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Na holky ob as p ijde období absolutního nezájmu o sex. D vod existuje celá ada,
od t ch nejvíce známých – menstruace, migréna, problémy v zam stnání nebo v soukromém
život – až po ty mén známé, o jejichž složitém a mnohdy tak propleteném pozadí nev dí nic
ani ženy samotné, natož ti nejlepší sexuologové.
Nejinak tomu bylo s mojí ženou Helenou 30. prosince na mé narozeniny.
Už jsme byli oba v posteli. Manželka si na sebe vzala sv dné sexy prádélko, co ode
m dostala k Vánoc m. Provokativn si lehla na bok, zády ke mn . P ikryla se pe inou. Pouze
prdelku nechala nezakrytou. Co Vám budu povídat. Radost se podívat. Byl jsem okamžit
nabuzen. Mimochodem, k tomu jsem nikdy nepot eboval moc popichovat a moje partnerka to
dob e v d la.
„Milá ku, spíš?“ Zeptal jsem se zdvo ile.
Ona však neodpovídala. Když se jí do ni eho necht lo, hrála spící. Takto to d lala už
adu let. Divím se, že jí to ješt bavilo.
Zkusil jsem sv j osv d ený protiúder. Str il jsem ruku pod její pe inu v míst kolen,
dla p iložil ke stehn m z vnit ní strany a jel po nich sm rem k ohanbí. Jak jsem správn
o ekával, instinktivn stáhla nohy více k sob , aby mi zabránila vstoupit. Jasn mi tím dala
najevo, že o milostné hrátky nemá zájem.
„Zase ti to p edstírané spaní nevyšlo, vid?“ škádlil jsem jí.
Ona však zareagovala velice podrážd n .
„To m musíš budit zrovna, když usínám?“
„Co to plácáš? V bec jsi nespala.“
„Ale spala a ty m musíš pokaždé probudit!“
Což o to. Taky se mi nelíbí, když m n kdo vytrhne ze spánku, ale její dnešní chování
se opakovalo už po sedmé za sebou!
V takové situaci každý nadržený chlap p emýšlí o nev e. Ale není to nev ra jakožto
„zábava“, nýbrž pouhopouhé uspokojení nejnižšího lidského pudu, kterého se nedostává od
legitimní manželky. Pro chlapa se všechny ženy v jeho okolí náhle stávají p itažliv jší a
neodolatelné. Jist , za ídila to tak p íroda, ale jste-li estný chlap, zkuste odolat!
Nepat ím zrovna mezi ty muže, kte í se na svoji p ítelkyni z tohoto d vodu rozzlobí a
na truc jí zahnou. Svoji ženu mám velice rád a nic takového bych jí nikdy neud lal.
Když jsem pak druhý den sed l na lavi ce v parku, vy kávaje p íchodu své ženy, jen
jsem se kochal pohledem na kolemjdoucí d v ata.
Náhle mi za alo vrtat hlavou, co bych asi d lal, kdyby k n jaké nev e skute n došlo,
nap . s dámou, která zrovna prošla kolem m .
M la p ekrásné nohy, áste n zahalené minisukní. Ve výst ihu lehké namodralé
halenky se jí rýsovaly dv pevná adra a vlasy st ižené na mikádo d laly obli ej užší než byl
ve skute nosti. P i ch zi v lodi kách s nízkými podpatky sv dn vrt la boky a ob p lky
zade ku se jí p elévaly za strany na strany p i každém kroku.
Byla tak krásná, že i když zašla za roh domu, stále jsem na ní myslel. Dokonce více,
než na svoji manželku, která m la dorazit za chvíli. Asi jsem se vážn zamiloval, a ke všemu
do ženy, kterou jsem v bec neznal. S takovou ženou by nez stalo jen u vým ny pusinek. To
bylo jasné. Vypadala povolná, milostný akt byl otázkou dvou t ech sklenek tvrdého alkoholu.
Poté by m nabídla své teplo. Taxíkem by jsme dojeli do jejího bytu a zaslepeni
neodolatelným chtí em a zv davostí, jaké to bude, by jsme poznávali vzájemn naše t la, až
by splynuly v jedno spole né a naplnili tak podstatu kopulace. Hrd bych pak nosil na svém
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smo eném penisu její pižmo, jehož v n by se linula všude, kam bych vkro il. Moje oble ení
by bylo nasyceno pachem její pokožky a na spodním prádle by uvízlo n kolik jejích vlas po
spontánní jízd .
