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P edmluva
pro moderního tená e.-.-.Clelandovo dílo Memoirs of a Woman of
Pleasure vyšlo poprvé v roce 1749 v Londýn a od té doby se v nejr zn jších vydáních a p ekladech znovu objevuje na pultech -.- d íve ovšem ast ji pod pulty
knihkupc na celém sv t . Pozd jší vydání nesou nej ast ji název hlavní hrdinky,
Fanny Hillové.
Jak tomu asto bývá u zakazovaných erotických knih, ned lali si vydavatelé p ílišné
starosti s v rností textu p vodního díla,
a tak se pod pojmem pFanny Hillová asto
objevovaly nevkusné a hrubé vulgární, obscénní napodobeniny, jen zdánliv imitující
obsah p vodního díla.
Tento p eklad se snaží o co nejv rn jší
reprodukci p vodního textu Memoár
kurtizány, aby tená i poskytl nejen vzrušující vylí ení neoby ejných milostných zážitk hrdinky, ale také jej pomocí autora
provedl Londýnem a anglickou spole ností
z doby, kdy John Cleland dílo napsal.
Pozornost tená upoutá vkusným a p vabným vykreslením osud mladé dívky,

kterou okolnosti p ivedou na dráhu vydržované ženy. Je nucena živit se prodejem
svých p vab , poskytováním placené rozkoše bohatým zájemc m, uchovává si však
citlivou duši a v srdci skrývá n žnou lásku
k jedinému muži, kterého milovala.
Novela však svou otev eností, s jakou lí í
milostné scény, vyvolávala také nenávistnou pozornost t ch, které každá zmínka
o sexu a jeho úloze v život lidí podn cuje
k p etvá kyplnému nenávistnému volání
na poplach proti domn lému ohrožení morálky.
Autor díla John Cleland se narodil v roce
1709 jako syn Williama Clelanda, který byl
skotského p vodu a zastával v Londýn ctihodnou, avšak skromnou ve ejnou funkci.
Johnovi se dostalo slušného vzd lání. Po
dokon ení Westminsterské školy se stal
britským konsulem ve smyrn a léta, která
zde strávil, nejvíce ovlivnila jehobudoucí
život. V roce 1735 p ešel do služeb Britské
spole nosti pro Východní Indii, pracoval
v Bombaji, avšak obchodnická innost nemohla uspokojit jeho bohémské založení!
a tak brzy svou kariéru neslavn ukon il.
Psaní lánk pro noviny a asopisy a divadelních her mu mohlo zajistit jen skromnou
existenci. Neustále upadal do dluh a musel
dokonce n kolikrát ochutnat v zení pro
dlužníky.
Tento životem n kolikrát zkrušený bohém, neztrácející však d vtip a vynalézavost, prodal v roce 1748 nebo 1749 sv j rukopis galantního románu MemoÇry kurtizány za pouhých 20 guinejí vydavateli Ralphovi Griffithsovi, inteligentnímu a vzd lanému gentlemanovi, který se krom uznávaných ctností vyzna oval tím, že byl zkušeným obchodníkem a nelítostným podnikatelem. Ten také v roce 1748 vytiskl ve
svém podniku Clelandovo dílo s poznámkou.: Vytišt no pro G. Fentona ze Strandue.-.Ve skute nosti však G. Fenton neexistoval
a za jeho jménem se skrýval ctihodný vydavatel, který celý náklad rychle a výnosn
zpen žil. Kniha, jejíž rukopis koupil za pouhých 20 guinejí (což tehdy byla slušná ástka), mu prý p inesla úctyhodný zisk 10000
liber.

S obsahem knihy nem li ani autor ani vydavatel žádné potíže. Až v roce 1757 byl pohnán p ed soud knihkupec jménem Drybutter, který byl pro prodej knihy odsouzen na praný pro údajné porušení mravopo estnosti. Autor John Cleland se cítil tímto rozsudkem uražen a poškozen a podal
pro ozna ení svého díla za nemravné stížnost ke Královské rad . Ta sice autora domn le obscénní knihy p edvolala k výslechu, nikterak jej však nepostihla. P edseda
Královské rady Lord Granville, známý jako
podporovatel spisovatel v nesnázích, mu
dokonce s typickou dobromyslností poloviny, osmnáctého století p isoudil doživotní
rentu ve výši 100 liber ro n , aby autor již
nikdy nemusel svou stížnost opakovat.
Již s menším úsp chem se setkaly další
Clelandovy novely (Memoáry hejska, estný muž, P ekvapení lásky) a divadelní hry,
tragédie i komedie. Pozornost však vzbudil
- zejména v odborných kruzích -.- svými
filologickými úvahami a studiemi o staré
keltštin , jazyku starov kých obyvatel britských ostrovú.
Zem el v roce 1789 a jeho skute ným literárním památníkem se stalo dílo jeho mládí, které prodal za pouhých 20 guinejí jen
proto, aby se uchránil v zení pro dlužníky.
To jIž tak bývá, že autorovým nejlepším dílem není vždy to, kterému on sám p isuzuje nejv tší hodnotu.
Memoáry mají však literárni kvality,
které obvykle nacházíme jen u vynikajících
spisovatel . Lí í barvitý obraz života, sociálních pom r a vztah anglické spole nosti z poloviny osmnáctého století, kdy
Velká Británie po dlouhém období stagnace nabývala moci a její hospodá ství se
t šilo nebývalé prosperit . Londýn se
m nil v hlavní m sto evropského obchodu.
Je málo pravd podobné, že by n kdo dokázal sestavit úplnou bibliografii Clelandových Memoár . Za uplynulých tém 250
let vyšla novela ve v tšin zemí západního
sv ta v nes etných vydáních, reedicích
a p ekladech. Jak uvádí promInentní anglický bibliofil Henry Spencer Ashbee v díle
Catena Librorum Tecendorum vydaném
v roce 1885 v Londýn , bylo již tehdy zná-

mo 22 vydání v angli tin (bez ÚSA), 14 ve
francouzštin , 10 n meckých, n kolik italských a portugalských.
Zajímavé jsou osudy Clelandových Memoár v USA. Poprvé zde p išla Fanny Hillová do prodeje v roce 1789 a od té doby
vyšla v mnoha vydáních, v tšinou ozna ených jako o íslované soukromé tisky. Mnohokráte bylo toto dílo za azeno do seznamú knih, jejichž rozši ování odporuje zákon m a je proto trestné. I ve vážných literárních asopisech a antologiích se však vždy
znovu objevují obsáhlé citace tohoto díla.
Definitivním pr lomem do tohoto boje
pro a proti, se stal rozsudek Nejvyššího
soudu státu New York z 23.8.1963. Tehdy
- v záp tí po vydání Memoár ve známém newyorském nakladatelství G. P. Putmari s Sons -.- zahájila Newyorská obchodní komora spole n s p ti státními zástupci
z okresú státu New York rozsáhlou kampa
za soudní zákaz této publikace. Kdyby byl
býval tento akt úsp šný, bylo by následovalo soudní stíhání vydavatele a zabavení
a zni ení všech výtisk .
Soudní ízení se konalo p ed Nejvyšším
soudem státu New York. Jako sv dci obhajoby byli p edvoláni literární kritici a profeso i literatury. Sv dky žaloby byli t i duchovní a sociální pracovník. V tšina sv dkú
p i k ížovém výslechu vypovídala tak, že to
napomáhalo obhajob knihy.
Po dvoudenním projednávání vyhlásil
soudce Arthur G. Kleit soudní usnesení, podle kterého se na knihu vztahuje ochrana
zajišt ná prvním dodatkem ústavy USA
(ochrana svobody slova a tisku) s tímto od vodn ním.: Zákon zakazuje rozši ování obscénní literatury. Praví se v n m.: Výrazy
sex a obscenita nejsou totožné. Obscénní
materiál je takový, který o sexu pojednává
tak, že se dovolává chlípných pud . Použití
sexuálních nám t v um ní, literatu e a ve
v decké práci neposta uje samo o sob
k tomu, aby byla takovému materiálu odep ena zákonná ochrana svobody slova a tisku. Sex, velká a tajemná hybná síla v lidském život , byl nepopírateln p edm tem
živého zájmu lidstva v pr b hu staletí. Je
jedním z životních problém , na které se

soust e uje zájem jednotlivc i spole nosti.
Kniha, i když nepopirateln asto popiSuje sexuální akt a jeho n které odchylky jako
centrální téma, neobsahuje
jediné neslušné
slovo. Je nespornou pravdou, že se obscenita nestane mén obscénní jen tím, že je popisována slušnými výrazy, jakož i to, že se
psaní o tomto p edm tu nemusí práv objevit na st nách ve ejného záchodku, aby to
mohlo být považováno za pornografii. Existuje zde však další prvek, se kterým se normáln nesetkáme v p ípadech, kdy je vymáhán zákaz n které knihy -.- je to vysoká
literární kvalita této knihy. Vzhledem k této
literární kvalit navrhl obhájce adu literárních odborník jako sv dky a ti zde složili
své sv dectví. Všichni byli jednomyslného
názoru, že kniha má velkou literární hodnotu. Charakterizovali knihu do jisté míry
jako historickou novelu obsahující pasáže,
jaké normáln nebývají za azovány do díla
napsaného jen proto, aby vzbuzovalo vášn . Kladný posudek sv dk sahal od výrazu mimo ádn zajímavé až po dob e
psané. Pan Untermeyer zde dosv d il, že
se kniha vyzna uje t emi vlastnostmi, typickými pro dobrou novelu.: 1. pojednává o nám tu vkusn a krásn . 2. styl psaní je dovedný a výmluvný. 3. kniha je spjata se živou skute ností. Charakterizoval knihu jako um lecké dílo. Žalobc m se nepoda Ilo získat ani jediného literárního odborníka
na svou stranu.
Zajímavé je také sv dectví Eliota Fremonta-Smitha se Sunday tiemes, který prohlásil,
že pokud jde o vylí ení sexuálniho aktu,
kniha nep ekra uje limit otev enosti, který
se ustálil publikováním knih, jež byly
v uplynulých letech prodávány v ctihodných knihkupectvích nebo p etiskovány
v ctihodných revuích. Mnoho dnes obíhajících knih je psáno mnohem odvážn jším jazykem.
Zákon požaduje, aby žalobci prokázali,
že napadený materiál je evidentn urážlivý v i b žnému spole enskému standartu mravnosti.
Jestliže se mají spole enské standarty
m it tím, co je dovoleno íst v denních lis-

tech, potom zkušenosti Fanny Hillové nejsou horší než to, co se spole nost dozvídá
z lánk na prvních stránkách etných deník píšících nap íklad o nedávné afé e
Profumo a jiných senza ních p ípadech
vztahujících se k sexu.
Jestliže se standarty mají m It podle toho, co je ve ejnosti jIž dávno povoleno vId t v zahrani ních i našich domácích amerických filmech, potom je rovn ž jasné, že
Memoáry nikterak tento standart nep ekra ují. Tam, kde se uplat uje svoboda slova a tisku, nem že spole nost odsuzovat to,
co jinak všeobecn toleruje.
Za dv st trnáct let, která uplynula od té
doby, kdy byly Memoáry poprvé vydány
v roce 1749, byla kniha v neustálém, by
i tajném, ob hu a byla p eložena do všech
velkých evropských jazyk . VýtIsky této
novely naleznete v Britském muzeu
i v knihovn Kongresu. Je známo, že knihu
m l ve své knihovn Benjamin Franklin.
Kdyby kniha byla sprostou pornografií,
sn škou špíny apod., je velmi pochybné,
že by mohla existovat po tak dlouhá léta.
Jestliže by rodi e neradi p ipustili, aby tuto knihu etly jejích d ti, je to st ží dostate n podložený legální d vod k vydání
rozsudku, že se na nI nevztahuje ochrana
dodatku k ústav . Takové opat ení by totiž
omezilo ob any na to, aby etli pouze to, co,
je vhodné pro d ti. Svévoln by to omezilo
ty osobní svobody, které d jiny potvrdily
jako nezbytnou podmínku pro udržení
a rozvoj svobodné spole nosti.
Zatímco sága o Fanny Hillové nepochybn nikdy nenahradí jako pohádka na dobrou noc d tskou knížku o ervené Karkulce, je zcela možné, že kdyby byla Fanny
Hillová p enesena z 18. století do dnešní
americké spole nosti, setkala by se možná
s mnoha v cmi, nad kterými by se zard la.
Žaloba se zamítá, do asné zabavení knihy se ruší a rozsudek zní ve prosp ch obhajoby. New York
23. srpna 1963.-.-.-.-.Díl první.-.-.-

Madam,
sedám si abych Vám podala nepopíratelný d kaz toho, že považuji Vaše
p ání za nevyhnutelný p íkaz. A je pro
mne ten úkol sebeobtížn jší, chci znovu
vzk ísit k životu ona skandální období mého života, kterými jsem prošla až ke spokojenému požehnání, které prop j uje síla
lásky, zdraví a št stí. Zatím jsem ješt v plném rozkv tu mládí a není tedy pozd na
to, abych využila v pohodlí a blahobytu volné chvíle k vylí ení mého poznání, které ve
víru zhýralých vášní, do kterého jsem byla
stržena, v novalo více pozornosti vlastnostem a oby ej m tohoto sv ta, než je obvyklé u osob mého bývalého neš astného
povolání pon vadž pohlížejí na všechno
p emýšlení a uvažování jako na svého smrtelného nep ítele, vyhýbají se jim jak jen
mohou nebo je nemilosrdn potírají.
K smrti nenávidím všechny dlouhé, nikoliv nezbytné, úvody, a proto Vás již nebudu
unavovat a nebudu rozvád t na svou obranu další úvahy. Omezím se na to, že Vás seznámím se ztracenou ástí svého života
který popíši s toužesvobodomyslností s jakou jsem jej prožívala.
Pravda, nezast ená nahá pravda, je mým
heslem. A nikterak se nebudu snažit zahalit
ji do cár tylové roušky, nýbrž vykreslím situace tak, jak p ede mnou ve své p irozenosti vyvstávaly a nebudu se ohlížet na to,
zda p itom neporuším ony zákony decentnosti, které ostatn nebyly vytvo eny pro
takovou bezmeznou d v rnost, jaká existuje mezi námi. A Vy máte ostatn tolik v domostí a tolik znalostí o samotných originálech, než abyste se stav la s opovržením
k jejich obraz m. Nejv tší lidé, ti, kte í se
vyzna ují vyt íbeným, vynikajícím vkusem,
nebudou váhat ozdobit sv j soukromý kabinet nahotinami. V souladu s vulgárními
p edsudky nebudou je však považovat za
dostate n decentní dekorace pro své schodišt nebo salón.
Tolik tedy úvodem. A nyní se pono ím
do svých osobních p íhod. Mé dív í jméno
je Frances Hillová. Narodila jsem se v malé
vesni ce u Liverpoolu, v Lancashiru, z vel-

