím do peÅ™in, jsem dneska nÄ›jaká utahaná," zapÅ™ede. Ani neví&scaron;, jak
se tÄ›&scaron;ím já, chtÄ›l by jí Å™íct, ale místo toho jen mlÄ•ky pÅ™ikývne. Cestou domÅ¯ se do nÄ›j Hanka zavÄ›sí a chvil
zavÅ™enýma oÄ•ima. PÅ™ipadá mu roztomilá. ChtÄ›l by ji namístÄ› obejmout a zlíbat, jenÅ¾e s nimi jdou je&scaron;tÄ› ostatn
je Ä•eká rozestlaná postel se spoustou dek a pol&scaron;táÅ™kÅ¯. No jo, holÄ•iÄ•í pokoj. Vysouká se z kalhot a padá do
postele na znak. Hanka zakopne o jeho nohy, které trÄ•í z postele do prostoru. "Hele, tohle si tam vem taky, jasný," zasmÄ›je
se a nohy mu vyhodí na postel. ZaÄ•íná se svlékat. VÅ¯bec ji nenapadlo se jít nÄ›kam schovávat. ProÄ• taky? Znají se tak
dlouho, Å¾e se vidÄ›li v plavkách i polonazí. JenÅ¾e Hanka je&scaron;tÄ› netu&scaron;í, co se v nÄ›m odehrává.
Nejrad&scaron;i by si sedl a nepokrytÄ› ji sledoval, jenÅ¾e copak se takové chování na kamaráda slu&scaron;í? Ne, místo
toho boÅ™í hlavu do její rÅ¯Å¾ové deky a jen obÄ•as nenápadnÄ› vykoukne, aby si nev&scaron;imla, Å¾e na ni kouká. Nemá
sice tÄ›lo bohynÄ›, ale je na ní nÄ›co, co jej k ní pÅ™itahuje.
KoneÄ•nÄ› se nasouká do toho bavlnÄ›ného tílka, ve kterém spí snad sto let. Na nohy si dá huÅˆaté ponoÅ¾ky a koneÄ•nÄ
skoÄ•í do peÅ™in. Místo dvou postelí mají se sestrou udÄ›lané leti&scaron;tÄ› ze dvou k sobÄ› sraÅ¾ených válend. V prostÅ™
boÄ•ní desky, na kterých musí vÅ¾dycky spát ten, co je uprostÅ™ed. Dneska padla karta na Hanku. JenÅ¾e ona se pÅ™ece
nenechá otloukat. Chvíli se na tvrdém lÅ¯Å¾ku pÅ™evaluje a hledá tu správnou polohu, ale pak to vzdá a pÅ™ekulí se na
jeho pÅ¯lku. Je nervózní, ale ta situace jej zaÄ•íná velmi vzru&scaron;ovat.
VyÄ•kává. PÅ™emý&scaron;lí, jestli má vÅ¯bec právo se k ní pÅ™itulit. Jestli jej nepo&scaron;le do háje. Pro zaÄ•átek ji
pohladí po ruce. Nic. Nereaguje nijak, a kdo mlÄ•í, ten souhlasí. PoloÅ¾í jí ruku na boky. Ucítí její teplo. Posune ruku vý&scaron
smÄ›rem na bÅ™icho. Cítí, jak dýchá. Ruka se mu v pravidelných intervalech jako na vlnách moÅ™e zvedá a zase klesá.
Slabé uspokojení. Neodkopla ho hned. ZaÄ•ne ji hladit po tílku, které se mu vzápÄ›tí daÅ™í poodhrnout obratným pohybem
palce. Pod bÅ™í&scaron;ky prstÅ¯ ucítí její hebkou pokoÅ¾ku. Vzru&scaron;ení se stupÅˆuje. Posunuje se k ní. Ona se ani neh
Nespí snad?
