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Jen tak úvodem… z mého podvědomí, tužeb i vzpomínek!  
TOTO NENÍ POVÍDKA  

 
 

  



 „Ještě jednu,“ mávám na barmana prázdnou sklenicí od whisky a snažím se 
zůstat nad věcí. Zítra mě čeká důležitá schůzka! Měl bych se ve svém hotelovém 
pokoji připravovat na ten významný den. V tom vidím, jak si vedle mě sedá. Krásná 
Neznámá ! Cítím, jak se její parfém rozlil po místnosti, jak pohazuje decentně vlasy… 
slyším, jak si rukou přejela po tváři a objednává si drink. Suché martini!  
 Našpulí rty, lehce upije brčkem a koutkem oka po mně pohlédne. Usměje se a 
položí svou dlaň koketně blízko té mé! „Těžký den?“ ptám se jí, aniž bych znal její 
jméno. Kývla jen souhlasně a dál upíjela ze svého poháru! Dál se jen dívala, jak na 
ní pohledem visím a prohlížím si její světlé kudrnaté vlasy, ze kterých vystupují zářivě 
modré oči. Decentně polkne, přehodí nohu přes nohu a ptá se mě: „Co vy tady takhle 
sám?“ 
„Zapíjím samotu,“ pravím jí a pokračuji, „jmenuji se John! A vy?“ 
„Jméno je někdy pouze přežitkem a přítěží, která nám brání poznat skutečné kvality 
druhých lidí! Můžete mi říkat třeba… třeba Neznámá!“ 
Neznámá? – svitlo mi hlavou. Proč mi neřekne své jméno? Co tají takhle blondýnka 
s britským přízvukem před obyčejným chlápkem, kterým jsem já? Sedím však klidně 
naproti ní a povídám: „Jsem z Bostonu! A vy?“ 
„Londýn,“ odpovídá poněkud povrchně. Myslím si, že ji konverzace se mnou příliš 
nebaví. Po chvilce ale povídá: „Boston je prý krásným městem! Takový… americký 
Londýn!“ 
„Tady jsem dnes jen pracovně… a vy?“ 
„Rovněž!“ praví mi s úsměvem do očí a naklání hlavu do strany. Jako by nad něčím 
přemýšlela. Sleduji její nadpozemskou krásu a snažím se nedat na sobě znát, jak 
moc mě vzrušuje! 
„Nepůjdeme se napít jinam?“ praví a jedním lokem dopije zbytek drinku. 
„Neznám to tady,“ odpovídám, „jsem tu cizinec.“ 
„Tak jako já,“ směje se a ukazuje na klíč, co mám v dlani, „bydlíte v tomto hotelu, 
ne?“ 
„Ano.“ 
„Mám raději klidná místa, Johne!“ 
„Chcete jít do mého pokoje?“ tážu se jí a přemýšlím, jak se večer dál bude vyvíjet! 
„Chápete rychle,“ povídá a odchází kvapem k východu. 

OOO 
 Výtah je nám tak trochu velký. Tiskne se ke mně, prsty mě hladí po dlani. „Co 
vlastně děláte?“ ptá se mě zvláštním tónem a já jsem opět nejistý. 
„Já ani vaše jméno neznám,“ polykám nervózně a cítím, jak její ruka sjíždí mi zas po 
noze, „není to jedno?“ 
„Máte pravdu,“ říká tiše, „dnes v noci je přec všechno jedno. Já Neznámá, vy John!“ 
„Já Neznámý, vy Neznámá!“ opravuji jí, když dveře výtahu se pomalu otvírají. 
Vycházíme a míříme k mému pokoji kolem plakátu nové desky Beatles. Zasouvám 
klíč do zámku a pomalu jím otáčím. Jsem trochu nervózní, schyluje se k sexu se 
ženou, po níž sice toužím, ale neznám ani její jméno. 
 Pokládá na sofa svou kabelku, dívá se do zrcadla, kde se letmo upravuje. 
„Dám si víno,“ povídá a prostředníkem pravé ruky si přejíždí po červeně obarvených 