mi chudých ajak up ímn v ím mimo ádn po estných rodi . M j otec byl
chromý a to mu znemož ovalo namáhav jší venkovskou d inu. Vyd lával nám na velmi skromnou obživu pletením sítí, k emuž
pon kud p ispívala má matka tím, že vedla
malou školu pro d v ata ze sousedství. Rodi e m li více d tí, ale žádné se nedožilo
vyššího v ku až na mne, kterou p íroda obda ila dokonalým zdravím.
Moje výchova až do trnácti let byla jen
velmi prostá. Skládala se ze tení, spíše
koktavého slabikování, z tém ne itelného
márání a z oby ejných jednoduchých prací. A veškerým základem mé ctnosti byla
naprostá neznalost h íchu a bojácnost, b žná u našeho pohlaví, vše to v onom n žném
v ku, kdy p edm ty znepokojují nebo d sí
spíše svou novostí než n ím jiným. Ale na
druhé stran je to strach, velmi asto lé ený
na ú et nevinnosti, když d v e postupn
p estává pohlížet na muže jako na dravce,
který je sežere.
Má ubohá matka rozd lovala sv j as
zcela mezi své ža ky a své malé domácí
starosti, takže jí zbývalo velmi málo asu na
to, aby mne vychovávala a ve své nevinnosti, prosté všeho zla, nevid la d vodu
-.- a ani na to nikdy nepomyslela -.- aby
mne p ed n ím chránila.
Vkro ila jsem tedy do svého patnáctého
roku, když mne postihlo nejhorší zlo tím,
že jsem ztratila své n žné, shovívavé rodi e
-.- oba padli b hem n kolika málo dn za
ob epidemii neštovic. M j otec zem el
první a tím jen uspíšil smrt mé matky a já
jsem z stala ve sv t jako ubohá, zcela
opušt ná sirota, protože otec se zde usídlil
náhodou -.- pocházel totiž z Kentishamu.
Ta krutá nemoc, která pro n byla tak osudná, mne sice také postihla, ale s tak mírnými a neškodnými p íznaky, že jsem brzy
byla mimo nebezpe í. Z stala jsem dokonce zcela bez následných známek, ehož cenu jsem tehdy ješt nechápala. Vynechám
zde vylí ení p irozeného smutku a žalu,
kterými jsem v on ch trpkých chvílích trp la. Uplynul krátký as a lehkomyslnost mého mládí rozptýlila velmi brzy vzpomínky

na neod initelnou ztrátu. Nej více však k tomu, že jsem se s touto ztrátou smí ila, p isp la p edstava, která mi byla nasazena do
hlavy.: odcestovat do Londýna a najít si tam
službu. Veškerou radu a pomoc mi v tom
p islíbila jistá Esther Davisová, mladá žena,
která p ijela do naší vesnice na návšt vu ke
svým p átel m a která se po n kolika
, dnech m la vrátit zp t do svého místa v Londýn .
Protože jsem ve vesnici nem la nikoho,
kdo by si d lal starosti s tím, co ze mne bude a kdo by m l námitky proti mému zám ru a protože žena, která si mne po smrti
mých rodi vzala na starost, mi k tomu naopak spíše dodávala odvahy, rychle jsem se
rozhodla pustit do širého sv ta a jít hledat
své št stí do Londýna. Což je fráze, která
zruinovala více venkovských dobrodruh
obého pohlaví než kolik jich tam skute n
dosáhlo št stí.
A Esther Davisová mne také ut šila a povzbudila k tomu, abych s ní odjela, tím, že
ve mn vzbudila zv davost na to, co vše je
možné v Londýn vid t.: hroby, lvy, krále,
královskou rodinu, krásné hry a opery
a všechny ty zábavy a rozptýlení, které tvoily sou ást jejího života. Podrobné vylí ení
všeho toho zcela zmátlo mou mladou hlavu,
Nemohu se ubránit úsm vu, když si
vzpomenu na nevinný obdiv, ne zcela beze
stop závisti, se kterým jsme se my, ubohé
dívky, jejichž od v do kostela se skládal
nejvýše z režné košile a vln ných šat , dívaly na Esthe iny nadýchané saténové šaty,
epec lemovaný palcovou stuhou, pestré
pentle a st íbrem zdobené botky. P edstavovaly jsme si, že to vše se nosí v Londýn
a tato p edstava p isp la velkým dílem
k mému rozhodnutí pokusit se tam odjet,
abych se i já na tom mohla podílet.
Rozhodující však byla myšlenka, že budu
mít s sebou doprovod m stské ženy a to, že
Esther slíbila, že se o mne postará cestou
do m sta, kde -.- jak mi ekla osobitým
zp sobem -.- mnoho d v at z venkova
ud lalo št stí pro sebe i pro své p íbuzenstvo. Vedly to se svými pány tak, že -.- aniž
ztratily svou po estnost -.- staly se jejich
manželkami, dostaly od nich ko áry a žily

si nesmírn velkolep a š astn . A n které
se mohou stát dokonce vévodkyn mi. Vše
záleží na št stí a pro by se to nem lo poda it mn , když se to poda ilo jiným?
Další kalendá ové p íb hy na podobné
téma zp sobily, že jsem byla jako na trní
a ani jsem se nemohla do kat nástupu na
slíbenou cestu a na odjezd z místa, kde
-.- p estože bylo mým rodišt m -.- mne nepoutalo nic, eho bych mohla litovat a které
se pro mne stalo nesnesitelným, když se
n žné rodinné soužití prom nilo v ledové
ovzduší charitativní dobro innosti, ve kterém jsem musela žít v dom našeho jediného zdejšího známého, od kterého jsem nemohla o ekávat žádnou zvláštní pé i i
ochranu.
Esther ke mn byla tak poctivá, že mi pomohla prom nit v peníze t ch pár v cí které mi z staly po zaplacení dluh a poh ebních výdaj a tak jsem m la celé své jm ní

ve svých rukou. Skládalo se z n kolika
kousk prostého prádla a šatstva, které
jsem sbalila do ru ního koše, a z osmi guinejí a sedmi šilink ve st íb e. Byl to nejv tší poklad, jaký jsem kdy vid la pohromad .
Nacpala jsem jej do vá ku a nedovedla jsem
si p edstavit, že by se mi mohly tyto peníze
všechny rozb hnout. A tak jsem byla
uchvácena radostí, že jsem sama paní tak
obrovské ástky, že jsem velmi málo dbala
na adu dobrých rad, kterých se mi p ed
cestou dostalo.
Místa pro mne a pro Esther byla rezervována v londýnském dostavníku a já vynechám lí ení velmi povrchního rozlou ení,
p i kterém jsem prolila n kolik slz -.- nap l
ze zármutku, nap l z radosti.: A jako bezvýznamné p ejdu vše, co se p ihodilo b hem
cesty. Jako jsou la né pohledy, které na
mne vrhal vozka, návrhy, které mi p edkládali r zní spolucestující a odrážené bd lostí
mé dozorkyn Esthery. Ta -.- abych k ní byla spravedlivá -.- projevovala o mne mate skou pé i, p i emž mi ovšem tuto pé i zaú tovala a nechala mne platit všechny cestovní výlohy. To jsem u inila s nejv tší ra-

dostí, protože jsem byla p esv d ena, že
jsem jí dlužna mnohem více.
Starala se však o to, abychom nebyly ošizeny nebo podvedeny a abychom hospodaily tak úsporn , jak jen to bylo možné.
Marnotratnost nebyla její necností.
Byl hodn pozdní letní ve er, když jsme
v našem dostavníku, tak pomalém p es
šestisp ežení, které jej táhlo, dojeli do Londýna. Když jsme jeli velkými ulicemi vedoucími k našemu zájezdnímu hostinci, všechen ten hluk ko ár , sp ch, shon chodc ,
krátce všechna ta nová scenérie krám
a dom , vše to mne sou asn t šilo i d silo.
Tušíte asi jak jsem byla zklamána a p ekvapena, když mne, jakmile jsme p ijeli do
našeho hostince a naše v ci byly vyloženy
a nám vydány, má pr vodkyn a ochránkyn Esther Davisová, jež se ke mn po celou
cestu chovala tak p ív tiv a ani náznakem
mne nep ipravila na tak ho ký konec, mne
nechala stát jako solný sloup. A tak jsem na
tomto mn zcela neznámém míst uvid la
svou jedinou oporu a p ítelkyni jak náhle
v i mn nasadila cizí a studenou tvá , jako
by se zd sila toho, že se pro ni mohu stát
b emenem.
Místo toho, aby mi i nadále poskytovala
svou podporu a pomoc, jak jsem na to spoléhala a nic jiného si nep ála, domnívala se
z ejm , že vú i mne splnila dostate n
svou povinnost tím, že mne ve zdraví dovedla až na konec cesty. Ve svém chování
v i mn nespat ovala nic nep irozeného
nebo nesprávného. Objala mne na rozlouenou, zatímco já jsem byla tak zmatená,
tak omrá ená, že jsem nem la ani tolik duchap ítomnosti a ani jsem nepomyslela na
to, abych se jí zmínila o svých nad jích
a svém o ekávání, že mi p isp je svými
zkušenostmi a znalostmi místa, na které
mne p ivedla.-.Když jsem zde nyní stála tak zaražená
a zcela n má, což snad p isuzovala mému
pohnutí nad rozlou ením, p im lo ji to
pravd podobn k tomu, že se mne snažila
trochu ut šit tím, že jsme nyní ve zdraví dosp ly do Londýna, a že ona nyní musí jít do

svého zam stnání a že mi doporu uje,
abych si také co nejd íve n jaké našla. Že
se nemusím bát, že bych žádnénenašla,
protože je více volných míst, než farních
kostel . Že mi doporu uje, abych šla do n jaké inzertní kancelá e. Kdyby se o n em
vhodném dozv d la ona, tak mne vyhledá
a ekne mi o tom. Že si mám zatím pronajmout skromný pokojík a mám jí dát v d t,
kde mne najde. Že mi p eje mnoho št stí
a že doufá, že budu vždy dbát na to, abych
se chovala po estn a abych neuvalila hanbu na svou rodinu. A s tím mne opustila. Jako kdybych se na svou vlastní p st o sebe
mohla postarat práv tak snadno, jako když
se o mne starala ona.
Takto opušt ná, zcela bezradná a bez
p átel jsem pocítila najednou trpce celou tíži tohoto rozlou ení, které se odehrálo
v malé místnosti zájezdního hostince. A sotvaže se ke mn obrátila zády, vyústil m j
skli ující žal nad mou bezradnou opušt ností v záplavu slz, které byly odrazem tísn
mého srdce. Z stala jsem zcela zdrcená stát
a ve svém zmatku jsem ani nebyla schopna
uvažovat o tom, co ud lám.
Jeden z íšník vstoupil do místnosti
a ješt zvýšil mou nejistotu tím, že se mne
tázal, zda si n co nep eji. Odpov d la jsem
nevinn nikoli. Poprosila jsem jej však
zda neví, kde bych mohla pro tuto noc dostat nocleh. Odv til, že se zeptá hostinské.
Ta hned p išla a suše mi ekla -.- aniž se v bec starala o mé potíže, které na mn musela vid t -.- že mohu dostat za šilink postel
a že, jak p edpokládá, mám jist n jaké
p átele ve m st (marn jsem v tomto okamžiku hluboce povzdechla) a že se o sebe
ráno postarám.
Je neuv itelné, jak nepatrné út chy se
chápe lidská duše v nejv tším nešt stí. Jen
pouhé zajišt ní l žka, na kterém bych se
mohla této noci vyspat, sta ilo uklidnit má
muka. A protože jsem se styd la hostinské
p iznat, že nemám ve m st žádné p átele
na které bych se mohla obrá it, rozhodla
jsem se hned ráno jít do zprost edkovatelské kancelá e, jejíž adresu mi Esther napsala na druhou stranu písni ky, kterou mi v novala. Doufala jsem, že tam najdu informa-

ce o n jakém míst , pro které by se takové
venkovské d v e, jako já, hodilo a kde
bych se domohla n jaké existence d íve
než vy erpám svou malou rezervu. A jen
k dolí ení mé situace.: Esther mi n kolikrát
opakovala, že se na ni mohu spolehnout,
že mi n jaké místo opat í. Ani nyní, a již na
mne její odchod zap sobil sebenep ízniv ji, jsem se nep estala na ni spoléhat a ve své
prostot jsem si myslela, že je vše v b hu
a že jen moje nev domost je p í inou toho,
že beru vše tak ern .
A tak jsem se ráno ustrojila tak p kn , jak
jen to moje venkovská garderoba dovolovala. Sv j koš jsem nechala u hostinské
s prosbou, aby na n j dala pozor a odvážn
jsem se vydala na cestu. Bez potíží, které
nebyly v tší než jaké lze p edpokládat
u nezkušeného, sotva patnáctiletého venkovského d v ete pro které byla každá reklama, každý obchod lákavou pastí, dostala
jsem se do vytoužené zprost edkovatelské
kancelá e.
P ijala mne zde starší žena, která sed la
v p ijímací místnosti a p ed sebou m la
obrovskou knihu s n kolika erstvými seznamy adres volných míst.
P istoupila jsem k této významné osobnosti aniž jsem se odvážila zvednout o i
a pohlédnout na lidi kolem sebe, kte í zde
ekali ze stejného d vodu jako já. Hluboce
jsem se poklonila a pokusila jsem se vykoktat svou záležitost.
Madam mne vyslechla se vší vážností
a s kamennou tvá í jako smír í soudce. Jediným pohledem p ehlédla mou postavu,
zjistila, co jsem za a aniž mi odpov d la,
vyžádala si ode mne nejprve jeden šilink.
Když jej obdržela, prohlásila, že je jen velmi
málo míst pro ženy, zejména když jsem
z ejm p íliš slabá pro t žkou práci, že se
však podívá do knihy a zjistí, co by se dalo
pro mne ud lat. Požádala mne, abych trochu po kala až vy ídí n kolik dalších zákazník .
Ustoupila jsem tedy trochu nazp t, t žce
zklamána jejím prohlášením, které mne
znovu naplnilo drásavou nejistotou, zda to
vše dob e skon í. Když jsem pak ve snaze
rozptýlit trochu sv j nepokoj sebrala odva-

hu, pozvedla jsem pon kud hlavu a p eb hla jsem zrakem dokola po místnosti. Múj
zrak se p itom st etl s pohledem dámy (tak
jsem ji ve své dokonalé nevinnosti ozna ila), sedící v rohu místnosti. Byla oble ena
do sametového plášt (uprost ed léta!), na
hlav m la epec, byla bachrat tlustá, ve
tvá i rudá a bylo jí hodn p es padesát let.
Dívala se na mne tak, jako by mne cht la
o ima shltnout. Up en si mne prohlížela
od hlavy až k nohám, bez ohledu na to, že její
fixující pohled mne jasn uvád l do zmatku
a donutil mne za ervenat se. Ale práv to
bylo pro ni nepochybn nejlepším doporuením, že se hodím pro její cíle. Po krátké
chvíli, v níž podrobila m j vzhled, mou osobu a celou postavu p ísnému zkoumání
(snažila jsem se, aby toto zkoumání dopadlo pro mne p ízniv a tvá ila jsem se proto
co nejkorektn ji. Nap ímila jsem šíji a nasadila svou nejlepší tvá ), vykro ila ke mn
a prohlásila se strojenou vážností.:
"Milá ku, hledáte místo?
Ano, p kn prosím -.- odpov d la jsem
s poklonou až k zemi.
Nato mi sd lila, že práv p išla do kancelá e, aby se poohlédla po n jaké služebné.
Že se domnívá, že bych to s trochou jejích
pokyn zastala a že si myslí, že m j vzhled
je nejlepším potvrzením mého charakteru.
Že je Londýn velmi hanebné a h íšné m sto, že doufá, že budu u enlivá a že se budu
vyhýbat špatné spole nosti. Zkrátka ekla
mi vše, na co múže p ijít starý m stský
praktik -.- a bylo toho více než bylo t eba
aby se nachytala taková nezkušená venkovská husi ka jako já, která se práv zcela
vyd sila pomyšlením, že bude sama muset
bloudit ulicemi. Proto s radostí sko í na
první nabídku úto išt , zejména p ichází-li
od tak vážené a usedlé paní, jak mne o tom
ujiš ovala má obrazotvornost. A hned mne
najmula p ed zraky té dobré ženy v kancelá i, jejíž významný pohled a pokr ení ramen jsem nemohla p ehlédnout. Vyložila
jsem si to ovšem ve své naivnosti jako
známku radosti nad tím, že jsem tak brzy
sehnala místo. Jak jsem se však pozd ji dov d la, tyto dámy si navzájem velmi dob e
rozum ly. Zde byl trh, na kterém moje pa-

