„Hele, nemáš chuť se vykoupat?“ řekl mi. „Co?“ Vyrazil mi dech. „Jak to myslíš, vykoupat? Teď v
lednu?“ „No, jako v koupelně,“ chechtal se. „Chci tě umýt a ukázat ti, jak jsi krásná.“ Byla jsem na
rozpacích. Na jednu stranu mě to lákalo, na druhou jsem nebyla naivní, skončí to jen u mytí?
Rozhodla jsem se pro otevřenost. „Mě to láká, ale skončí to jen u mytí?“ Vyjádřila jsem svoje
obavy.
„Můžeš dát přesnou hranici, řekni přesně, čeho se bojíš a co nechceš.“ Seděli jsme vedle sebe a
potichu si špitali. Bylo zajímavé zkusit to přesně pojmenovat. Zvláštní, věřila jsem jemu víc než
sobě, že tu danou hranici nepřekročí. Olinka, která byla poblíž, přece jen něco zaslechla: „Nechci
vám do toho kecat, ale možná by vás zajímalo, že zrovna přestala týct teplá voda.“ Sam se zatvářil
mrzutě, ale mne to naopak velmi pobavilo a nějak povzbudilo. „Hele, tak dáme studenou sprchu, to
bude fajn.“ A už jsem vstávala a šla do koupelny.
Bylo zde příjemně teplo, modré doplňky ladily s obložením. A hlavně se zde dalo zamknout. Přišel
za chviličku se slovy, že studenou teda fakt nemusí. Říkám mu: „Vždyť nemusíš,“ a už se nebráním
smíchu. Kdo koho kam dostal? Ten chlapík nedokáže odmítnout takovou výzvu, to bylo jasné. A tak
viditelně se mu do studené nechtělo. Smích mě naprosto odzbrojil. Začala jsem se svlékat.
„Počkej,“ zastavil mě. „Kam spěcháš? Nejdřív se přivítáme a já tě moc rád svléknu.“ „Aha… dělám
něco špatně,“ hned jsem zase ztuhla. „Tak ahoj,“ podávám mu ruku. Ruku pomaličku chytil, přitáhl
si mě k sobě a celou mě objal. „Ahoj,“ šeptl mi do ucha. „Jen se mnou chvíli pobuď,“ požádal.
Políbil mě na rty. Jemně, pomalu vychutnával spojení rtů, postupně se polibek prohluboval,
prohluboval, až jsem měla pocit, jako když se rozevřely dva ohromné otvory a cítila jsem se, jako
bych byla uvnitř jeho trupu. „Bože, jsi uvnitř tak krásná,“ vydechl mi do mých úst. Stáli jsme
dlouho v objetí. Nic se nedělo, jen jsme stáli. Přesněji, nehýbali jsme se a dělo se toho tolik.
Vnímala jsem, jak dýchá. Měla jsem pocit, jako když jsme se úplně propojili. Rozpustila jsem se v
klidu a bezpečí.
Odmlčela se. Pokradmu jsem se na ni podívala. Oči měla zavřené, evidentně se zasnila. Jen tváře jí
trochu zrůžověly. V další minutě pokračovala.
Když se vzdálil, cítila jsem fyzické opuštění, bolest, byla jsem jak omámená. Stál dva metry přede
mnou a díval se na mne. Přistoupil blíž a začal mě seshora svlékat. Odhalil pomalu vždy kousek
těla, prohlížel si ho, hladil ho rukou, a slovně ho obdivoval. Nikdy jsem netušila, jak může někdo
vnímat moje ruce, ramena, krk, obličej, vlasy. Moje prsa, bříško, boky, záda, zadeček, stehna,
kolena, lýtka i kotníky. Nespěchal a nevynechal místečko, přitom nezasahoval do mé nejintimnější
zóny. Byla jsem tak zasažená jeho pozorností, že když jsem měla svlíknout já jeho, nedokázala jsem
se téměř soustředit. Zůstali jsme stát nazí a znovu se objali. Dotek nahého těla byl úplně jiný.