rtech. Odraz její v zrcadle sleduje mne, jak nalévám plné číše lahodně červeného 
moku! ‚Ach bože! Tak moc po tobě toužím  a tak moc mě svádíš !‘ 
 Třemi kroky přichází k sofa, sedá si na ní lehce, jako by snad byla panenka 
z papíru. Bere si z rukou mých sklenici s vínem a pije! Hledí mi svůdně do očí a praví 
něco o zážitcích ze svých cest. Ví to! Vidí, jak na ni hledím! Uvědomuje si moc dobře, 
jak po ní toužím! Je tak sladká, je tak přitažlivá! Skoro mizí hranice mezi chtíčem a 
láskou! Povídá a stále povídá- o východní Evropě, trpící Africe i Austrálii! Je 
zcestovalá… na rozdíl ode mě. Co může vidět na chlapovi, jako jsem já? Průměrný 
sloupkař v Bostonském tisku! 
 „Už mi prozradíte své jméno?“ ptám se jí. Hledí na mě a kýve hlavou, že ne. 
Myslí si zřejmě, že jej nepotřebuji vědět. Ale já tak moc chci. Toužím po tom jménu 
skoro tak jako po jejím těle! Levačkou si zahrnuje vlasy za ucho, zatímco tou druhou 
přikládá sklenici pomalu k ústům. Pije a hledí mi do očí! Co to dělá? Svádí mě snad i 
při pití alkoholu? Co chce? Abych z ní strhl šaty? Ne, to chci spíš já. 
 „Děkuji za příjemný večer,“ povídá a sleduje hodiny na zdi. Uběhlo už padesát 
minut. Ale pro mě to bylo jen pár vteřin. V hlavě mi běhalo, co bych s ní dělal, z mých 
úst šli jen hlouposti. Zvedá se, usmívá a podává mi ruku. Přistupuje o krok blíž a 
palcem mě nenápadně hladí po hřbetu ruky. Otvírá ústa a povídá: „Mé jméno…“ 
„Ne,“ přikládám jí ukazovák levé ruky na rty, „nechci ho znát!“ 
Dávám tu ruku pomalu pryč a sjíždím tím vlhkým prstem po její tváři. Zavírá oči a 
pevně mě svírá pravačkou. Jsem rozhodnut! 

OOO 
  Přitáhnu ji k sobě, lehce políbím na rty a čekám. Jednu, dvě vteřiny. A 
ona můj polibek opětuje… trojnásob! Dělá mě šťastným svými rty i jazykem. A já jí 
pravicí pomalu sjíždím k sukni k podvazkům. Poslepu nahmatal jsem knoflík! 
Rozepínám jej a ten nepotřebný kus oblečení padá rychle k zemi. Decentně zmáčkl 
jsem její zadeček, zatímco ona mi rozepíná košili. Přejíždím rukama dopředu a rychle 
z ní svlékám halenku, hbitě jí stahuji kalhotky. Vše je tak rychlé, rázem jsem nahý. 
Zvedám ji pod zadkem a pokládám na stůl. Rukou smetám z něj vše nepotřebné a 
líbám ji na krku. Sjíždím s polibky stále níž a níž až mezi její nohy, kde jí jazykem 
vedu k rozkoši. Dlouhými prsty mi prohrabuje vlasy a tlačí mi obličej do útrob její 
vagíny! Cítím, jak se její dech zrychluje a jak je spokojená! Zvedá hlavu a kývá, 
abych přestal. Šelma rozhodla, že tohle číslo už stačilo. 
 Táhne mě k sobě a tvrdě přirazí. Hlavou mi svitlo rychle: Kdo tohle divadlo 
vlastně režíruje ? Líbá mě na krku, kouše a laská. „Postel!“ špitla mi do ucha a já 
plním teď její rozkaz. Stále v ní- nesu ji v náručí a pokládám do peřin. Znovu 
rozjíždím tu hru, při níž jde o všechno. Prsty levé ruky se zarývají do matrace a 
pravačkou si mě přitahuje blíž a blíž ke mně. „Nahoru!“ špitla zas ještě tišším hlasem 
do mého ucha. Jako v pomatení mysli povalila mě na záda a nasedla na mě jak žokej 
na svého koně. Houpavým pohybem přiváděla mě k varu. Pravou rukou si držela 
vlasy a levačkou přenášela svou váhu na mou hruď. Možná mi skoro láme žebra! Ale 
mně to nevadí! Ať mi poláme třeba všechny kosti v těle! 
 Pokládá se na mě, cítím její bradavky na své hrudi i bolest od jejích ostrých 
nehtů. Kouše a saje, stále zrychluje a pořád nemá dost. Cítím však, jak svaly v jejím 



těle se zatínají jeden po druhém, vidím, jak jí na krku nabíhá tmavě modrá žíla! Dech 
její se stále zrychluje a ona jen tak občas vzdychne a trochu vykřikne. Pití jí stoupá 
do hlavy a ona se neovládá! Vykřikne a nepřestává! Tempo se zvyšuje a ona je stále 
důraznější a tvrdší! Stále lepší a lepší! 
 A najednou přestává! Slézá ze mě, líbá mě na rty a do ucha špitne sladké: 
„Děkuju!“ Pak políbí mě na rty, na krk, na hruď i na břicho a nakonec mizí tam, kde já 
předtím začínal. Je božská… nejtvrdší i nejjemnější zároveň! Tak jako její i můj dech 
se zrychlil a naše hra šla do cíle. Tak jako na počátku, co jako vteřiny se zdálo být, 
hodinami bylo v reálu. Lehá si vedle mě a slastně se usmívá. MILUJI JÍ! 

OOO 
 Chtěl bych jí říci: „Dobré ráno.“ Slunce již konečně vyšlo a je tu nový den. 
Jenže je pryč… jen s malým vzkazem napsaným na ubrousku: Bylo to skvělé, Johne 
G., sloupkaři z Boston Tribute! Tvá věrná fanynka J. K. 
 