ní, paní Brownová, asto rozp ádala své sít
na erstvé zboží, které by mohla nabídnout
svým zákazník m a zvýšit tak sv j zisk.
Madam byla se svým zbožím tak spokojena, že ze strachu, aby mne lepší nabídka
nebo n jaká náhoda nep im ly k tomu, že
bych jí vyklouzla z prst , projevila ochotu
zavézt mne drožkou do mého hostince kde
si sama vyžádala m j koš. Ten ji vzhledem
k mé p ítomnosti byl vydán bez jakýchkoliv potíží a bez dotazu kam odcházím.
Když jsme to vy ídily, poru ila drožká i,
aby s námi jel do obchodu v St.Pauls
Churchyard, kde koupila pár rukavic, které
mi velkomysln darovala a pak dala p íkaz
drožká i, aby jel do jejího domu v ulici X.
Svými e mi ve mn vyvolala nejkrásn jší
nad je a nejskv lejší p edstavy. Ani náznaku se mi nedostalo, abych se mohla domnívat n co jiného, než že jsem se nejš astn jší
náhodou dostala do rukou nejp ív tiv jší
zam stnavatelky, nechci-li p ímo použít
slova p ítelkyn , kterou jsem v tomto d sivém m st mohla nalézt. A tak jsem do jejích dve í vstupovala s naprostou d v rou
a radostí a sama sob jsem slíbila, že hned,
jak se trochu usadím, seznámím Esther Davisovou se vzácným št stím, jež mne potkalo.
Mohu Vás ujistit, že mé dobré mín ní
o novém míst nebylo nikterak oslabeno
velmi hezkým salonem, do kterého jsem
byla uvedena a který se mi zdál nádhern
za ízený, nebo nikdy p edtím jsem nevid la jiné místnosti než sprosté vý epny hospody podél silnice. Byla tam dv vysoká zrcadla v pozlaceném rámu, bufet a na n m
n kolik krásných talí vystavených na
odiv. Vše to mne upevnilo v mém p esv dení, že jsem se asi dostala do velmi vznešené rodiny.
Zde se paní ujala své úlohy a ekla mi, že
mám mít dobrou náladu a že k ní mám být
zcela otev ená. Že mne nep ijala proto
abych byla oby ejnou služkou na domácí
práce, ale abych jí byla jakousi spole nicí.
A že budu-li hodným d v etem, že pro
mne ud lá víc, než by dokázalo dvacet matek. Na to vše jsem odpovídala neohrabanými hlubokými poklonami a jednoslabi ný-

mi odpov mi, jako ano, ne, jist .
Potom zazvonila paní na zvonek a do
místnosti vešla macatá služebná, která
p edtím otev ela dve e. Marto, ekla paní
Brownová,to je mladá žena, kterou jsem
práv p ijala, aby se starala o mé prádlo.
Dove ji nahoru a ukaž jí její pokoj. Žádám,
abys jí prokazovala tolik úcty jako mn ,
protože jsem si ji hrozn oblíbila a nevím,
co bych pro ni vše ud lala.
Marta, pravá to arcid vka, která na takové lsti byla zvyklá, navázala perfektn na
tuto nahrávku, ud lala p ede mnou úklonu
a požádala mne abych s ní šla nahoru. Ukázala mi p kný pokoj ve druhém poschodí,
ve kterém byla prostorná postel. V té, jak
mi Marta ekla, budu spát s mladou sle nou, nete í mé paní, která na mne jist bude velmi hodná. A potom spustila chvalozp vy na naši dobrou paní, na naši milou paní a jaké jsem to m la št stí, že jsem padla
práv na ni, lépe to se mnou dopadnout nemohlo. A zahrnula mne takovou spoustou
nesmysl , že by to dokázalo vyvolat podez ení v každém, jenom ne v takovém prosá kovi, který práv vstoupil do života
a který bral každé slovo velmi vážn a p esn tak, jak mu bylo p edkládáno. Z ejm
zcela správn rozeznala s jakou bystrozrakostí má co init a velmi dob e mne ocenila. Svým lí ením dosáhla toho, že jsem se
ze své klece radovala a nevid la její m íže.
B hem tohoto falešného lí ení nápln mé
budoucí služby jsme znovu sešly dol a já
jsem byla uvedena do téhož salónu, kde byl
nyní prost en st l pro t i osoby. Paní s sebou p ivedla jednu ze svých favoritek, výbornou správkyni domu, jejímž úkolem bylo p ipravovat a zlomit takové mladé dívky
jako jsem byla já. Proto mi byla také p Id lena za spole nici do postele. A aby m la
v tší autoritu, dostalo se jí titulu nete e, který jí ud lila ctihodná p edsedkyn této koleje.
Zde jsem byla podrobena druhé prohlídce, která skon ila naprostým souhlasem paní Phoebe Ayresové, což bylo jméno mé
protektorky, do jejíž pé e a výuky jsem byla láskypln doporu ena.
Na st l byl nyní podán ob d. Paní Brow-

nová se mnou dále jednala jako se svou
spole nicí a aby zastavila veškerou diskusi
o vhodnosti tohoto opat ení, rychle odvrátila mé ponížené a zmatené protesty proti tomu, že mám sed t u jednoho stolu s milostivou paní, což -.- jak mi napovídala má prostá výchova -.- nemohlo být správné a v poádku.
U stolu udržovaly e hlavn ob dámy,
které asto používaly dvojsmyslných výraz , odml ovaly se a pak se obracely ke
mn s ujišt ním, které m lo upevnit mou
spokojenost s podmínkami, do kterých
jsem se dostala. Zvýšit tuto spokojenost již
ani nemohly, takovým jsem tehdy byla
naivním nová kem!.-.Bylo zde o mn rozhodnuto, že se mám
dát do po ádku. Po n kolik dn se mám
zdržovat z dohledu, dokud pro mne nebudou obstarány takové šaty, které by odpovídaly úloze v níž budu vystupovat jako
spole nice své paní. A bylo zd razn no, že
bude velmi mnoho záležet na první m dojmu, který svým zjevem vyvolám. A jak
správn soudily, návrh na zám nu mých
venkovských šat za londýnskou róbu u inil mi podmínku o omezení mého pohybu
zcela stravitelnou. Pravdou však bylo, že
m la paní Brownová zájem na tom, aby
mne nikdo nevid l a aby se mnou nikdo nemluvil ani z jejích zákazník , ani z jejích
d v at, dokud nenajde dobré odbytišt pro
mé panenství, které jsem -.- jak byla pevn
p esv d ena -.- p inesla do jejích služeb.
Pominu minuty, které nemají význam
pro hlavní jádro mého p íb hu a p ejdu
k okamžiku, kdy jsem šla spát. Stále více
jsem se radovala z vyhlídek, které se mi
otevíraly v lehké služb u t chto dobrých lidí.
Po ve e i mi byl dán pokyn abych šla
spát. Sle na Phoebe zpozorovala jistou moji
váhavost, když jsem se m la svléci do košile a ulehnout do postele. Zavolala zp t služebnou a ta mi rozepjala šaty a uvolnila šátek. Pak již jsem si dodala odvahy a svlékla
jsem se sama. P esto však jsem se styd la
za to, že jsem tak skoro nahá, jen v košili,
a rychle jsem pospíchala z Phoebina dohledu pod pokrývku postele. Phoebe se tomu

smála a netrvalo dlouho a již sI lehla vedle
mne. Tvrdila, že je jí asi p tadvacet let, ale
podle všeho si dobrých deset let ubírala.
Soudím tak podle zpustošení, které na jejím
t le zanechala dlouholetá prostituce. Dostala se již do stavu, kdy p íslušnice jejího
povolání jsou spíše odkázány na to, aby
spole nost zajiš ovaly, místo aby ji samy
poskytovaly.
Sotva si tato milená zástupkyn mé paní,
která nikdy neupadla do rozpak naskytla-li se jí p íležitost k n jaké prostopášnosti
ulehla, hned se ke mn obrátila a s velkou
nedo kavostí mne objala a políbila. Bylo to
pro mne nové, neobvyklé. Domnívala jsem
se, že je to z pouhé laskavosti a že je to
snad londýnský zp sob jak laskavost vyjadovat. Rozhodla jsem se, že nez stanu nijak
pozadu a vrátila jsem ji to políbení i objetí
se vší vroucností, které je schopna naivní
nevinnost.
Dodala jsem jí tím odvahy. Její ruce po aly být velmi odvážné. Putovaly po mém t le, ohmatávaly mne, hn tly, tiskly, což vše
mne spíše rozeh ívalo a p ekvapovalo svou
novostí, než aby mne to zaráželo a lekalo.
Lichotivá chvála, kterou prokládala své
,útoky, také nemálo p ispívala k tomu, že
má ostražitost byla uchlácholena. A protože jsem neznala zlo, nikterak jsem se nebála, zejména když p edešla všem mým pochybám o jejím ženství tím, že p itáhla mé
ruce na svá adra, voln visící v takovém
objemu a rozm ru, že naprosto p esv d ujícím zp sobem ur oval její pohlaví. Alespo pro mne, která jsem nikdy nem la jinou p íležitost ke srovnání.
Ležela jsem tak krotce a pasivn , jak si
jen mohla p át, zatímco její odvážnosti ve
mn nevyvolávaly žádné jiné pocity než
podivnou a ur it ne nep íjemnou rozkoš.
Každá ást mého t la byla vystavena a otev ena prostopášnému rejd ní jejích rukou,
které jako plápolavý ohe bloudily po t le
a všude, kam p išly, zahán ly chlad.
Má adra -.- pokud to není p íliš odvážné
nazývat tak dva tuhé, pevné, zdu elé pahorky, které se práv za aly rýsovat na mé
hrudi a které sotva ješt m ly význam pro
hmat -.- zam stnala a pobavila na chvíli její

ruce. Potom ruce sunula pomalu dol po
hladké pokožce b icha až ucítila hebké hedvábné chmý í, jež teprve p ed n kolika málo m síci vyrašilo a ozdobilo rozkošný pahrbek v této ásti mého t la. Teprve se
chystalo vytvo it p íjemnou skrýši nad budoucím sídlem mých nejvybran jších vzruch , které však zatím bylo jen sídlem mé
nevinnosti. Její prsty si hrály a zaplétaly se
do mladých úponk tohoto mechu, který,
p íroda vytvo ila zárove k užitku i ozdob .
Nespokojena s touto vn jší polohou pokusila se nyní o dosažení hlavního cíle a poala rukou pohybovat, vlichocovat se a vynucovat si zasunutí prstu do samotného živého masa. Postupovala tak zkušen , že nepoužila bezohledného, necitelného stu p ování, které by ve mn p ekonalo sílu mé
nesm losti a donutilo mne postavit se na
odpor dalšímu pronikání, vysko it z postele a volat o pomoc proti takovým podivným útok m.
Místo toho zapálily ve mn její lascivní
dotyky nepoznaný ohe , který se rozbujel
do všech mých žil, ale hlavn se soust edil
do toho místa jež mu ur ila p íroda a kde
se nyní první cizí ruce inily, ohmatávaly,
ma kaly a tiskly rty mého pohlaví, pak je
znovu rozevíraly, zasunovaly mezi n prst,
až hlasitý povzdech och jim nazna il, že
p sobí bolest tam, kde t snost neprolomeného dosud prúchodu brání vstupu do
hloubky.
Mezitím mé roztažené nohy, bezvládná
pasivita, vzdechy, rychlé oddychování
-.- vše bezpe n prozrazovalo této zkušené
chlípnici, že mi svým jednáním púsobí více
rozkoše než bolesti. To ko enila op tovnými polibky a výk iky jakn Och, jaká jsi rozkošná! Jak š astný bude muž, který t první
ud lá ženou! Kéž bych byla pro tebe mužem!.-.-.- Své výk iky p erušovala polibky,
, vášniv jšími a ohniv jšími než jaké jsem
snad kdy pozd ji dostala od p íslušník
druhého pohlaví.
Pokud jde o mne, byla jsem zcela uchvácena, zmatená a jako beze smysl . T ch nových pocit bylo pro mne p íliš mnoho. Mé
rozohn né a rozrušené smysly upadly do takového víru, že jsem nebyla schopna jaké-

koliv myšlenky. Slzy rozkoše mi kanuly
z o í a pon kud tišily ohe , který planul ve
všech mých žilách.
A Phoebe, ta prodejná a veskrze zkažená
Phoebe, která d v rn znala všechny formy a zpúsoby rozkoše, nalezla -.- jak se
zdálo -.- v um ni jak kazit mladé dívky
ukojení jedné z on ch svévolných vášní,
pro které se t žko nachází vysv tlení. Ne
snad že by nenávid la muže nebo že by
p ed nimi dávala p ednost vlastnímu pohlaví. Když se však setkala s takovou p íležitostí jakou jsem jí poskytla já, vedla ji p esycenost obvyklými požitky a snad i ur itá
tajná náklonnost k tomu, že se snažila vyt žIt co nejvíce rozkoše všude tam, kde ji
mohla nalézt -.- a to bez ohledu na pohlaví
partnera.
Když se p esv d ila, že mne svými doteky dostate n rozohnila pro své cíle, jemn
mi vyhrnula no ní od v, až jsem p ed ní
zcela roztažená ležela nahá. Košili jsem m la vyhrnutou až ke krku a nem la jsem ani
sílu ani v li k tomu, abych se zpe ovala.
A i mé ho ící tvá e vyzna ovaly více touhy
než studu, zatímco sví ka, kterou jist nikoliv bez úmyslu nezhasla, vrhala na mé nahé
t lo tlumenou zá i.
Ne, ekla Phoebe, nesmíte p ede
mnou, má roztomilá dívenko, utajovat
všechny tyto poklady! Mé zraky se cht jí
pokochat práv tak jako m j hmat.-.-.- Mé
o i p ímo hltají tato rašící adra.-.-.- Musíte
mi dovolit, abych je políbila.-.-.- Ješt jsem je
dost nevid la.-.-.- Ješt jeden polibek.-.-.- Jak
pevné, hladké a bílé masí ko máte!-.-.- Jak
n žné jsou to tvary!-.-.- A ta nádhera tady
dole!-.-.- Oh! Nechte mne, a se dosyta vynadívám na tu malou, rozkošnou, n žnou
úžlabinku!-.-.- Ach, to je na mne p íliš, již to
nevydržím!-.-.- Musím.-.-.- musím! A zde
uchopila mou ruku a v extazi ji sunula tam,
kam snadno uhodnete. Ale jaký to byl rozdíl u dvou stejných a p ece tak rozdílných
v cí! Prostorný prales hustých ku er vyznaoval pln vyvinutou hotovou ženu. Dutina,
do které zavedla mou ruku, ji snadno celou
pohltila. A jakmile ucítila mou ruku uvnIt
v sob , po ala se zmítat sem a tam s tak
mohutným t ením, že jsem ruku celou vlh-

kou a lepkavou stáhla zp t ihned, jakmile
se Phoebe po dvou t ech vzdeších a zhluboka vydechnutých ochu trochu uklidnila.
Dala mi takový polibek, že se mi zdálo, že
mezi rty vypouští svou duši. Poté p es nás
ob p etáhla p ikrývku. jaké rozkoše se jí
doStalo, to nemohu íci. O sob vím tolik, že
první jiskry probuzené p írody, první pal ivá p edstava zhanobení mé nevinnosti ve
mn vzplanula v této noci a že d v rné seznámení se zlem, jímž je naše vlastní pohlaví, je pro naší nevinnost asto práv tak
osudné jako svody druhého partnera.
Ale pokra ujme. Když Phoebe dosáhla
tohoto uklidn ní, kterého já sama jsem byla
daleka, s prohnanou lstivostí mne prosondovala ve všech bodech, d ležitých pro
uskute n ní plánu mé ctnostné paní. A na
základ mých odpov dí, diktovaných bezelstnou a p etvá ky neschopnou p irozeností, mohla plným právem doufat v naprostý
úsp ch, pokud to bude záviset na mé nev domosti,lehkomyslnosti a na mé ohnivé povaze.
Po dosti dlouhém rozhovoru mne moje
spole nice p enechala odpo inku a já jsem
usnula, jsouc zcela vy erpána bou livými
dojmy, které jsem prožila. A p íroda mi poskytla úlevu jedním z on ch sladkých sn ,
v nichž snová extáze jen z ídka z stává za
tou, již prožíváme ve skute ném život . Byla jsem p íliš vzrušena, než abych mohla
dojít klidu, aniž bych se utišila tím nebo
oním prost edkem.
Ráno jsem se probudila asi v deset hodin
zcela ilá a osv žená. Phoebe, která se probudila p ede mnou, se velmi laskav zeptala jak se cítím, jak jsem si odpo inula a zda
jsem p ipravena k snídani. Pe liv se vyhýbala tomu, aby posilovala zmatek, který
jsem poci ovala, když jsem jí pat ila do tváe. Ani náznakem se nezmínila o naší no ní
postelové scén . Odpov d la jsem, že
ihned vstanu a pustím se do práce, jestliže
mi laskav n jakou p ikáže. Usmála se. Mezitím p inesla služebná ajovou soupravu.
Sotva jsem sta ila na sebe hodit své šaty,
když se dovnit vkolébala moje paní. O ekávala jsem p inejmenším, že mi vynadá
nebo mne alespo pokárá, že tak pozd