Až bych se vrátil ke své žen a byl rozhodnut poml et o mém malém dobrodružství,
musel bych si dát velký pozor, abych se tím neprozradil.
Jak jsem tak rozvíjel myšlenku, jak ututlat nev ru, napadlo m , pro si to vlastn
nevyzkoušet. Samoz ejm jen prost ednictvím virtuální hry v mé mysli. Sta í si ur it pravidla,
nap .: kdy a s kým k tomu došlo nebo dokonce jak asto k tomu dochází – ekn me, že tu
dívku, co prošla p ed chvílí kolem m , jsem sbalil a za ali jsme se u ní scházet každý den – a
pak už se jen budu snažit maskovat náš vztah a s tím související indicie: v n jejího parfému,
její vlasy, apod.
V duchu jsem si za al p edstavovat, jak se tato hra m že postupem asu prom nit
v nep ekonatelnou reality show ve vlastním dom , až to na moji manželku zase p ijde a bude
toužit po sexování.
V té chvíli jí budu muset za každou cenu odolat, jinak zákonit pozná cizím pachem
provon né moje oble ení, vlasy na spodkách a pižmo, které jsem zanesl p i styku toho dne na
sv j majestát.
Z myšlenek mi vytrhla manželka.
„Promi milá ku. Zdržela jsem se v práci. Šéf si na poslední chvíli vzpomn l na fax
s objednávkou pro významného klienta. Na výmluvy nebral z etel.“
Podíval jsem se na hodinky. Na lavi ce jsem blouzením strávil n co p es hodinu a p l.
„To nic. Pozoroval jsem cvrkot ulice a ekání m p íjemn utíkalo.“
„To je dob e.“
Naklonila se ke mn a úsko n m políbila. Jakoby si naší láskou byla náhle nejistá.
Musel jsem si položit otázku, zda snad n jakým zp sobem ne etla mé myšlenky.
Ve er se ubíral podle b žného scéná e. Po skon ení nekone né telenovely, p i které
žehlila prádlo, prohodila notoricky známou frázi: „Jdu se osprchovat!“ a zav ela se
v koupeln . Za dvacet minut se odebrala na své lože. P išlo mi, že se v její tvá i zna il úsm v.
První, co mi prolétlo hlavou byla myšlenka na ve erní soulož. Z ejm jí proud teplé sprchy na
rodidla naladil. Motivován slibným ve erem jsem jí rychle vyst ídal ve sprše. Až tam mi
došlo, že je taky dost pravd podobné, že se ud lala sama. V posteli se pak mé podez ení
nep ímo potvrdilo. Prob hla odmítací show a tak jsem za al hrát hru, jenž jsem téhož dne
vymyslel na lavi ce v parku.
Dal jsem jí polibek na dobrou noc a s p edstíranou únavou, jsem se oto il na bok, zády
k ní a usnul. P itom jsem se snažil dodržet pravidla hry. V blízkosti manželky jsem se
zdržoval, pokud možno, co nejmén .
Dalších n kolik dní se nestalo nic mimo ádného, až na jeden ve er, kdy jsme už leželi
v posteli. Naklonil jsem se k manželce, p itiskl své rty k jejím a dal jí dlouhý polibek na
dobrou noc, stejn jako každý ve er, abych nevzbudil její pozornost. Když jsem se však od
manželky odvrátil, z její tvá e se dal vy íst výraz podez ení. Znejist l jsem. Chvilku jsem jí
pozoroval. Z obavy, že n co ví, jsem se jí neodvážil na nic zeptat. Viditeln za ichala nosem.
Po chvilce se probrala z myšlenek, láskypln prohodila: „Dobrou noc milá ku!“ Oto ila se ke
svému no nímu stolku, kde zhasla lampi ku a krátce na to už byl slyšet její pravidelný dech.
Ležel jsem vedle ní a p emýšlel, zda snad má tušení o mé nev e. Až pozd ji, když se mi celá
událost rozležela v hlav , jsem si uv domil, že p ece nem že nic v d t. Vždy jde o nev ru
jen v mé mysli. Asi se mi n co zdálo a s pocitem úlevy jsem hluboce usnul.
Po trnácti dnech p ijela manželky sestra Klára. Plánovala u nás t ídenní pobyt, což se
m náramn hodilo, nebo si manželka za ala st žovat, že neplním manželské povinnosti.