Začala jsem být nervózní a rychle se z jeho náruče vyvinula. „Dáme tu sprchu?“ a vklouzla jsem do
zavíracího sprchového kouta. Pustila vodu a zaječela. „Ježiši, to je fakt studený, teda, čí tohle byl
blbej nápad,“ vejskala jsem a hlasitě se mezi nadávkami smála. Nebyla naštěstí úplně ledová,
osvěžující – to jo. Vstoupil do kabinky ke mně. Odklonila jsem vodu a pak ho pomalu pokropila.
Jen vyfoukl. Přitiskl svoje tělo na mé a pustil nám vodu na hlavy. „Na vlasy né…“ Pozdě. Nechali
jsme vodu stále téct, on jel prsty po čůrcích tak, jak stékaly po mém těle.“ Hmm, jak může být voda
smyslná.“ vzdychla jsem. „Ty jsi smyslná,“ odvětil Sam. Dívali jsme se do očí. Viděla jsem v jeho
očích laskavost a obdiv. „Jsi divoženka, vzrušuješ mě. Můžu se tě dotýkat víc?“ Jen jsem polkla a
přikývla. Byli jsme domluvení, že jsou dovoleny pouze ruce. Přesto se ještě zeptal a tím mě i nějak
uklidnil. Pomalu sjel rukama do mého klína. Kleknul si a díval se a dýchal mi přímo do rozkroku.
Bylo to šílené. Roztřásla jsem se. To, co se mnou velmi jemně prováděl, mi podlamovalo kolena.
Už jen ten pocit, že u mě klečí, že mě laská, masíruje a přitom se sám nesnaží o svoje uspokojení.
Jen jsem se opřela zády o stěnu a vnímala vlny vzrušení, až jsem se naprosto poddala nádhernému
orgasmu. Málem jsem se na něj zhroutila. Nasával dole moji vůni, nabíral smysly z mých vln, ale o
nic dalšího se nepokusil. Vypadla jsem z kabinky úplně rozmočená, omámená, roztřesená. Přidala
se i zima. Klepala jsem se jak ratlík, nechala jsem se zabalit do ručníku, obejmout. Byla jsem
naprosto otřesená, v šoku z té nové zkušenosti. Neříkal nic, jen mne hladil. Nakonec promluvil.

„Jak já chtěl být v tobě, ponořit se do tebe; bylo tak nádherné cítit tvoje vzrušení. Jsi nádherná úplně
všude.“ „Já,“ nevěděla jsem co říct. „Děkuju.“ Víc slov jsem neměla a tato byla dostačující. Odešli
jsme z koupelny, zalezli si do dětského pokoje a stulili se k sobě, že tam přespíme. Usnula jsem
vedle jeho těla a spala jak nemluvně. To se mi ještě nikdy nestalo. Na cizím místě u cizího muže.
Cítila jsem se tak dobře. Ráno jsem nevěděla, kde jsem, kde mám věci. Vše mi s úsměvem donesl.
Smál se, jak mám vygumováno. Smál se tak, že mi bylo dobře, že jsem se cítila hýčkaná a
opečovávaná. Sbalila jsem se k odchodu. Seděl v křesle a mluvil s kamarádem. Dívala jsem se na
něho a zdál se mi tak krásný. Dočista nádherný. Vzpomněla jsem si, jak mi připadl na první pohled
a jen jsem nevěřícně zakroutila nad sebou hlavou. Už jsem nechápala nic. Ale odmítla jsem se
soudit. Vzala jsem tašku, položila ji vedle něho, sedla si mu obkročmo na klín a objala ho. I před
kamarádem. Ještěže Olinka ještě spí, no, stejně se jí to donese. Cítila jsem hřejivé teplo u srdce.
Popřála mu krásné dny a šla jsem. Pohled, který jsme si vyměnili, mi zůstal na mnoho dnů
teploučkým připomenutím.