vstávám, p íjemn mne však p ekvapila poklonou, že vyhlížím mile a erstv . Že prý
jsem hromada krásy (takový byl totiž její
vyjad ovací zpúsob), že mne budou všichni ušlechtilí mužové obrovsky obdivovat.
Mé odpov di na to vše lichocení odpovídaly -.- mohu vás o tom ujistit -.- pln mému
vychování. Byly tak jednoduché a prostinké, jak si jen paní mohla p át a jist jí zcela
zalichotily mnohem více, než kdyby prokázaly mou dobrou výchovu a širokou znalost
sv ta.
Nasnídaly jsme se a ajový soubor byl
sotva sklizen, když byly do místnosti p ineseny dva rance šatstva a prádla -.- zkrátka
toho, co bylo zapot ebí k mému úplnému
vystrojení -.-.- jak tomu íkaly.
M žete si jist , madam, p edstavit, jak se
mé malé koketní srdé ko roztlouklo radostí p i pohledu na lesklý bílý taft se st íbrnými kv ty, sice již obnošený, který mi však
sedl jako na mne šitý, dále epec z bruselských krajek, lemované botky a ostatní vybavení. Vše starší a opat ené pro tuto p íležitost pílí a pé í dobré paní Brownové, která již m la ve svém dom pro mne kupce,
jemuž m ly být p edvedeny mé p vaby.
Ten nejenže požadoval, aby p edem mohl
shlédnout mé hodnoty, ale naléhal také
na to, aby mu byly ihned p edány budou-li
odpovídat jeho požadavk m. Z toho lze
moud e vyvodit, jak asi bylo místo, ve kterém jsem se ocitla, vhodné pro to, aby se
mu sv ilo k p echovávání zboží tak snadno
podléhající zkáze jako je panenství.
Pé e o mé vystrojení a vyparád ní pro
trh byla p enechána Phoebe, která si vedla
ne-li výborn , tedy jist dokonale a pln
uspokojila mou nedo kavost, abych se již
vid la v nových šatech. Když to bylo hotovo a já jsem se vid la v zrcadle, byla jsem
nepochybn p íliš p irozená a p íliš nezp sobná na to, abych dokázala utajit svou d tinskou radost nad tou zm nou. Zm nou
která ve skute nosti musela být k horšímu,
protože jsem ur it mnohem lépe vyhlížela
v istotné, p irozené jednoduchosti svého
vesnického šatu než v nepohodlné a laciné
parád , ve které jsem nedokázala utajit jak
se cítí m nesvá.

Phoebiny komplimenty -.- neopomn la
p itom upozornit na své vlastní zásluhy
o mé vyparád ní -.- mne jen utvrdily
v prvním dojmu, který jsem si o své osob
u inila. To ostatn múže vysv tlit zájem
-.- a to íkám bez vychloubání -.- který
mn byl projevován. Nebude proto nemístné, když Vám nyní beze zbyte né sebechvály vylí ím sv j obraz.
Byla jsem velká, nikoliv však p íliš velká
na sv j v k. Jak jsem již uvedla, práv jsem
p ekro ila patnáctý rok. Postavu jsem m la
dokonale rovnou, vzp ímenou, byla jsem
štíhlá v pase, lehká, pružná, nemusela jsem
se mu it šn rova kou. M la jsem lesklé
kaštanové a jako hedvábí jemné vlasy které mi spadaly po šiji v p irozených vlnách
a nemálo p ispívaly k tomu, že vynikala
bledost mé hladké pleti. jen tvá e jsem m la trochu p íliš rúžové, ale jejich rysy byly
n žné. Obli ej byl oválný až na dolík v brad , který však v bec nep sobil nep íjemn .
O i jsem m la tak erné, jak si jen lze p edstavit. Byly spíše unylé než jisk ivé, a koliv
p i n kterých p íležitostech -.- jak mi bylo
e eno -.- z nich jiskry jen sršely. Mé zuby,
o které jsem vždy dob e pe ovala, byly malé, rovné, b lostné. Má adra se zvedala
n žn , bylo možno spíše rozeznat p íslib
než skute ný vzr st dvou pevných a kulatých prs , které pak zakrátko m ly p íslibu
u init zadost. Zkrátka oplývala jsem všemi
t mi -znaky krásy, které jsou nejvíce požadovány. Nebo alespo má marnivost mi
bránila, abych pochybovala o výroku našich nejvyšších soudc , to je muž , protože
všichni, které jsem poznala, se vyslovovali
rozhodn v m j prosp ch. A mezi p íslušnicemi mého vlastního pohlaví jsem se setkala s takovými, které popíraly správnost tohoto úsudku, zatímco jiné mne tím spíše
nekriticky vynášely v o ekávání, že tím
uvedou v pochybnost mou tvá i vzhled,
kterými jsem nesporn nad n vynikala.
Má slova mohou myslím vypadat jako
p ílišná samochvála. Ale což bych se nedo
pustila nevd nosti v i p írod , které vd ím za požehnání rozkoše a št stí, kdybych
z pocitu skromnosti zmínku o tak cenných
darech vynechala?

Nuže tedy, oble ena jsem již byla. A ani
dost málo mi nep išlo na mysl, že cílem
všeho toho rozma ilého od vu bylo vyzdobit mne k ob tování. Vše to jsem ve své
naivnosti a nevinnosti p i ítala pouze p átelství a laskavosti milé a dobré paní Brownové, a ta -.- jak jsem se zapomn la zmínit
-.- mi zatím pod záminkou, že v bezpe í
uschová mé peníze, odebrala bez nejmenšího zaváhání tu mali kost, která mi zbyla po
uhrazení náklad na cestu.
Po krátké chvíli, kterou jsem velmi p íjemn strávila v sebeobdivu p ed zrcadlem.
(m j nový šat na tom m l nejv tší podíl),
byla jsem poslána dol do salónu. Zde mne
pozdravila naše stará dáma, která se nestyd la pop át mi k radosti z nových šat .
Mluvila tak, jako kdybych v celém život
nem la nosit nic jemn jšího. Ale cožpak
nevid la, že jsem dost hloupá na to, abych
to brala za bernou minci? P edstavila mne
dalšímu p íbuznému, svému bratranci, kterého samoz ejm u inila p íbuzným jen ve
své vlastní obrazotvornosti. Byl to již starší
pán, který p i mém vstupu do pokoje povstal a na mou poklonu odpov d l polibkem a který byl, jak se zdálo, trochu uražen
tím, že jsem mu nastavila pouze svou tvá .-.Byla to chyba, kterou okamžit napravil
tím, že se svými rty p isál na mé s takovou
horoucností, jakou bych mu podle jeho zjevu nikdy nebyla p i ítala, protože ohavn jší a odporn jší zjev si t žko mohu p edstavit. Slova ošklivý a nep íjemný by byla pro
jeho správné vystižení p íliš ušlechtilá.
P edstavte si muže spíše p es šedesátku,
malého a chorobn vyhlížejícího, mrtvoln
žlutého. Jeho velké vyvalené o i zíraly tak,
jako by se škrtil. Ústa mu zdobily dva spíše
tesáky než zuby, ze zsinalých rt mu vanul
jedovatý dech. Podivný šeredný úšklebek
z n j tvo il opravdového strašáka pro ženy
i d ti. Ale p estože vypadal jako hrozná karikatura muže, byl tak slepý ke své zarážející ošklivosti, že si o sob myslel, že je p ímo
zrozen k tomu, aby se líbil a že žádná žena
se na n j nem že beztrestn podívat. V d sledku toho rozplýtval velké ástky na takové uboža ky, které se dovedly p emoci
k tomu, aby mu p edstíraly lásku, zatímco

s t mi, které to nedokázaly nebo nem ly
dostatek trp livosti k tomu, aby zakryly
hr zu, kterou jim nahán l, jednal s nejv tší
hrubostí. Impotence spíše než pot eba jej
vedla k tomu, že hledal povzbuzující prost edek ve zm nách. To mu m lo pomoci
dosáhnout vrcholného požitku, v n mž
ostatn v d sledku selhání sil asto ztroskotal. To pak ho vždy uvedlo do záchvatu zuivosti, kterou si vyléval -.- pokud se toho
odvážil -.- na nevinných ob tech své okamžité touhy.
Takové tedy bylo monstrum, kterému
mne vydala na pospas moje ušlechtilá dobroditelka. Byla ostatn již dlouho jeho dodavatelkou v tomto sm ru. Proto mne také
poslala dol , aby mne mohla vyzkoušet. Postavila m p ed n j, to ila mnou dokola, rozepjala mi šátek a poukázala na obliny
a tvary mých bílých ader, sotva se rýsujících ve výst ihu. Potom mi p ikázala, abych
chodila po místnosti a využila dokonce mé
vesnické ch ze k tomu, aby jej vzrušila souhrnem mých p vabú. Nevynechala zkrátka
žádný z trik p edvad e závodních koní.
Na všecko to odpovídal jen blahosklonnými
poklonami, jimiž nazna oval sv j souhlas.
D lal p I tom na mne pitvorné grimasy. Potají jsem totiž tu a tam po n m hodila koutkem oka a když jsem se setkala s jeho
žhoucím, la ným, vyt ešt ným pohledem,
obrátila jsem své zraky rychle s hr zou a
strachem jinam, což on nepochybn nep i ítal ni emu jinému než mé panenské skromnosti nebo alespo jejímu p edstírání.
Brzy však jsem byla op t propušt na
a Phoebe mne odvedla zp t do mého pokoje. Stále se mne držela a ani na okamžik
jsem tak nez stala sama a v klidu, abych se
mohla pustit do takových úvah, které by samoz ejm musely vyvstat p i takové scén ,
jakou jsem práv prošla, v každém, kdo nebyl práv idiot. K mé vlastní hanb však
musím doznat, že moje nekone ná hloupost, nebo lépe e eno moje zhoubná nevinnost byla takového rázu, že ani nyní mi
zám ry paní Brownové neotev ely o i
a v tomto jejím titulárním bratranci jsem
nevid la nikoho jiného než ošklivou osobu,
do které mi nic nebylo až na to, že vd -

nost k mé dobroditelce mi ukládala, abych
mu prokazovala úctu jako všem jejím p íbuzným.
Phoebe však ihned zapo ala probírat m j
postoj a mé city v i této oblud a zeptala
se mne, jak by se mi takový jemný gentleman líbil jako manžel. Myslím si, že jej nazvala jemným gentlemanem proto, že byl
samá krajka.
S p irozenou nevinností jsem jí odpov d la, že v bec nepomýšlím na žádného
manžela a že kdybych si m la n jakého vybrat, musel by být samoz ejm z mého
vlastního stavu. Tak mi od or v i této bídné a ohavné osob zošklivil všechny jemné gentlemany, že jsem si p edstavovala,
že všechny osoby jeho stavu musejí být
stejné. Ale Phoebe se nedala tak snadno odbýt a vynaložila veškeré úsilí na to, aby
mne ovlivnila a obm k ila pro ú ely, pro
které jsem byla do tohoto pohostinného domu p ijata. Když mluvila o druhém pohlaví
všeobecn , nem la d vod na íkat si na nedostatek mého pochopení a m la proto,
dost d vod se domnívat, že pom rn
snadno dosáhne mé ochoty. M la však p íliš mnoho zkušeností, aby neodkryla, že
m j zvláštní neoblomný odpor v i tomuto
strašnému bratranci bude p ekážkou, kterou nebude tak snadné odstranit až dojde
k uskute n ní obchodu a mému prodání.
Matka Brownová mezitím dojednala
s oním starým la ným kozlem podmínky.
Jak jsem se dodate n dov d la, m l zaplatit p edem padesát guinejí za právo pokusit
se mne dobýt a dalších sto, budou-li jeho
tužby zcela ukojeny a zvít zí-li nad mým
panenstvím. Pokud jde o mne, byla moje
odm na ponechána zcela na libov li jeho
šlechetnosti. Když byla takto tato darebná
smlouva uzav ena, byl tak la ný toho, aby
se mne zmocnil, že trval na tom, aby mohl
ješt téhož ve era p ijít se mnou vypít aj
a abychom byli ponecháni o samot . Nic
nedal na kuplí iny ned razné protesty, že
ješt nejsem dostate n p ipravena a že ješt nejsem zralá k útoku. Že jsem p íliš nevinná a nezkušená, protože jsem teprve necelých 24 hodin v tomto dom . Je však b žnou vlastností chtí e, že je nedo kavý. Jeho

marnivost mu bránila, aby vid l jiné p í iny
mého odporu než ty, které by byly pochopitelné u každé panny v mém postavení.
Odmítl proto všechny návrhy na jakýkoliv
odklad a hrozná zkouška byla tedy bez mého v domí stanovena na týž ve er.
U ob da ned laly paní Brownová a Phoebe nic jiného, než že snášely chválu na tohoto podivného bratrance a lí ily, jak š astná bude žena, kterou obš astní svou p ízní. Zkrátka ob klevetnice se p edhán ly
v e nických cvi eních, aby mne p esv d ily a p im ly k tomu, abych jej p ijala. Že
prý jsem na toho gentlemana hned p i
prvním setkání obrovsky zap sobila, -.- že
mne u iní š astnou, budu-li hodné d v e.
a nebudu-li stát v cest svému vlastnímu
št stí, -.- že si mám vážit jeho p ízn , -.- že
mohu ud lat životní št stí a že nemám promeškat dostavník.-.-.- Zkrátka p sobily na
mne všemi podobnými nesmysly, schopnými zamotat hlavu takovému nev domému
d v eti, jako jsem byla já. Našt stí však m j
odpor zapustil ve mn tak hluboké ko eny,
mé smysly tak chránily mé srdce, že -.- neschopna utajit své pocity -.- nedávala jsem
jim ani nejmenší nad je na to, že by se jim
to se mnou poda ilo. Alespo ne tak snadno. Sklenice za sklenicí rychle mizela, myslím že se zám rem, aby se v mém t le rozproudila v elost, která by mohla být nápomocna k uskute n ni jejich úmysl v okamžiku nastávajícího útoku.
A tak mne držely dlouho u stolu, že až asi
v šest hodin ve er, když jsem se vrátila do
svého pokoje a když byla p inesena ajová
souprava, vstoupila má ctihodná paní, t sn sledována oním satyrem s úšklebkem jemu vlastním ve tvá i. Svou nenávid nou
p ítomností utvrdil ve mn všechny pocity
ošklivosti, které ve mn vzbudilo již první
setkání s ním.
Posadil se proti mn a po celou dobu, po
kterou byl podáván aj, si mne prohlížel takovým zp sobem, že to ve mn vyvolávalo
nesmírný stud a zmatek. Všechny tyto p íznaky si však i nadále vykládal jako mou
upejpavost a dúsledek toho, že nejsem
zvyklá na spole nost.
Když jsme vypili aj, pletichá ská stará