Našt stí jsem toho byl zprošt n, pon vadž sestra nocovala v místnosti sousedící s naší ložnicí.
D lila nás jen st na, jenž jsem na manžel ino naléhání p ed p ibližn dv ma lety vyrobil
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z d evot ísky. Jist si dokážete p edstavit, jak nekvalitn tlumí zvuk, hlavn ten, co se line z
ložnice p i spojení našich t l. Navíc manželka k milování vyžaduje absolutní soukromí,
kterého se jí takto nedostalo. Jindy m to vadilo, že se nechce milovat a argumentuje
nedostate ným soukromím, ale tentokrát jsem byl pochopiteln spokojen. Nicmén jsem hrál
op t dot eného, aby manželka nepojala žádné podez ení.
V den, kdy m la sestra odjížd t, mi sd lila, že se pohádala s p ítelem. Zeptala se m ,
zda m že ješt n jaký den z stat, než se situace zlepší. Nebyl jsem proti, nebo se držím
zásady, že si musíme navzájem pomáhat. Navíc sestra p inesla do našeho „stereotypního“
života p íjemné zpest ení ve er , které d íve probíhaly tak, že manželka bedliv sledovala její
oblíbené seriály a já šel rad ji spát. B hem pobytu sestry jsme si každý den povídali dlouho
do noci u našeho baru v obývacím pokoji. V televizi jsme m li nalad ný hudební kanál MTV.
Zvuk byl zám rn ztišen, aby nevyrušoval p i debat . Sice se videoklipy po ase opakovaly,
ale to nám nevadilo.
Ob as jsem m l pocit, že manželku rozhovor až tak nezajímá. Spíše se v nuje ostatním
v cem jako je nabití mobilu, zda nemá zmeškaný hovor a nebo že si p jde napustit vanu. To
mi hrálo do karet. S její sestrou jsem si vždycky skv le rozum l a zbož oval jsem naše
rozhovory o samot , kterých p irozen moc nebylo. Otev en jsme mluvili o našich vztazích a
chybách našich partner . Sami sob jsme byli vrbami.
Jednou, když se moje manželka op t vzdálila do koupelny, jsme si povídali o naší
velké spole enské události.
„Vzpomínáš si Honzíku, jak jsme byli loni v lét na Václaváku?“
„Myslíš, jak jsme se tam sešli celá rodina. Já s manželkou, ty se svým p ítelem. –
Vypadalo to mezi Vámi nad jn . – A pak moji rodi e…“
„Myslíš Petra? Máš pravdu. Do toho ve era to byla láska s velkým L. Ale ten ve er,“
na chvilku se odml ela, „když jsem vám ho p edstavovala, jako by se z n jakého d vodu
zm nil.“
„Taky mi to tak p išlo.“
„Vzpomínám si, jak tvoje žena s ním pak ve er mluvila.“
„Co?“
„Požádala jsem jí o to…“
„Jo tak!“
„Aby ho nenápadn vyzpovídala, co se p ihodilo. M la jsem o n j strach, že má
n jakej finan ní problém…“
„A?“
„Nezjistila od n j nic. P evedl hovor na krásnej ve er. – Jak pro koho! Pro m teda
ur it ne! – O m ani slovo. Rozumíš tomu?“
„Já bych to nevid l tak ern . A už v tom bylo cokoliv, zkrátka jste si nebyli souzeni
a tak to dopadlo, jak to dopadlo.“
„Asi máš pravdu.“
„Nemá cenu se tím trápit.“ Snažil jsem se jí povzbudit, když jsem uvid l na její tvá i
slzi ky. I po tak dlouhé dob byla plná emocí.
Zrovna jsem jí utíral slzy, když p išla moje manželka Helena. Její úsm v se nedal
p ehlédnout, což okomentovala slovy: „ta s l do koupele je ale v c!“
Když si všimla, jak její sest e utírám slzy. S neskrývaným zájmem se zeptala: „Co tu
ešíte?“
„Ale,“ ujal jsem se vysv tlování, nebo Klára byla stále nam kko, „tvoje sest i ka se
po ád trápí kv li Petrovi.“
Manželka se zarazila. Nebylo se emu divit. Jednalo se o její sestru. Ženy zkrátka
t žce nesou rozchody.
„Ale jdi! Už je to p l roku. Ho to za hlavu!“
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„Jo! To ud lám! Nestojí za to.“ Zavzlykala Klára a odebrala se do pokoje.