Najednou neví, jak pokraÄ•ovat. MÅ¯Å¾e si k ní dovolit víc? Bere jej jako kamaráda? Nikdy nad tím nepÅ™emý&scaron;lel
tu snad nÄ›jaká moÅ¾nost, Å¾e by to spolu dali nÄ›kdy dohromady? Nejspí&scaron; ne. Na druhou stranu, by se nebránil
tomu, kdyby se mezi nimi nÄ›co stalo. NevÄ›dÄ›l si s tím moc rady, stejnÄ› jako si nevÄ›dÄ›l rady s tím, co se mu dÄ›lo v trenýrk
VÄ›dÄ›l, Å¾e jestli se k ní bude je&scaron;tÄ› chvíli takhle tisknout, musí to poznat. UrÄ•itÄ› jí to dojde a bude ho povaÅ¾ovat z
úchyla. No co, riskne to. Posune se je&scaron;tÄ› kousek blíÅ¾. Jejich tÄ›la uÅ¾ od sebe dÄ›lí jen tÅ™i centimetry. Hanka si
sundává ponoÅ¾ky a zaÄ•ne jej hladit po holeních a chodidlech. Je stra&scaron;nÄ› lechtivý, ale vÅ¯Ä•i tÄ›mhle dotykÅ¯m je jeh
kÅ¯Å¾e imunní. Je rád, Å¾e koneÄ•nÄ› nÄ›co udÄ›lala. TeÄ• ví, Å¾e Hanka nespí, Å¾e si stejnÄ› jako on uvÄ›domuje jejich blí
tím taky nic nedÄ›lá. OdváÅ¾í se tedy dÄ›lat víc, neÅ¾ ji jen hladit po bocích. Sune tílko vý&scaron; a vý&scaron;. Hanka na ma
okamÅ¾ik mu ruku zarazí, ale pak ji zase pustí. Co mÄ›lo tohle znamenat? MoÅ¾ná si taky není pÅ™íli&scaron; jistá tím, co se
dÄ›je. MoÅ¾ná zvaÅ¾uje následky toho vyhrnutého nátÄ›lníku.
Pak uÅ¾ se jen poddává tomu, po Ä•em tak touÅ¾il celých pÄ›t hodin, co byli v hospodÄ›. Jeho ruce objevují kaÅ¾dé její z
Jen na ta nejneprobádanÄ›j&scaron;í místa se zatím neopováÅ¾í. Nechce to zkazit. Hanka se pÅ™izpÅ¯sobuje. Celou noc
nezamhouÅ™í oÄ•i a nepromluví ani slovo. TeÄ• je sedm ráno. Noc zaÄ•íná ustupovat novému dni a oni leÅ¾í vedle sebe jako
staÅ™í milenci. Hanka spí. On pÅ™emý&scaron;lí nad tím, co vlastnÄ› udÄ›lal. Jak se k ní má chovat? Má s ní o tom promluvit?
Má pÅ™edstírat, Å¾e se nic nestalo, popÅ™ípadÄ›, Å¾e to bylo jen tím alkoholovým opojením? Neví si s tím rady, a tak utíká d
Å™í&scaron;e snÅ¯. TÅ™eba to v&scaron;echno zaspí a tÅ™eba to byl jen sen.
Probudí jej aÅ¾ stra&scaron;ná rána. "Ooups! Dobré ráno," smÄ›je se na nÄ›j Hanka a zvedá Å¾idli. Dává na ni vÄ›ci a
pÅ™itom mu ukazuje to, kvÅ¯li Ä•emu vÄ•era zradil svoje pÅ™edsevzetí, Å¾e s kamarádkami nikdy nic mít nebude. VÅ¯bec ho
nemrzí. Jen Ä•eká, aÅ¾ k &bdquo;tomu&ldquo; Hanka stoÄ•í rozhovor. Nestalo se tak. A nestane se tak ani bÄ›hem celého
dne. Chvíli pÅ™emý&scaron;lí, jestli se mezi nimi opravdu nÄ›co stalo. O tom, Å¾e to nebyl jenom sen, jej pÅ™esvÄ›dÄ•í skv
HanÄ•inÄ› tílku, které leÅ¾í zmuchlané vedle jeho hlavy. Stalo se to. Vstává z postele a nejrad&scaron;i by Hanku políbil.
NeodváÅ¾í se, ale uÅ¾ teÄ• se tÄ›&scaron;í na dal&scaron;í noc s ní. MADDEAN

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 22 September, 2019, 13:40