paní se odvolala na naléhavé záležitosti,
které ji nutí odejít, což ostatn byla pravda,
a se vší vážností mne p ed odchodem požádala, abych bavila jejího bratrance i za ni,
dokud se nevrátí. Potom se slovy Prosím,
pane, bu te n žný na toto milé dít , odešla
z pokoje a nechala mne v ustrnutí, s otev enými ústy a naprosto nep ipravenou na to,
abych na její tak náhlý odchod n jak reagovala. Z stali jsme tedy sami. Když jsem si to
uv domila, celá jsem se rozt ásla. Byla jsem
tak vyd šená -.- ostatn bez n jaké jasné
p edstavy pro a eho se mám bát -.- že
jsem z stala sed t na svém míst u krbu
zcela bez hnutí jako zkamen lá, bez ducha,
nev douc jak se mám dívat, co mám d lat.-.Dlouho jsem však tímto stavem strnutí trp t nemusela. Ta obluda si d epla u mé pohovky a bez dalších ceremonií a úvod
obepjala paže kolem mé šíje, p itiskla mne
siln na sebe a donutila mne p ijmout hnusné polibky p es mé snahy, abych se mu
vyvlékla z objetí. Málem jsem p itom ztratila v domí. Jakmile však pocítil, že jsem tém bezvládná, zcela bez odporu, strhl mi
ze šíje šátek a uvolnil tak vše pro sv j zrak
a své ruce. Vše to jsem strp la bez odporu.
Mé zdánliv trp livé a klidné chování
v n m vzbudilo odvahu. Zatím jsem však já
nem la dost sil k tomu, abych n co ekla,
nebo vyk ikla. A tak se pokusil položit mne
na pohovku a posunul svou ruku ke spodní
ásti mých nahých stehen, pevn zk ížených, které se snažil roztáhnout od sebe.-.-.Ale potom! Procitla jsem z pasívní trp livosti a vysko ila jsem od n ho s takovým rozmachem, na jaký nebyl p ipraven. Vrhla
jsem se mu k nohám a co nejúp nliv ji
jsem jej prosila, aby na mne nebyl krutý.
a aby mi ned lal bolest.-.- Vám d lat bolest?
-.- odv tilo to zví e, -.- nechci vám p ece nijak ublížit -.-.- což vám ne ekla ta stará dáma, že vás miluji? -.-.-.- že s vámi budu zacházet slušn ? -.-.- Ale jist mi to ekla, pane, -.-.odpov d la jsem.Ale já vás nemohu milovat, skute n nemohu! Prosím nechte mne
samotnou, -.- prosím!-.-.- budu vás mít skute n ráda, když mne nyní necháte samotnou a odejdete.-.-.- Ale jako bych mluvila
do v tru. A již jej tak vzrušily mé slzy, m j

postoj nebo nepo ádek mého od vu, nebo
byl již tak p emožen svou touhou, že ji nemohl zadržet, supící a se zp n nou vilností
obnovil sv j útok, uchopil mne a znovu se
mne pokusil položit a roztáhnout na lehátko. Poda ilo se mu položit mne na n a p etáhnout mi spodni ku p es hlavu. Obnažil
tak má stehna, která jsem tiskla pevn k sob . P estože se snažil mi je svým kolenem
rozev ít, ovládnout tak, aby mohl opanovat
hlavní vchod, nepoda ilo se mu to. M l rozepnutý kabát i kalhoty a já jsem na sob
cítila váhu jeho t la, p itom jsem s ním rozho en zápasila a tém zmírala hrúzou.
Najednou však byl všemu konec. Se sup ním, hekáním a kletbami se odvalil. Neustále vztekle opakoval slova -.- starý a ohyzdný, jak jsem jej zcela pochopiteln p i své
rozho ené obran nazvala.
To zví e se dostalo, jak se zdá, svou netrp livostí a svým k e ovitým úsilím do poslední etapy horké smyslnosti -.- to jsem
však pochopila až mnohem pozd ji. jeho
síly nesta ily k tomu, aby se p es tuto etapu
dostal k plnému výkonu své vášn a tak jeho výst ik skon il naplano na mých stehnech a na mém prádle.
Když ta hr za skon ila, vyzval mne s projevem nespokojenosti abych se zvedla. Prohlásil, že mi již nadále nemíní prokazovat
poctu tím, že by na mne ješt v bec n kdy
myslel, -.- že se ta stará b hna m že poohlédnout po jiném bláznovi.-.-.- Že nebude
tak pošetilý, aby byl ter em posm chu pro
celou Anglii -.-.- že si myslí, že jsem své panenství již dávno ztratila s n jakým venkovským balíkem a te že jsem p išla zpen žit zbytky své smetany do m sta. Oko enil to spoustou nadávek a kleteb. Vše to
jsem vyslechla s radostí ur it v tší, než jakou mohla kdy n jaká zamilovaná žena pocítit p i výtkách svého milá ka. Byla jsem
totiž napln na záští a odporem a jeho nadávky jsem považovala za záruku, že své
nenávid né lichotky neobnoví.
I když tedy nyní nad sv tlo jasn ji vyšly
úmysly paní Brownové, stále jsem ješt nem la to srdce a tu odvahu, abych naplno
otev ela o i. Stále jsem se ješt nedokázala
zbavit své závislosti na této babizn , tak

jsem totiž byla p esv d ena, že jí náležím
t lem i duší. Nebo spíše ješt jsem se i nadále cht la klamat svým dobrým smýšlením
o ní a rad ji jsem byla ochotna p ijmout to
nejhorší z jejích rukou, jen abych se nemusela vrátit zp t na ulici a hladov t tam bez
jediného penny a bez jediného p ítele, na
kterého bych se mohla obrátit. Je to snad
málo uv itelné, ale tak nesmírná byla má
pošetilost.
Zatímco mi hlavou probíhaly tyto zmatené myšlenky, sed la jsem v zamyŠlení a se
slzami v o ích u ohn . Svou šíji jsem nechala nep ikrytou, hlavu jsem m la hluboce
sklon nou a mé vlasy byly v nepo ádku,
který si snad dovedete p edstavit. Vilnost
tohoto zvrhlíka se však po chvíli znovu poala probouzet, jak se domnívám, p I pohledu na všechen ten pel mladosti, který se
jeho zrak m nabízel, pel dosud neset elý,
který mu samoz ejm nemohl z stat lhostejný.
Po n jaké chvíli se mne zeptal -.- zna n
již mírn jším hlasem -.- zda to s ním nechci
dát do po ádku d íve, než se vrátí stará paní. Že pak zase bude vše dobré. Slíbil mi
op t svou náklonnost a cht l mne op t líbat -.-.a laskat má adra. Ale tentokrát mi m j hluboký odpor, m j strach a mé rozho ení
,dodaly takovou odvahu, jaká u mne byla
zcela neobvyklá. Vytrhla jsem se mu, b žela jsem ke zvonku a zazvonila jsem d íve,
než si toho všiml, s takovou energii a s takovým výsledkem, že služebná vtrhla dovnit aby zjistila, co se to d je nebo zda si
pán n co nep eje. Vtrhla do pokoje d íve,
než mohl ve svém násilí v i mn pokro it
dále. Vid la mne ležet na podlaze s rozcuchanými vlasy a krvácejícím nosem, což
scénu nemálo zdramatizovalo. Mého nenávid ného pronásledovatele spat ila jak se
stále ješt snaží dosáhnout svého brutálního cíle a v bec nereaguje na mé výk iky
a na mé zoufalství. Služebná tím byla celá
zmatená a nev d la co má d lat.
Kone n , a již byla Martha zvyklá a otužená v scénách tohoto druhu, jeji srdce by
muselo postrádat poslední stopy ženství,
kdyby se na to mohla dívat bez pohnutí.
Nadto, podle toho co spat ila, došla k záv -

ru, že to vše prob hlo h e, než tomu ve
skute nosti bylo. Že již na mn byl proveden akt p ízna ný pro tento d m a že práv to mne uvedlo do stavu, ve kterém jsem
se nacházela. Proto se mne hned ujala a p ikázala gentlemanovi, aby šel dol a nechal
mne abych se vzpamatovala. Že prý -.- se
mnou bude brzy vše v po ádku, a že až se
vrátí paní Brownová a Phoebe, které odešly
z domu, dají to do po ádku i s ním, -.-.- že nic
neztratí, když bude s tím malým n žným
tvorem trochu trp livý, -.-.- že je tím vším sama celá vyd šená, -.-.- že sama neví, co na to
má íci, -.-.- že však u mne z stane do té doby, než se paní vrátí dom .-.- Protože to vše
íkala ta ženská velmi rezolutním tónem
a protože ten ohava musel uznat, že se v ci
nijak nenapraví tím, že by u mne z stal,
vzal si klobouk a vyšel z místnosti. P itom
si mumlal a kr il p itom obo i jako stará
opice. Tak jsem se kone n jeho ohavné
p ítomnosti zbavila.
Jakmile zmizel, Martha mi velmi n žn
nabídla svou pomoc, všemožn o mne peovala, donutila mne abych si vzala n jaké
kapky, cht la mne uložit do postele. To
jsem sice zprvu rezolutn odmítala ve strachu, že by se ten ohava mohl vrátit a nalézt
mne v pozici pro n j tak p íhodné, avšak
p esv d ováním a op tovným ujiš ováním,
že již této noci nebudu nijak obt žována, se
jí poda ilo uložit mne do postele. P edchozím zápasem jsem vskutku byla tak oslabená a tak sklí ená strachem a obavami, tak
jsem byla vyd šená, že jsem tém nebyla
sto odpovídat na otázky, kterými mne zv davá Marta zahrnula.
Jak krutý byl m j osud, o tom sv d í m j
hrozný strach, co si o tom všem bude myslet paní Brownová. Bála jsem se, že bude
p esv d ena, že jsem se dopustila n eho
zlého a jí že tím bylo ublíženo. Tento zvrácený názor lépe pochopíte, když si uv domíte, že v mé obran nehrály žádnou úlohu ani ctnost ani zásadovost, nýbrž pouze
osobní odpor, který jsem poci ovala proti
prvnímu hroznému a brutálnímu úto níkovi na mou nevinnost.
Strávila jsem tedy as až do návratu paní
Brownové v záchvatech strachu a zoufal-

ství, které snad pochopíte.
Asi v jedenáct hodin ve er se ob mé paní vrátily dom . Martha, která b žela dol
aby je vpustila dovnit , jim podala pro mne
celkem p íznivou zprávu -.- pan Crofts (jak
se totiž to hovado jmenovalo) odešel, když
se unavil marným ekáním na návrat paní
Brownové. Bou liv vyb hly nahoru po
schodech a když mne vid ly tak bledou, se
zakrvácenou tvá í a se všemi známkami
mé hluboké trudnomyslnosti, zam ily se
více na to, aby mne uklidnily a znovu mi
dodaly odvahu, než aby mi inily ty vý itky, kterých jsem se tak obávala. P itom
jsem m la já mnohem v tší právo obrátit
své vý itky proti nim.
Sotva paní Brownová odešla, vlezla si
Phoebe ke m do postele a z odpov dí, které ze mne vytáhla svou vlastní metodou, p i
které sama dosahovala ukojení, brzy vyrozum la, že jsem spíše vyd šena než poran na. Domnívám se, že již byla sama dost
unavená a ospalá a tak mne nakonec ponechala mému neklidu a své p ednášky a instrukce si ponechala na druhý den. Po velkou ást noci jsem se beze spánku neklidn
zmítala na l žku a soužila jsem se nesprávnými p edstavami a hodnocením událostí
a teprve k ránu jsem byla tak p emožena
únavou, že jsem upadla do jakési blouznivé
d ímoty, ze které jsem se probrala pozd
dopoledne v silné hore ce. Byla jsem v takovém stavu, že bylo naprosto nutno zbavit
mne alespo na as útok onoho bídáka,
který pro mne p edstavoval hrozn jší zlo
než samotná smrt.
B hem mé nemoci se mi dostalo pe livého ošet ení, abych se brzy zotavila a mohla
dostát kuplí iným závazk m nebo abych
mohla být vystavena dalším zkouškám. M lo to takový ú inek na mou bLáhovou mysl,
že jsem byla p esv d ena, že jsem zavázána vd ností t m, kdo byly p í inou mého
nešt stí, za pozornost, kterou v novaly mému uzdravení. Hlavn pak za to, že držely
mimo m j dohled onoho brutálního násilníka, který byl vlastní p í inou mého zuboženého stavu. Již pouhá zmínka o jeho jménu
mne totiž hluboce rozrušovala.
Mládí se však rychle zotavuje a tak posta-

ilo pouhých n kolik dn k tomu, abych
nápor hore ky p ekonala. Co však nejvíce
p isp lo k mému brzkému uzdravení
a k tomu, že jsem se smí ila se životem, byla zpráva, že na pana Croftse, který byl dost
významným obchodníkem, byl vydán královský zatyka pro dluh tém ty iceti tisíc
liber (pokuta mu byla uložena za jisté podloudné obchody) a že to s ním vypadá tak
špatn , že i když to bylo v jeho povaze, nebude moci o mne nikdy znovu usilovat. Byl
totiž uvržen do v zení, ze kterého se tak
brzy ven nedostane.
Paní Brownová, která za tak málo dostala
svých padesát guinejí a která takto ztratila
všechny nad je na zbývajících sto, se po ala p ízniv ji dívat na to, jak jsem se k n mu
chovala. A když vid la, že mám takovou
povahu, že si mne m že dokonale p izp sobit a p ipravit pro své cíle, posílala ke
mn na návšt vu všechna d v ata ze svého
stáde ka s pokynem, aby mne svými rozhovory p ivedla k naprosté rezignaci a k tomu, abych se pln odevzdala do jejích rukou.
A tak ke mn d v ata voln p icházela
a všechna ta rozpustilá, bezstarostná veselost, se kterou tyto frivolní kn žky lásky
trávily své volné chvíle, m ly za následek,
že jsem jim po ala jejich postavení závid t,
pon vadž jsem vid la jen tu p íjemn jší
stránku. Brzy jsem za ala toužit po tom,
abych se stala jednou z nich -.- tuto touhu
ostatn ve mn pomáhaly velmi horliv
rozvíjet. A tak jsem si nakonec nep ála nic
jiného, než abych se co nejrychleji uzdravila a abych byla schopna se podrobit ob adu
zasv cení.-.-.Rozhovory, p íklady, zkrátka vše v tom
poda eném dom pomáhalo narušovat
mou p irozenou istotu, které má skromná
výchova bohužel nedala zapustit hlubší koeny. Plamenná moc rozkoše, tak snadno
povzbuditelná v mém v ku, zp sobila ve
mn podivnou zm nu. Všechna ta p irozená skromnost v mé povaze, která nebyla
výsledkem d kladn jší výchovy, se po ala
vypa ovat jako ranní rosa pod žhavými paprsky slunce. P itom je t eba zd raznit, že
jsem všechno to zlo d lala z nutnosti a ne-

ustále pod dojmem hr zy z toho, že bych
mohla být odsud vyhozena a vystavena hladu ulice.
Brzy jsem se zcela zotavila a dostala jsem
povolení pohybovat se v ur itých hodinách
zcela voln po celém dom . Pe liv jsem
však byla držena stranou jakékoliv spole nosti -.- až do p íchodu lorda B. z Bathu. Paní Brownová m la již svou zkušenost s jeho
št drostí v obdobných p ípadech a proto se
rozhodla nabídnout mu, aby se pokochal
s tím mým klenotem, který se t ší tak velké
imaginární hodnot . A protože jeho lordstvo bylo o ekáváno v Londýn b hem trnácti dn , rozhodla se paní Brownová, že
má krása a sv žest musí být b hem té doby
zcela obnovena, aby m la nad ji na ješt
lepší obchod, než jaký ud lala s panem
Croftsem.
Mezitím jsem byla tak zpracována a tak
jsem se nau ila tancovat podle její píš alky,
že i kdyby byly dve e mé klece ponechány
otev ené, ani v myšlenkách bych se neodvážila n kam uprchnout. Rad ji bych z stala tam, kde jsem byla. P itom jsem také ani
v nejmenším nelitovala svého postavení
a velmi klidn jsem o ekávala, jak se mnou
bude paní Brownová disponovat. Ona se
p itom se svými agentkami všemožn snažila ukolébat a uspat všechny mé p ípadné
úvahy o mém dalším osudu.
Morální úvahy jsem hodila p es rameno.
Veselý život vykreslený nejpest ejšími barvami, n žnostmi, sliby, shovívavé chování
-.- nic mi zkrátka nechyb lo a tak jsem zde
zcela zdomácn la. Nem la jsem nejmenší
d vod n kam odejít za lepším osudem. Ani
ve snu mne nic takového nenapadlo.
Zatím jsem byla sv ena d v at m, která
m la za úkol nakazit mou nevinnost. Jejich
p esladké e i postrádající jakoukoliv ostýchavost, popisování jejich stykú s muži mi
daly slušný p ehled o podstat a tajemství
jejich povolání. Sou asn to ve mn vyvolávalo laskominy, horká krev mi bou liv kolovala všemi žilami. Nejvíce však na mne
sv j talent vynakládala moje spole nice
v posteli Phoebe. Jejím u enlivým žákem
jsem zústala i nadále. To ona mi dala první
lekce rozkoše. P íroda, rozohn ná a rozdo-