Druhý den, když jsem dorazil dom , stála Klára v pozoru u dve í. M la sbalené v ci a
v o ích byla znát síla na boj s nástrahami života.
„Tak papa Honzíku!“ vrazila mi rychle pusu, že jsem nestihl ani zareagovat, „krásn
jsme si popovídali a moc si mi tím pomohl. Odjíždím za ít znovu.“
Pak políbila svoji sestru, zabouchla za sebou dve e a byla pry .
„Zase sami.“ Pomyslel jsem si v duchu. Ale aspo m žu hrát svoji nev ru naplno.
„Wow!“
A nemýlil jsem se.
Sotva, co jsme se ocitli sami, žena za ala naléhat na sex.
„Jsem z tvé sestry tak v šoku, že jdu s klukama na pivko.“
Zahrál jsem to do autu, rychle si oblékl bundu, obul své letité kecky a zmizel z domu.
V aut jsem se musel smát. Po manžel ino naléhání se mi vrátila nálada. M j zám r, probudit
v Helen dávno ztracené touhy po sexu, se za ínal vypl ovat.
Když jsem se vrátil ve zna n podroušeném vztahu, manželka už spala. D lat kravál
jsem rozhodn v úmyslu nem l. Následující den ve er se situace opakovala. S tím rozdílem,
že jsem se už pojistil v práci a kluci m , dle naší domluvy, v šest zavolali, a naléhav
p ijedu. Do hry s nev rou to perfektn zapadalo. Za ínal jsem v it, že už brzy za ne žárlit a
bude ke mn v posteli vst ícn jší.
„Co tak najednou?“ vyzvídala manželka, „nemáš n kde bokovku?“ Zašpásovala, ale
v jejím tónu bylo cítit pohrdání. Jakoby tím cht la íci: „Která by s tebou cht la n co mít?
Jedin slepá!“
Moje víra v rychlý obrat v našem vztahu tím za ala ochabovat.
„Jen si jdi! Když…“ dodala, když nabrala dech, ale já jí p erušil.
„Jasn , že nemám. M j se pa!“ Políbil jsem jí na elo a zmizel.
Následující den ve er mi ekalo nemilé p ekvapení. Manželku jsem doma nenašel.
Pouze v kuchyni ležel na lince dopis.
Jsem na dámské jízd . Dom to nestihnu, p espím u kamarádky. Pa tv j andílek.
Koukal jsem na to jak puk. Teda ta se rozjela! S tím jsem v bec nepo ítal. Nakonec
ješt za ne Helena pravideln vymetat no ní kluby.
„Hlavu vzh ru!“ snažil jsem se hlasitým gestem povzbudit. Oh ál jsem vodu, vyndal
jsem ze sk ín t stoviny a vhodil je do hrnce. Když jsem našel vep ové maso v lednici, srdce
mi zaplesalo. P ece jen se kvalitn nave e ím. Maso jsem oh ál v mikrovlnce, nandal si tam
pár špaget a pustil se do svého díla. O pár minut pozd ji jsem se nemohl odvalit od stolu, jak
jsem se p ejedl. Když holt chybí láska, lov k se ukájí r znými zp soby. T eba obžerstvím.
Další den jsem se s manželkou potkal doma. První, eho jsem si všiml, byl náhrdelník
na jejím vysokém krku. To místo jsem vždy zbož oval, nebo se po pár polibkách Helena
dokázala tak rozvášnit, že nedokázala íci ne. A to i p es to, že jsme m li jet ke tchýni, kterou
každá žena považuje za boha a nedá na ní dopustit. Pak vznikaly zajímavé okamžiky, když
jsme u ní vysv tlovali, pro jsme se zdrželi.
Ale to už je dávno. Te mi vrtalo hlavou, kde vzala moje drahá polovi ka onen šperk,
když nebyl ode mne.
„Milá ku! Máš p kný šperk.“
Helena jej uchopila palcem a ukazová kem, podívala se na n j a párkrát ho p ekroutila
mezi prsty. Ve tvá i jí bylo vid t, jak p emýšlí. O ekával jsem n jaké komplikované, p esto
pravdivé vysv tlení, místo toho p išel doslova výbuch.
„Na co si to se mnou hraješ Honzo?“
Oslovení „Honzo“ používala, když se na m zlobila, ale te k tomu nem la d vod.
