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Marek, Simona a já
Vlastnû to ukázal uÏ na zaãátku.
I kdyÏ naprosto nechtûnû, pr˘ nás pohostí, protoÏe jsme se aÏ tak dobﬁe neznali.
Pﬁinesl lango‰e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût, Ïe lango‰e nemÛÏu ani cítit, neboÈ jsem na stﬁední ‰kole
trávila celé léto brigádou ve stánku, kde jsem
je smaÏila. Od rána do veãera. Lidem v plavkách, co se tam opalovali, k obûdu si dali
lango‰ s tatarkou nebo s keãupem a potom
zmrzlinu.
Smrad z pﬁepáleného oleje, kter˘ jsme moc
ãasto nemûnili, se mi pﬁilepil na drobné
chloupky v nose a cítila jsem ho vÏdycky
aÏ do Vánoc.
Fuj. Fakt fuj.
TakÏe kdyÏ pﬁinesl lango‰e, abychom se
uvolnili, jenom mû znervóznil. Pﬁiãichla jsem
k nim, nakrãila jsem nos a okamÏitû se mi
vybavily vzpomínky na malé okénko, jímÏ
jsem sledovala, jak si moji spoluÏáci uÏívají léto. Kdyby mû v tom stánku u k˘ble s hor5
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k˘m olejem aspoÀ horoucnû pomiloval nebo
kdyby tam chodil nakupovat lango‰e jen kvÛli mnû – tedy láska… Nic takového se nestalo. Tﬁi roky jsem tam potila litry potu a ve
‰kole poslouchala, jak se dá nenápadnû milovat v bazénu na koupali‰ti.
„Dámy?“ usmál se Marek a Simona si hned
jeden s keãupem vzala. Vzala by si i hﬁebíky na smetanû, jen aby oddálila to, kvÛli
ãemu jsme se v Markovû pokoji se‰li.
„Já nebudu.“
„Nemá‰ hlad?“
„Nemám ráda lango‰e.“
„Ty jsi divná, Alice.“
Nereagovala jsem.
Pozorovala jsem Simonu. Stála opﬁená o zárubeÀ balkonov˘ch dveﬁí a hledûla do oken
druhého bloku internátu. Mûla na sobû neforemné man‰estráky, trochu tûsné, protoÏe její
zadek nebyl z nejmen‰ích, a ze zadní kapsy
jí trãela koÏená penûÏenka. Jako chlapovi.
„Ty jsi lesba, Simono?“ napadlo mû, kdyÏ
jsem spatﬁila tu penûÏenku.
Ani se neotoãila, jen prohodila:
„MoÏná to dneska zjistím.“
Pobavenû jsem se zasmála a Marek na ni
vrhl laãn˘ pohled.
„BÛhví v kolika pokojích teì ‰ukají,“ ﬁekla klidnû a Ïv˘kala gumov˘ lango‰.
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„Sex se pﬁeceÀuje,“ vyhrkl Marek.
„Jak to myslí‰?“ zeptala jsem se.
Pokrãil rameny.
„Víc se o nûm mluví, neÏ se dûlá.“
Zavrtûla jsem hlavou.
„Hloupost… KdyÏ dostanu chuÈ, tak nemám problém den i noc.“
„O tobû to v‰ichni vûdí, Alice,“ ozvala se
Simona, stále hledíc z okna. „A mnozí to i zaÏili…“
„To je moje vûc, jasné?“ zaãala jsem se bránit.
Podívala se na mû.
„Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b˘t taková… odvázaná.“
Marek mlãel, mûl plnou pusu lango‰e.
„On by to taky chtûl. Proto tû zavolal.“
„Proto?“
„ProtoÏe vûdûl, Ïe nás zmanaÏuje‰.“
Zavrtûla jsem hlavou.
„Poãkejte, poãkejte, ale tohle nemá b˘t
jako pracovní schÛzka… sex musí b˘t spontánní.“
„Nûkdy se lidé prostû dohodnou, Ïe spolu chtûjí mít sex, a jdou na to.“
„Ano, ale oba se na to snaÏí naladit… a my
jsme tﬁi, to je je‰tû nároãnûj‰í.“
„Já jsem naladûná,“ vloÏila Simona do úst
poslední kousek, utﬁela si mastné ruce do
7
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man‰estrákÛ a natáhla se pro lahev kokakoly.
„Já taky,“ usmála jsem se nejistû.
Podívaly jsme se na Marka.
„Postaráte se o mû?“
„DÏentlmen zrovna nejsi,“ utrousila Simona.
Sedla si ke mnû, vzala mÛj obliãej do dlaní a dala mi pusu. Holãiãí, mûkkou, nûÏnou,
nenásilnou.
Lango‰ovou.
Odtáhla jsem se.
Pﬁitáhla si mû zpátky. Silou muÏe, pﬁekvapivû. Líbala mû dál a pevnû mû drÏela,
protoÏe kdybych jí utekla, uÏ by asi nena‰la odvahu to udûlat.
Rukama mû hladila po celém tûle, vÛnû
a chuÈ lango‰e, které se kolem ní vzná‰ely,
mi pﬁestávaly vadit, docela se mi to líbilo
a polibky jsem opûtovala.
„Holky, poãkejte pﬁece.“
„Klidnû se dívej,“ usmála jsem se na nûj
a rozepínala Simonû neforemnou ko‰ili.
„Takhle jsme se nedohodli, Ïe nejdﬁív vy
dvû a aÏ potom…“
„Ví‰, co by za to jiní dali?“ zasmála se Simona. ·ikovnû mi pomohla s ko‰ilí a bez
ostychu si sundala podprsenku.
Marek na ni civûl jako desetilet˘ kluk.
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Civûl i na mû, kdyÏ jsem se svlékla.
Nezvaly jsme ho mezi sebe, vûdûly jsme,
Ïe se pﬁidá, kdyÏ bude chtít. Na kolejích to
tak fungovalo – kdo chtûl, ten se miloval,
kdo chtûl, ten se díval, kdo chtûl, ten na vedlej‰í posteli pﬁedstíral, Ïe spí.
A kdyÏ se nûkdo chtûl pﬁidat, vût‰inou nebyl nikdo proti.
Nepﬁidal se.
Díval se na nás, jak se pomaliãku, Ïensky aÏ holãiãkovsky mazlíme. Jak si ‰eptáme do ucha hezké vûci, jak se snaÏíme, aby
jedné i druhé bylo dobﬁe.
Trvalo to dlouho.
UÏ byla tma, kdyÏ jsme skonãily.
Vûdûla jsem, Ïe je‰tû skoãím za Lacem, byl
vÏdycky pﬁipraven˘ mû pomilovat a bydlel
v jedniãce.
Tohle mi nestaãilo.
Tohle byla prostû Ïena.
„Byla jsi skvûlá,“ usmála se Simona s rumûncem na tváﬁích. „Je pravda, co se o tobû
povídá… Ïe jsi vá‰nivá.“
„TakÏe ty jsi lesba, Ïe?“ oblékala jsem se.
Pﬁik˘vla.
A potom ukázala smûrem k Markovi, kter˘ kouﬁil na balkonû.
„Taky se dneska na‰el.“
„Jak to myslí‰?“ nechápala jsem.
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Usmála se a pohladila mû po vlasech.
„KdyÏ nejsi na holky, milá Alice, mÛÏe‰
jich mít v posteli tﬁeba milion, stejnû se nepﬁekoná‰.“