vád ná nyní tak zajímavými objevy, vzbudila ve mn zv davost, kterou Phoebe velmi ochotn dále stup ovala. Vedla mne podle své vlastní p edstavivosti od otázky
k otázce a zasv tila mne do všech Venušiných taj . Nemohla jsem však dlouho z stat v takovém dom , aniž bych se sama
stala o itým sv dkem toho, co jsem jen nedokonale chápala z jejich popisu.
Jednoho dne -.- bylo asi dvanáct hodin
v poledne, když jsem se již zcela uzdravila
z hore ky, -.-.- jsem náhodou byla v tmavém
kabinetu u pokoje paní Brownové. Asi na
p l hodiny jsem si tam cht la odpo inout
na lehátku. Náhle jsem slyšela v ložnici n jaký šelest. Ložnice byla odd lena od kom rky jenom zasouvacími dve mi, jejichž
skla byla zast ena dv ma žlutými záclonami, ale nikoliv tak t sn , aby kdokoliv z kom rky nemohl vid t dovnit .
Ihned jsem se ke dve ím opatrn p iplížila a stoupla si tak, abych vše dob e vid la
a p itom nemohla být spat ena. A kdo to
nevstoupil do ložnice jako sama ctihodná
abatyše našeho domu! Zav šená do dlouhého, svalnatého jízdního granátníka, p ipomínajícího Herkula. Z ejm si jej vybrala jako nejzkušen jší dáma z celého Londýna
v t chto v cech.
Och! Jak nehybn a tiše jsem stála ve své
pracovn ve strachu, že by mohl každý šelest p ipravit mou zv davost o uspokojení
nebo p ilákat paní do komúrky.
Ale z ejm jsem se ani nemusela tolik
bát, protože byla tak zaujata svou záležitostí, že nem la ani pomyšlení na to, aby
vnímala n co jiného.
Bylo sm šné vid t tu neohrabanou tlustou postavu, jak si kecla do postele p esn
proti dve ím do kom rky, takže jsem m la
nádherný výhled na všechny její p vaby.
Její milovník se posadil vedle ní. Zdálo se,
že je to muž, který toho mnoho nenamluví,
ale je p itom velký nadutec. Ihned se pustil
do díla. Dal jí n kolik mlaskavých pus, n kolikrát ji š ouchnul do prsou, uvolnil je ze
šn rova ky, takže vyklouzla ze svého povzneseného v zení a vydula se dol nejmén k pupku. Pár prs v tších rozm r jsem
nikdy nespat ila -.- a také jsem dosud ne-

poznala takovou ochablost a svislost. Ale a
již byly jakékoliv, zdálo se, že tento hltoun
s bý í šíjí je ohmatává s opravdovou neodolatelnou chutí. Marn se pokoušel jeden
z nich uchopit celý do dlan , která byla tak
velká, že by se mu do ní jist vešlo celé skopové plecko.Když si s s t mito vaky trochu
pohrál -.- jako by v bec stály za to -.- náhle
je zase pustil, vyhrnul jí spodni ku tak,
že jako maska p ikryla její širokou tvá ,
za jejíž rudou barvu vd ila jedin brandy.
Potom se na minutku postavil a rozepjal
si bl zu a kalhoty. Její tlustá, svalnatá stehna visela mezitím s postele dol a p ed
mým zrakem tak ležela zcela odkrytá celá
ta necudná krajina. Zdálo se, že se to široce
rozev ené pyskaté ústí, stín né houštím šedivých chlup , nabízí jako žebrácká mošna
doko án otev ená pro almužnu.-.-.Mé zraky však brzy zcela upoutal jiný,
mnohem pozoruhodn jší p edm t. Statný
h ebec se již rozepnul a obnažil nádherný
vzty ený stroj, který jsem doposud nikdy
nespat ila a na který jsem nyní zírala se široce rozev enýma o ima, zatímco mé vlastní sídlo rozkoše si zb sile p álo pojmout jej
do sebe. Mé smysly byly tak rozpáleny
a tak soust ed ny na toto nejžádoucn jší
místo, že jsem nebyla sto vypozorovat nic
víc než všeobecné utvá ení a postoj tohoto
nástroje, od kterého -.- jak mne nyní d razn informoval múj vlastní p irozený instinkt (a ostatn mnohem p esn ji než by to
dokázalo jakékoliv vypráv ní) -.- jsem
mohla o ekávat nejvyšší rozkoš, jakmile se
setkají ob ásti tak obdivuhodn k sob
p izpúsobené.
Statný návšt vník dlouho neotálel. Dvakrát nebo t ikrát jím zat epal a zamával
a vrhl se na ni. Jeho záda byla nyní obrácena ke mn a já jsem se mohla dohadovat, že
p edm t mého zájmu stále existuje, i když
hluboko pohlcený, jen ze sm ru, kterým
p irážel a z toho, že se taková vzty ená
znamenitost nemohla ztratit beze stopy.
Postel se nyní zmítala, záclony nad ní se
ot ásaly tak, že jsem sotva slyšela vzdechy,
chropot, vzlyky a sup ní, kterými oba celý
akt od za átku do konce provázeli. Tyto

zvuky a tato podívaná mne vzrušily do
morku kostí a zp sobily, že mými žilami
po al jakoby horce pulsovat tekutý ohe .
Mé vzrušení se stup ovalo natolik, že jsem
sotva popadala dech.
Byla jsem na to vše p edem p ipravena,
vypráv ním svých spole nic a Phoebiným
podrobným vylí ením. Není divu, že tento
pohled dal mé p irozené nevinnosti poslední smrtelnou ránu.
Zatím co se ti dva pln oddávali své innosti a ídili se p itom jen p írodou, zasunula jsem svou ruku pod spodni ku a rozpálenými prsty jsem uchopila st edisko mých
smyslú, které bylo ješt žhav jší než prsty.
Srdce mi divoce bušilo, jako by mi cht lo
vysko it z hrudi. T žce jsem oddychovala,
tiskla jsem k sob pevn stehna, ma kala
a hn tla jsem rty své panenské skulinky
a mechanicky jsem napodobovala to, co mi
svou rukou provád la Phoebe, až jsem našla vstup a p ivodila si tu rozhodující extázi,
ten strhující p íval, ve kterém se p íroda,
vy erpaná p emírou rozkoše, rozplývá
a doznívá.
Mé, vzbou ené smysly se potom pomalu
uklidnily natolik, že jsem mohla op t pozorovat zbývající ást aktu, kterému se oddával tento š astný pár.-.Muž práv slezl a stará dáma hned vysko ila se zcela mladistvým rozmachem,
pramenícím nepochybn z onoho osv žení
kterého se jí práv dostalo. P inutila ho, aby
si sedl a za ala jej nyní sama líbat, poklepávala ho po ramenou a štípala jej, hrála si
s jeho vlasy. P ijímal to vše s nezájmem
a ochablostí a vypadal zcela jinak, než když
se hotovil k útoku.
Má ctihodná vládkyn se nikterak nez íkala pomocných prost edk . Otev ela malou sk í ku s posilujícími nápoji, kterou
m la vedle postele a p im la ho, aby si d kladn zavdal. Potom po krátkém milostném rozhovoru si madam op t sedla na totéž místo v nohách postele. Mládenec stál
po jejím boku a ona s nep edstavitelnou nestoudností mu rozepjala kalhoty, zvedla košili a vytáhla z kalhot tu v c tak scvrklou
a zm n nou, že jsem nad tím užasla, když
jsem to srovnala s tím, co jsem nedlouho

p edtím vid la. Zcela schlíple visela nyní
ochablá hlava nástroje dol . Naše zkušená
matrona však velmi rychle dráždivými
hmaty p im la svého partnera k tomu, že
mu úd znovu ztopo il do té velikosti a tuhosti, jakou jsem vid la p edtím. Obdivovala
jsem nyní s obnoveným zájmem a s ješt
lepším p ehledem kvality této nejd ležit jší
sou ásti mužského t la.: leskle planoucí rudou hlavu, jež zde stála zbavena své p ekrývky, b lost žerd , hustý porost kudrnatých chlup , jež halil ko en, kulatý vak visící dol , vše to ve mn vzbuzovalo la nou
zv davost a znovu mne to rozváš ovalo.
Když se však ta v c nyní dostala do stavu,
do kterého se ji snažila uvést, madam nebyla ochotna vzdát se odm ny za
svou námahu. Lehla si na záda, p itáhla jej
jemn na sebe a brzy dokon ili stejn jako
p edtím onen prastarý akt.
Když to bylo dokonáno vstali v objetí
s postele a stará dáma mu nejd íve p edala
dárek -.- pokud jsem mohla vid t, byly to
t i nebo ty i mince. Mládenec byl nejen jejím soukromým favoritem -.- z ejm s ohledem na své zvláštní kvality -.- ale také v rným pravidelným klientem našeho domu.
Paní velmi dbala na to, aby mne p ed jeho
zraky ukryla, protože by st ží m l dost
trp livosti, aby vy kal až do p íjezdu lorda
a byl by trval na tom, že bude lordovým
ochutnava em. A stará paní na n m byla
p íliš závislá, než by se s ním v té v ci cht la dostat do sporu. Každé d v e v dom mu
po ad padlo do rukou a stará paní se dostala na adu jen, tu a tam a to ješt jen
s ohledem na odm nu, které se mu za to
dostalo a o které bylo t žko tvrdit, že si ji
poctiv nezasloužil.
Když jsem potom slyšela že jdou dolu po
schodech, vkradla jsem se tiše do svého
vlastního pokoje, kde jsem našt stí nebyla
postrádána. Tam jsem kone n mohla voln ji dýchat a dát volný pr b h t m horoucím pocitúm, které ve mn vzbudil pohled
na takové utkání. Lehla jsem si na postel,
voln jsem se tam rozložila a p ímo la nila
po n jakém prost edku, kterým bych uspokojila nebo alespo pon kud ukonejšila
rozpoutaný požár a bou i mých tužeb. Tápala jsem rukama po posteli jako kdybych

hledala n co, co jsem m la ve svém živém
snu a když jsem to nemohla najít, málem
jsem zklamáním vyk ikla. Celé t lo jsem
m la v jednom ohni. Posléze jsem se uchýlila k jedinému dostupnému prost edku
-.- k marným pokus m dostat se svými prsty tam, kde t snost scény neskýtala zatím
dostatek místa pro akci a kde mi prsty
usilující o proniknutí p sobily utrpení,
i když mi sou asn skýtaly pon kud uspokojení. Úzkost pr chodu ve mn vyvolávala obavy, kterých jsem se nemohla zbavit,
doufala jsem však, že to vše budu moci íci
Phoebe a od té že se mi dostane vysv tlení.-.Až do p íštího rána se mi však k tomu nenaskytla p íležitost, protože Phoebe p išla
spát až dlouho poté, co jsem usnula. Jakmile jsme tedy ob procitly, snažila jsem se
p ivést naše ranní lenošivé povídání na p íinu mého znepokojení, k emuž jsem jako
p edmluvy využila vylí ení scény lásky, jejímž jsem v era byla nahodilým sv dkem.
Než jsem to vše sta ila vypov d t, p erušila mne Phoebe n kolikrát bou livými záchvaty smíchu. M j d vtipn promyšlený
zp sob, jakým jsem jí to vypráv la, nikterak v jejích o ích nezmenšil sm šnost celé
p íhody.
Ale když se vyptávala jak na mne ta podívaná zap sobila, nezapírala nebo nezamlouvala jsem rozkošné vzrušení, které to
ve mn vyvolalo. ekla jsem jí však také, že
jedna v c mne znepokojila, a to velmi vážn .Ale, copak to bylo? zeptala se.-.- Když
jsem velmi pozorn a s velkou zv davostí
srovnávala rozm ry toho ohromného nástroje, který -.-.- jak se mi aspo zdálo -.- nebyl ten í mého záp stí a kratší t í mých
p stí, s rozm ry té malé, útlé ásti mého t la, která se m la p izpúsobit tomu, aby n co takového do sebe pojala, nedovedu si
p edstavit, že bych to mohla do sebe vpustit aniž bych p itom -.- a možná za hrozného utrpení -.- na to nedoplatila svým životem. Protože sama dob e víte, že i jen pouhý prst vražený do toho místa mne nesnesiteln zra uje.-.- Pokud jde o naši paní
a o vás, mohla jsem se jasn p esv d it
hmatem nebo pohledem, že existuje podstatný rozdíl v rozm rech ve srovnání se
mnou. Takže zkrátka a již je P islibovaná

rozkoš jakákoliv, mám strach z bolesti, kterou mi ten experiment zp sobí.
Phoebe vypukla v nový ješt v tší záchvat smíchu a zatím co já jsem o ekávala,
že mi vážn vysv tlí mé nejasnosti a že mi
vyvrátí pochyby, ekla mi pouze, že nikdy
v život neslyšela, že by n komu do t ch
míst byla tou hroznou zbraní zasazena smrtelná rána a že zná mnoho ješt mladších
a práv tak útlých dívek jako jsem já, které
tu operaci p estály. Je sice pravda, že je velký rozdíl v rozm rech této t lesné ásti jak
od p írody tak v d sledku rození d tí nebo
astého nadužívání p íliš velkými nástroji
ale že p i ur itém stá í a ur itých t lesných
vlastnostech ani ten, kdo má v t chto v cech nejv tší zkušenost nem že dob e rozeznat rozdíl mezi pannou a ženou ve
svém p irozením. Protože mi však
náhoda poskytla takovou podívanou, opat í
mi ona ješt jinou podobnou možnost, kterou se m j zrak více pokochá a která mi dopom že k tomu, abych se zbavila strachu
z té domn lé disproporce.
Potom se mne zeptala zda znám Polly
Philipsovou.-.- To je nepochybn ta milá dívenka, která se ke mn chovala tak n žn ,
když jsem byla nemocná, -.- odpov d la
jsem a která je, jak jste mi ekla, v našem
dom teprve asi dva m síce. Ano, to je
ona -.- odpov d la Phoebe.-.- Potom je t eba abys v d la, že si ji vydržuje mladý janovský obchodník, kterého jeho strýc
-.- ohromn bohatý lov k, který svého synovce bezmezn miluje -.- poslal s jedním
anglickým obchodníkem do Anglie pod záminkou, že zde má vyrovnat n jaké ú ty.
Ve skute nosti však cht l vyhov t jeho touze po cestování a po poznání sv ta. Seznámil se s Polly náhodou v jedné spole nosti,
zalíbila se mu a za ídil to tak, aby ji to stálo
za to být jenom jeho. P ichází k ní dvakrát
nebo t ikrát za týden a ona ho p ijímá ve
své malé kom rce nad schody, kde si s ní
užívá s vášní a kapricemi vlastními jeho
horké zemi. Nic víc ti ne eknu, ale zítra má
op t p ijít a ty budeš mít možnost vid t co
se mezi nimi odehrává a to z místa, které
zná pouze naše paní a já.
Múžete mi v it, že v nálad , ve které