Zlobit bych se m l já.
„Nerozumím! Jak to myslíš Helen?“
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„Nijak!“ odsekla a odml ela se. Ve tvá i zrudla. Následovalo oboustranné ml ení.
Mojí hlavou proudily myšlenky, pro tak oto ila. Kone n jsme se sešli doma a místo pusy na
p ivítanou se schylovalo k hádce.
„Co t trápí lásko? Že jsem každý ve er vypadl ven nebo n co jiného?“ prolomil jsem
hrobové ticho.
„Jo! Te jsi na to kápnul. P esn to a taky, zda to s tou svou milenkou myslíš vážn ?
Nebo je to jen takovej úlet?“
„S jakou milenkou?“ nechápal jsem. Že bych tu svoji hru hrál tak p esv d iv ?
Napadlo m . Ale hned jsem to vyvrátil. Nemohla cítit žádný parfém, pižmo a v bec, celé se to
odehrávalo jen v mé mysli. Krom milování, které v našem vztahu stejn již dávno vyprchalo,
se nic jiného nezm nilo. Do hospody jsem chodil stejn nepravideln jako nyní.
„Vždy k ní chodíš. Nebo snad ne? Ješt mi tu za ni lhát, že jsi byl s klukama
v hospod .“
„No jasn a kde jinde?“
„Nevykládej mi tu pohádky! Chodíš k ní už od té doby, co sis všiml, že mám
milence…“
„Proboha! Jakého milence? Snad mi nechceš íct, že mi zahejbáš?“
„Jen se ned lej! Víš to už dávno a tak sis narazil taky n jakou ut šovatelku. Chodíš za
ní každej ve er. Dneska asi nemá as, když jsi doma. Už jsem to nemohla vydržet a tak jsem
v era odešla k Petrovi.“
„K Petrovi?“
„Slyšels dob e. K Petrovi.“
„Znám ho?“
„Ano znáš. Chodil s mojí sestrou…“
„Cože? S tím Petrem, o kterém jsem se nedávno s tvojí sestrou bavil. Byla z toho
špatná. A tys… A tys p išla z koupelny. Když jsme se o n m zmínili, zmlkla jsi. No jasn ! Že
m to hned netrklo. Po ád jsi n co ukala do mobilu, zavírala jsi se v koupeln , ten úsm v ve
tvá i… Po ád jste si dopisovali, co?“ Neudržel jsem své emoce.
„A cos ekal?“
Do o í se mi nahrnuly slzy. Moje žena, se kterou jsem cht l strávit celý sv j zbytek
života, si našla milence a m odepsala. Jasn , že jsme m li hádky. Ve kterém vztahu nejsou?
Ale všechno jsme vždycky zvládli a nade vše se milovali. Te je konec. Ach bože! Kde se
stala chyba?
„Kde se stala chyba? Jak je možné, že to zašlo takhle daleko?“
Složil jsem se do k esla. Hlavu schoval mezi ruce a bre el jak malý kluk. Žena
neodpovídala. Z ejm se p íjemn bavila, ale já jí do tvá e nevid l.
„Jak dlouho to už trvá? Od té lo ské akce na Václaváku?“ Vzchopil jsem se a zvedl
hlavu ke své žen .
„Ne Honzo! Už daleko d íve. Ale až na tom Václaváku jsem se dozv d la, že sest e se
Petr též líbí.“
„P edpokládám, že pro Petra to byla taky rána?“
„Ano! Dozv d l se to taky až tam. Ale vše jsme si ujasnili.“
„To pro tebe ty roky spole ného soužití nic neznamenaly? To je jen tak hodíš za
hlavu? Je ješt n jaká možnost vše navrátit do starých kolejí?“ napadalo m spousta otázek,
ale nebyl jsem si jist, zda na n chci znát odpov ˇ. Odpov , která m raní natolik, že se
složím.
„Je mi líto Honzo, ale už to nejde. Událo se mnoho v cí a cesty zp t už není.“

-----
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Když vychladly emoce a situace se pro m stala únosn jší, dohodl jsem se
s manželkou na rozvodu a majetkovém vyrovnání. B hem té doby jsem hledal út chu u její
sestry, které jsem se pot eboval vypovídat. Byli jsme sami sob vždy vrbami a jeden u
druhého vždy nacházel porozum ní.
O p l roku pozd ji jsme se brali a d kovali, že nás ty nep íjemné události tak zblížily.
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