jsem byla, jsem nem la proti tomuto návrhu žádné námitky, naopak byla jsem jako
na trní a ani jsem se nemohla do kat.
V p t hodin odpoledne p íští den Phoebe,
p esn tak jak mi to slíbila p išla ke mn
když jsem sed la sama ve svém pokoji
a pokynula mi abych šla s ní.
Velmi opatrn jsme sešly po zadních
schodech. Tam otev ela dve e do jakési
tmavé kom rky kde byl uskladn n n jaký
starý nábytek a n kolik beden od likér .
Zatáhla mne tam za sebou a zav ela za námi dve e, takže jsme se ocitly v úplné tm .
Jen dlouhou úzkou skulinou sem p icházelo trochu sv tla z vedlejší místnosti, která
byla jevišt m o ekávané akce. Sed ly jsme
na nízkých truhlách a mohly jsme tak velmi
snadno a se vší z etelností -.- samy nevid ny -.- pozorovat vše, co se odehrávalo vedle, když jsme oko p iložily ke skulin , která vznikla zborcením p epážky nebo jejím
odchlípnutím na druhou stranu. Skulinou bylo vid t mladého muže. Byl obrácen zády ke mn a prohlížel si n jaký asopis -.- tento mladý muž byl první osobou,
kterou jsem tam spat ila. Polly ješt nep išla. B hem necelé minuty se však otev ely
dve e a ona vstoupila. Jakmile zaslechl, že
se dve e otevírají, oto il se a vykro il jí
vst íc, v tvá i výraz nejv tší n žnosti
a uspokojení.
Když ji pozdravil, odvedl ji k lehátku stojícímu proti nám. Tam si oba sedli a mladý
Janovan jí nabídl sklenici vína a na tácku
n kolik neapolských biskvit .
Potom, když si vym nili n kolik polibk
a n kolik slov -.- on mluvil lámanou angli tinou -.- po al si rozepínat bl zu a svlékl si
ji. To jako by bylo signálem k všeobecnému
svlékání, což ostatn horké letní období
zna n usnad ovalo. Polly za ala rozepínat
sponky svých šat a protože nemusela rozvazovat šn rova ku byla s jeho galantní
pomocí bleskov svle ena až do košile.
Když to vid l, rychle si rozepnul kalhoty,
kabát a podvazky a zul si své nalešt né boty. Rozepnul také límec své košile. Potom
dodal Polly odvahu polibkem a svlékl jí
i košili. Byla, myslím, na takové jednání
zvyklá, protože se sice trochu za ervenala,
ale ur it mén než já, když jsem ji nyni tak

spat ila v plné nahot , tak jak ji stvo ila p íroda, s rozpušt nými ernými vlasy, které
splývaly po její oslniv bílé šíji a ramenou.
Rum nec jejích tvá í p echázel postupn
v sn hobílý odstin pokožky, který byl p ímo osl ující.
Nemohlo jí být více než 18 let. M la pravidelnou tvá rozkošných rysú, skv lou postavu, pár závid níhodných prs . Byla pln
vyvinutá, okouzlujících tvarú, jakoby jemn
vysoustruhovaná z masa a tak pevná
a pružná, že si její prsa uchovávala vzty enou formu bez jakékoliv podpory. Jejich ost e zahrocené bradavky jakoby jen zd razovaly hluboké n žné údolí, které je rozd lovalo. A pod nimi ležel rozkošný pás b icha, který kon il rozcestím ústícím do úžlabinky, jež se skromn ztrácela dol , jakoby
hledala úkryt mezi dv ma oblými, masitými stehny. Kudrnatý porost šatil její rozkošný klín tím nejdražším sobolím kožíškem.
Mohla být zkrátka nejvítan jším objektem
pro malí e, kte í mohli sout žit o její p íze
a o to, aby jim v celé své hrdé a nádherné
nahot stála modelem jako vzor ženské
krásy.
Mladý Ital -.- stále ješt v košili -.- na ni
up en zíral, uchvácen pohledem na tu
všechnu krásu, která by dokázala rozohnit
t eba i poustevníka na smrtelném loži. Jak
se tak podle jeho p ání otá ela, jeho la né
o i ji p ímo pohlcovaly. A ani jeho ruce p itom nebyly odsouzeny k p stu, nebo voln v honb za požitkem se toulaly po všech
ástech a místech jejího t la, p ímo p edureného k poskytování nejvyššího požitku.
P i všem tom nebylo možné p ehlédnout
jak se mu košile vp edu nápadn vydula,
jak se nadzvihla a ukazovala stav v cí za
touto záclonou. Ale brzy si košili svlékl
a nyní co do své nahosti nem li co by jeden
druhému vytýkal.
Podle toho co íkala Phoebe, bylo mladíkovi asi 25 let. Byl vysoký, soum rných
úd , p kn formovaného t la, svalnatý, ramenatý a p itom útlý v bocích. Obli ej nem l nijak nápadn krásný, ale m l ímský
nos, velké erné jiskrné o i a ervené tvá e,
které u n j p i jeho jinak sn dé pleti byly
spíše ozdobou. Nem l však ple nep íjemn

hn dou v tom odstínu, který již sám o sob
vylu uje sv ží vzhled, nýbrž olivov lesklou, která p ímo vyza uje životnost, která
sice možná mén osl uje než bílá krása, ale
která se více líbí. Jeho vlasy, p íliš krátké na
to, aby se daly v zadu sepnout, mu padaly
v krátkých volných ku erách na šíji. A n co
málo kade í mu zdobilo prsní bradavky,
což dodávalo jeho hrudi vzhled síly a mužnosti. A potom -.- to velké vzedmutí, které
se vzpínalo z houští ku eravých kade í rozprostírajících se kolem ko ene, po celých
stehnách a po b iše až k pupku, Stálo zde
tuhé, vzty ené, takového rozm ru, že mi
nahán lo strach a vyvolávalo soucit s tou
malou ástí jejího t la, která byla cílem jeho
rozvášn nosti a která byla nyní pln vystavena jeho zrak m. Vtom již vzal Polly do
náru e a položil ji jemn na lehátko, které
jako by zde bylo p ipraveno k tomu, aby
zachytilo její dobrovolný pád. Se stehny doko án rozev enými jak jen to bylo možné
odkrývalamezi nimi zcela tu masitou,
uvnit rudou úžlabinku, jejíž rty -.- na vnit ní stran rum nné -.- svíraly rozkošnou úzkou, rubínovou miniaturní árku. Její delikátní odstín by nedokázal napodobit ani
št tec toho nejnadan jšího malí e.
Phoebe do mne v tomto okamžiku jemn
str ila, aby upoutala mou pozornost na
svou otázku, zda si myslím, že moje vlastní
panenská zahrádka je o mnoho menší? Mé
smysly byly však tak upoutané a tak vybiované vším tím, co jsem vid la, že jsem.
nebyla schopna odpov di.
Mezitím zm nil mladý muž její polohu.-.Doposud ležela nap í lehátka, nyní ji položil podél. Stehna však m la stále roztažená
a cíl jeho touhy tak nyní ležel p ímo p ed
ním. Kle el mezi jejími stehny a vystavovalnám v postranním pohledu na odiv svou
sm le vzty enou zbra , která, jak se zdálo,
hrozila n žnou ob rozšt pit. Ob zde
však ležela s úsm vem, vystavena hrozícímu útoku a nijak se jej nesnažila odvrátit.
S jakou rozkoší pohlédl na svou zbra ,
uchopil ji rukou a zavedl ji k lákající št rbin . Rozev el od sebe její pysky a po n kolika p írazech, kterým jak se zdálo Polly sama velmi ú inn napomáhala, zasunul

zbra asi do poloviny délky. Tam však
uvízla -.- asi pro svou p ílišnou tlouš ku.
Vytáhl ji proto op t ven, trochu ji naslinil
a znovu vsadil dovnit . Tentokráte ji snadno zarazil až po samý jílec, což donutilo
Polly k hlubokému vzdechu. Ten však zn l
docela jinak než jako bolestivé zaúp ní.
Úto ník za al p irážet, a ona na to odpovídala nadzdvihováním, zpo átku mírn
a v pravidelném taktu. Brzy však je oba zachvátila tak vášnivá hore ka, že jejich pohyby pozbyly po áte ní pravidelnosti a poádku. Za ali p irážet tak rychle, jejich polibky byly tak žhavé a vášnivé, že nemohli
takovou bou i dlouho vydržet. Zdálo se mi,
že oba pozbývají smysl , z o í jako by jim
vyšlehovaly jisk ící blesky. Oh!-.-.-.- Oh!.-.Už to nemohu vydržet.-.-.- Je to moc.-.Umírám.-.-.- Už to p ichází -.-.-.- tak volala
Polly v extázi. Jeho rozkoš probíhala tišeji
ale brzy i jeho tlumené mumlání, hluboké
od srdce jdoucí vzdechy a nakonec vášnivé
zaražení do hloubky jako kdyby ji cht l
probodnout po celé délce a potom nehybná
ochablost všech jeho údú, vše ukazovalo,
že na n j p išel okamžik kone ného vyvrcholení. I na ní bylo vid t, že se k Jeho extázi pln p ipojila. Divoce mávala pažemi
kolem sebe, zavírala o i a náhle vydala srdcervoucí vzlyk, jako kdyby ve š astné agonii vydechla duši.
Když p estal zarážet a vytáhl z ní sv j nástroj ven,ležela zde zcela bez pohybu, rozkoší sotva dechu popadajíc. Položil ji op t
nap í p es lehátko protože nebyla z eJm
schopna ani se posadit. Stehna Jí zústala široce rozev ená a mezi nimi jsem mohla vid t jakousi bílou tekutinu, usazenou Jako
p na na vn Jších rtech této nedávno otev ené rány, žhnoucí nyní ješt jasn jší rudostí.
Potom se kone n pozvedla a obJala ho. Bylo z eJmé, že zkouška, které ji vystavil, ji
nikterak nebyla nep íjemná, alespo soud
podle n žnosti s Jakou na n j pohlížela
a s Jakou jej objímala.
Ani se nepokusím vylí it co jsem Já sama
b hem celého toho aktu poci ovala. Ale od
toho okamžiku bylo navždy amen s mým
strachem z toho, Jak by mi mohl ublížit
muž. Naopak, mé obavy se nyní zm nily

v tak žhavou touhu, v tak nezvládnutelnou
,chu , že bych snad byla uchopila za rukáv
prvního p íslušníka tohoto pohlaví, který
by se mi naskytl a nabídla mu poklad
o n mž jsem nyní byla p esv d ena, že jeho ztráta by pro mne byla skute nou výhrou. Výhrou, které jsem se Již nemohla
do kat.
Ani Phoebe, která byla zkušen jší a pro
kterou takový pohled nebyl žádnou novinkou, nemohla p i té žhavé scén zústat nevzrušená. Jemn mne odtáhla od našeho
kukátka a ze strachu, aby nás ti dva vedle
neuslyšeli, mne zavedla až k samotným
dve ím. Byla jsem, p itom zcela pasivní
a bez odporu jsem se poddávala její v li.
Nebylo zde na co si lehnout ani sednout.
Op ela mne tedy zády o dve e, zvedla mi
spodni ku a svými pilnými prsty navštívila
a prozkoumala tu mou ást, kde se nyní
soust edil takový ohe a takové vzrušení,
že jsem byla až k smrti nemocná touhou.
Již jen pouhý dotek jejích prst na tomto
kritickém míst m l na mne stejný ú inek
jako ohe na zápalnou š úru. Její ruka
ihned vycítila jak jsem byla vybi ována
a vydrážd na podívanou, kterou mi opat ila. Když se jí poda ilo áste n ukojit mou
váše , zavedla mne, napln nou touhou uvid t pokra ování scény mezi ob ma leny
zamilovaného páru, op t ke skulince, tak
p íznivé pro naši podívanou.
Opustili jsme naše stanovišt jen na n kolik okamžik a nyní p i svém návratu jsme
vid ly, že v ci op t pokro ily a že n žný
útok byl op t obnoven. Mladý milenec sed l
na lehátku elem k nám, Polly m l posazenou na jednom kolen . Objímala jej kolem
krku. Skv lá b lost její pokožky tvo ila rozkošný kontrast k hladce lesklé hn di jejího
milence.
Kdo by dokázal spo ítat všechny ty žhavé polibky! S jemnými nárazy se jejich ústa
a jejich jazyky spojovaly. Vid la jsem, jaký
požitek a jakou rozkoš jim tato n žná hra
jazyk poskytuje.
Jeho rudohlavý šampion, který teprve
p ed chvíli opustil teplé hnízde ko celý
unavený a poko ený, dosáhl mezitím op t
své vrcholné kondice. Znova nap ímil svou

hlavu mezi jejimi stehny a pozvedl h ebínek. Polly z ejm dostala chu si s ním pohrát a polaškovat. Hladila jej, sklonila hlavu
a vsunula jeho sametovou špi ku mezi rty
svých úst. Nevím, zda to ud lala proto, že jí
to p sobilo zvláštní rozkoš, nebo proto, aby
byl ješt hladší a snadn ji pronikl dovnit .
M lo to však na jejího partnera takový ú inek, že mu o i prudce zajisk ily a na jeho
rozpálené tvá i bylo vid t, jak se tím jeho
rozkoš stup uje. Vstal, uchopil Polly do náru í, políbil ji a n co jí tiše pošeptal, emuž
jsem nerozum la. Položil ji p itom do nohou lehátka na b icho. Potom ji mrskal po
stehnách a po zadku tou svou tuhou šlachou, která -.- pohán ná jeho rukou -.- jako
pružina znovu a znovu na ní dopadala. Jak
se však zdálo, nebolelo ji to o nic více než
jeho a p sobilo jí to z ejm práv takový
požitek jako jemu.
Jaké však bylo potom mé p ekvapení,
když si ten lítý mladý tverák lehl na záda
a jemn p istr il Polly nad sebe. Vyhov la
jeho rozmaru, sedla si na rozkro mo
a vlastní rukou zavedla slepého favorita ke
správnému místu. Potom uposlechla jeho
impulsu a nasedla p ímo na plamennou špici jeho nástroje lásky a sama se na n j nabodla. Zarazila jej pevn do sebe v celé jeho
délce. Z stala na n m po n kolik okamžik
klidn sed t a z ejm s rozkoší vychutnávala tuto polohu, zatímco on si pohrával s jejími vyzývav vzty enými prsy. Chvilku se
jej snažila od toho odvrátit a p im t jej k líbání, ale brzy je pronikavá rozkoš strhla
k hore né innosti. Po ala se bou liv vzpínat a nadzvedávat, emuž spodní partner
odpovídal harmonickým p irážením. Zk ížil paže kolem jejího pasu a divoce ji k sob
p itahoval. Obrácené údery kovadliny na
kladivo je rychle vynesly ke kritickému bodu, ve kterém nám všechny p íznaky utajené extáze nazna ily vrchol, ke kterému
spole n dosp li.
Nedokázala jsem se na to dále dívat. Byla
jsem druhým jednáním hry tak rozrušena,
tak rozpálena, že jsem se jako šílená tiskla
k Phoebe, objímala jsem ji vášniv jako
kdyby mne cht la opustit. Ona naopak byla
vším tím pot šena a tušíc zmatek, který ve

mn bou il, tla ila mne ke dve ím, velmi
opatrn je otev ela a vyvedla mne na chodbu. Potichu jsme se odplížily do našeho pokoje. Nebyla jsem vzrušením schopna stát,
mé nohy mne sotva nesly. Vrhla jsem se na
l žko a ležela jsem jako schvácená -.- a p itom plná studu nad tím, co jsem poci ovala.
Phoebe si-lehla ke mn a tverácky se
mne ptala, zda nyní, když jsem nep ítele vid la na vlastní o i a p esv d ila se co je to
za , mám-li z n j stále ješt strach. Nebo zda
si myslím, že bych se mohla odvážit dostat
se s ním do blízkého st etnutí. Odpov
jsem ji z stala dlužna. Sotva jsem totiž popadala dech, jen jsem zhluboka vzdychla.
Uchopila mou ruku, vyhrnula si spodni ku
a násilím mi ruku p itáhla tam, kde jsem
nyní -.- již lépe pou ená -.- postrádala to, co
bylo hlavním p edm tem mé touhy. Když
jsem tam nenašla ani stín toho, po em
jsem tak toužila, protože celé to místo bylo
ploché a prázdné, byla bych nejrad ji stáhla ruku rozmrzele zp t. Bála jsem se však,
že bych si ji rozhn vala. Proto jsem ji nechala, aby s mou rukou d lala co cht la.
A tak si nakonec opat ila spíše stín rozkoše
než rozkoš skute nou. Já sama jsem se
však nyní zam ila na vydatn jší stravu. Slíbila jsem si, že se již nebudu blázniv zmítat od jedné ženy k druhé, jestliže mi paní
Brownová co nejd íve neopat í to, po em
jsem tak prahla. Zkrátka vypadalo to se
mnou tak, že jsem již nebyla schopna vy kávat až do p íjezdu lorda B . . ., p estože byl
o ekáván v nejbližších dnech. A také jsem
na n j ne ekala, protože láska sama mi p Ipravila jiný osud navzdory všem zájmúm
mých spole nic i hrubému chtí i.
Bylo to dva dny po této události, když
jsem vstala asi v šest hodin zrána a opustila
na loži svou spole nici, která tam usnula teprve krátce p ed mým procitnutím.
Odkradla jsem se dol s úmyslem nalokat
se erstvého vzduchu v malé zahrádce, která p iléhala k našemu zadnímu salonu.
V dob , kdy dlely v dom návšt vy, m la
jsem zakázáno tam chodit. Nyní však vládlo
všude naprosté ticho a spánek.
Otev ela jsem dve e salonu a byla jsem
velmi p ekvapena, když jsem u polovyhas-

lého krbu v lenošce staré dámy uvid la jakéhosi mladého pána, jak tam spí se zk íženýma nohama. Nechali jej tam z ejm jeho
nahodilí spole níci, kte í ho opili a pak odešli každý s jednou spole nicí nahoru. On
zde z stal sám zásluhou staré paní, která
ho necht la rušit ani poslat dom v tom stavu, v jakém byl. A což je více než pravd podobné, nebyla pro n j volná žádná postel,
kde by se mohl vyspat. Na stole ješt stála
bowle s pun em a kolem byly v nepo ádku
rozestaveny sklenice, jak to bývá obvyklé
po pitce. Když jsem se p iblížila abych se
na spá e podívala, nebesa, jaký to byl vzrušující pohled! Žádná slova nejsou s to vyjád it jakým dojmem na mne jeho vzhled
zap sobil.-.-.- Ano, nejdražší p edm te mé
první vášn , navždy si v pam ti uchovám
tv j obraz, jak jsem t poprvé spat ila, -.-.vzývám t -.-.- v duchu t op t vidím tak, jako poprvé.
P edstavte si, madam, krásného jinocha
mezI osmnácti a devatenácti lety, s hlavou
odpo ívající na bo ním op radle k esla.
Rozcuchané ku ery mu nepravideln stínily tvá , jejíž r žová sv žest mládí a sou asn i mužný p vab upoutaly m j zrak. Dokonce i ochablost a bledost jeho lící, na kterých do asná nadvláda fialového odstínu
nad r žovým byla d sledkem výst elk
uplynulé noci, prop j ovaly jeho velmi
jemným rys m jakýsi nevyjád itelný p vab. Jeho o i, uzav ené spánkem, vystavovaly na odiv okraje ví ek lemované dlouhými asami. Žádný št tec by nedokázal vymalovat pravideln jší oblouky obo í než ty,
které zdobily jeho vysoké, bílé a hladké elo. A pákarmínových rt našpulených
a kyprých jako by na nich práv zanechala
v ela své žihadlo, p ímo lákaly k tomu,
abych zchladila jejich žár. Ale skromnost
a respekt, které jsou u obou pohlaví neodd litelným znakem opravdové lásky, udržely mou touhu na uzd .
Když jsem uvid la rozepjatým límcem jeho košile hru b lejší než padlý sníh, neodvážila jsem se prodlužovat rozkoš, kterou
mi ten pohled skýtal, protože bych tím
mohla uvést do nebezpe í zdraví toho, jenž
se mi již nyní stával tím nejdražším v mém,

život . Láska, která mne nau ila ostychu,
mne vedla i k n žnosti. Chv jící se rukou
jsem uchopila jeho paži a tak jemn , jak jen
to bylo možné, jsem jej probudila. Otev el
o i, chvíli se nep ítomn díval kolem sebe
a potom pronesl hlasem, jehož harmonický
tón mne hluboce vzrušil.: Prosím, krásné
dít , kolik je hodin?" Odpov d la jsem mu
že by se mohl nachladit, kdyby zde tak dále
spal s rozhalenou hrudí v ranním chladném
vzduchu. Pod koval mi s roztomilostí, která byla pln v souladu s jeho roztomilým
zjevem i zrakem. Jeho o i nyní se otev ely
doko án a vyslaly na mne zv davý pohled,
jehož žár mne zasáhl p ímo do srdce.
Zdá se, že na flámu s n kolika svými mladými spole níky pil p íliš rychle a p etáhl
to, ješt než p išli k nám. Dostal se tak velmi rychle do takového stavu, že nebyl schopen absolvovat s nimi program až do konce
a získat též pro sebe jednu spole nici. Nyní,
když mne vid l v nedbalkách, nepochyboval o tom, že jsem jednou ze sle en našeho
domu a že jsem sem byla poslána, abych
mu pomohla dohnat ztracený as. Ale
i když jej napadla tato ostatn zcela p irozená myšlenka, i když mne považoval za
jednu z p íslušnic, která jej p išla pobavit,
choval se ke mn bez jakékoliv hrubosti
- bu že na n j m j jev zap sobil tak neoby ejným dojmem, nebo to byl d sledek
jeho p irozené zdvo ilosti. Políbil mne na
ústa -.- byl to v bec první polibek, který
jsem ve svém život dostala od muže
-.- a zeptal se mne, zda bych mu mohla poskytnout svou spole nost. Ujiš oval mne, že
budu spokojená a že se mi to vyplatí. Ale
moje nov zrozená láska, láska, která zjemuje a mírní chtí mi zabránila, abych se
mu tak náhle poddala. Ostatn i strach, že by
nás mohli p ekvapit lidé z domu, utlumil jakoukoliv mou povolnost. ekla jsem mu tónem, který mi vdechla má láska, že z d vod , které mu pro nedostatek asu nemohu
vysv tlit, s ním nemohu z stat a že se s ním
dokonce již ani nesmím setkat. Tato slova
jsem doprovodila hlubokým povzdechem,
který jako by vycházel z hloubi mého srdce. M j dobyvatel, na kterého -.- jak mi
pozd ji prozradil -.- velmi zap sobila moje

obrana a kterému jsem se zalíbila tak, jak
se mú v bec mohla jen zalíbit osoba vedoucí takový život -.- se domníval -.- jako
jsem vedla já, se mne bez velkého rozmýšlení dotázal, zda bych s ním necht la žít. Že
by jenom pro mne najal byt a že by mi pomohl zbavit se všech závazk , které -.- jak
p edpokládal -.- mám k tomuto domu. Tato
nabídka byla pro mne tak neo ekávaná, náhlá a také nebezpe ná, protože byla nepromyšlená a pocházela od naprostého cizince
a p itom lehkomyslného chlapce. Obrovská
láska, kterou jsem k n mu od prvního okamžiku poci ovala, dodala však v mých
p edstavách jeho hlasu neodolatelné kouzlo a zaslepila mne v i všem námitkám. Byla bych za n ho již v tomto okamžiku dala
sv j život. Je naprosto pochopitelné, že
jsem nemohla odolat jeho výzv , abych
s ním žila. Mé srdce se po takové nabídce
divoce rozbušilo a diktovalo mi odpov .
Po minutové odmlce jsem prohlásila, že
bych nabídku p ijala a že k n m uprchnu,
jakmile si to bude p át. A že budu zcela jeho ve všem dobrém i zlém. asto sem se
pozd ji podivovala tomu, že jej taková p ílišná ochota neznechutila, že mne nezleh ila v jeho o ích. Osud to však uspo ádal tak,
že tento mladý muž, sužován obavami
z p e etných nebezpe í, kterými jej m sto
ohrožovalo, hledal již po n jakou dobu dívku, kterou by mohl mít jen pro sebe. A moje osoba našt stí vzbudila jeho zájem a tak
jakoby zázrakem -.- který ostatn asto lásku doprovází -.- jsme v mžiku uzav eli dohodu a potvrdili jsme ji vým nou polibkú.
Tím se upokojil nebo doufal, že se mu se
mnou vbrzku dostane nerušené rozkoše.
Nikdy si však ten drahoušek ned lal t žkou hlavu z toho, že popletl hlavu mladé
dívce a vystavil ji všem d sledk m jejího
rozhodnutí následovat bez rozmyslu svého
milá ka.
Krom dokonalé mužské krásy, jejíž
všechny znaky v n m byly nakupeny, m l
také úpravný a ušlechtilý zevn jšek, jistou
eleganci v postoji t la i držení hlavy. To p sobilo tak, že vysoce vynikal nad všechny
muže. M l jiskrný a púsobivý pohled,
v n mž bylo sou asn n co roztomilého

i n co panova ného. Na jeho lících jakoby
rozkvétaly n žné r žové kv ty.-.- Nenapodobiteln jemný a živý rum nec jej chránil
p ed výtkou, která se obvykle p edhazuje
lidem tak mimo ádn krásným jako on, že
vede neuspo ádaný, hrubý a rozplizlý život.
Dohodli jsme se takto.: Zítra asi v sedm
hodin ráno vyjdu z domu -.- mohla sem to
slíbit, protože jsem v d la, kde získám klíe od domovních dve í. On na mne bude
ekat na konci naší ulice s drožkou a odveze mne do bezpe í. Potom pošle n koho,
kdo se v tom vyzná, aby vyrovnal všechny
dluhy zp sobené mým pobytem u paní
Brownové která jak byl p esv d en se ur
it nebude chtít dobrovoln rozejít se silou
tak schopnou p itahovat zákazníky.
ekla jsem mu, aby se v dom nikomu
ani slovem nezmi oval o tom, že mne zde
spat il, d vody že mu vysv tlím pozd ji.
Protože jsem dostala strach, co by se stalo,
kdyby mne s ním n kdo vid l, odtrhla jsem
se od n j s krvácejícím srdcem a potichu
jsem se odkradla nahoru do své kom rky,
kde jsem nalezla Phoebe stále ješt v hlubokém spánku. Rychle jsem vyklouzla ze županu a lehla jsem si k ní, plna divné sm si
radosti i strachu -.- mou náladu lze snad lépe pochopit než vysv tlit.
Nebezpe í, že paní Brownová odhalí mé
úmysly, že se ve svých nad jích mohu zklamat, že mohu upadnout do nep edstavitelné bídy -.- vše to bledlo p ed mou nov roznícenou vášní. Možnost být alespo jednu
jedinou noc s ideálem mého panenského
srdce, vid t jej, dotýkat se ho -.- to pro mne
bylo takovým št stím, které mi bylo dražší
než svoboda, než sám život. Možná, že se
mnou bude špatn zacházet -.- ale nech !
Byl mým bohem. Byla bych nanejvýš
š astná i tehdy, kdyby mi jeho milostivá ruka zp sobila t eba smrt.
O tom jsem p emýšlela po celý den, jehož každá minuta se mi zdála být opravdovou v ností. Jak asto jsem se dívala na
hodiny! A dokonce jsem byla v pokušení
popostr it jejich líné ru i ky, jako kdybych
mohla urychlit as. Kdyby si mne lidé v dom více všímali, museli na mn vid t, že se

se mnou d je n co mimo ádného. Své rozrušení jsem totiž nedokázala utajit, zejména
když se n kdo u ob da zmínil o okouzlujícím mladíkovi, který zde byl v noci a z stal
i na snídani. Oh, ten vám byl krásný!-.-.K smrti jsem si jej zamilovala!-.-.- Kam se na
n j všichni hrabou!-.-.- a jiné podobné
hlouposti jsem musela vyslechnout, což vše,
jen p ilévalo olej do ohn , jehož žárem
jsem celá planula.
Myšlenkový zmatek, v kterém jsem se po
celý den zmítala, m l p ece jen jeden dobrý
ú inek, byla jsem tím vším tak unavena, že
jsem brzy usnula a tvrd jsem spala až do
p ti hodin do rána, kdy jsem vstala. Tiše
jsem se oblékla a ekala jsem v dvojích mukách -.- ve strachu a netrp livosti -.- na stanovenou hodinu. Nakonec jsem se toho
drahého, touženého okamžiku do kala.
Nyní, povzbuzována pouze odvahou již mi
dodávala má láska, jsem se odvážila po
špi kách sejít dol se schodú. Sv j koš se
všemi v cmi jsem tam rad ji nechala ve
strachu, aby mne s ním n kdo nespat il vycházet z domu.
Došla jsem k domovním dve ím. Klí od `
nich ležel každou noc na židli v mém pokoji, kam jej dávala Phoebe, která jej m la^
v úschov . Phoebe nem la ani stopu podez ení, že bych mohla mít v úmyslu utéci
-.- a také jsem skute n až do v erejšího
dne vúbec na n co takového ani nepomyslela. Proto p ede mnou klí nijak neskrývala. Velmi opatrn jsem dve e otev ela
a vyšla jsem ven. Nikdo mne nespat il. Láska, která mi dodávala odvahu, mne z ejm
také ochra ovala. Když jsem se tak ve zdraví dostala na ulici, spat ila jsem svého nového and la strážného, jak eká u otev ených
dví ek ko áru. Ani nevím, jak jsem k n mu
dob hla -.- myslím, že jsem p ímo let la.
V okamžiku jsem byla uvnit po jeho boku.
Pevn mne obejmul a na p ivítanou políbil.
Dal p íkaz ko ímu a ten se rozjel. M la
jsem o i plné slz, ale byly to slzy nejv tšího
št stí. Celá jsem se rozplývala pomyšlením,
že jsem v náru í toho okouzlujícího mladíka. Srdce mi bušilo radostí. V bec jsem se
nestarala ani o minulost ani o budoucnost
-.- p ítomnost byla vším, co jsem byla

, schopna vnímat, a ta byla tak silným dojmem, že jsem št stím až omdlévala. Ani
nebylo t eba n žných objetí a konejšivých
domluv, kterými mne zahrnul.: Že mne horoucn miluje, že mi nikdy nezavdá p í inu
abych litovala odvážného kroku, který
jsem u inila, když jsem se mu pln odevzdala v d v e v jeho est a šlechetnost.
Ve skute nosti však v tom, že jsem mu vyhov la, nebyla žádná moje osobní zásluha
-.- p ivedla m k tomu váše tak silná, že
jsem jí nemohla odolat a vše, co jsem podnikala, jsem u inila jen proto, že jsem ani jinak nemohla.
V okamžiku -.- jak se mi alespo zdálo,
protože pro mne as p estal existovat
-.- jsme dojeli do hostince v Chelsea, pohodln za ízeného pro milostná setkání. Byla
tam pro nás p ipravena snídan s okoládou. Starý bodrý majitel hostince, dob e
znalý života, nám skýtal p i snídani svou
spole nost. Šibalsky po mn pošilhával,
ob ma nám blahop ál a prohlásil, že se
k sob výborn hodíme. Že k n mu asto
p ijížd jí vzácní pánové a dámy, že však
tak hezký párek ješt nevid l.-.-.- Že je p esv d en, že jsem jah dka k nakousnutí, -.-.že vypadám tak prostince, tak nevinn . M j
cho že je š astný muž! Všechno to povídání našeho hostinského mne nejen pot šilo
a ukonejšilo, ale rozptýlilo také m j zmatek
z toho, že jsem poprvé se svým novým
vládcem, se kterým jsem se ím dále tím více bála z stat o samot , jak se ta rozhodná
minuta p ibližovala. Byl to ostych, na kterém m la mnohem v tší podíl moje horoucí láska než panenská upejpavost.
Cht la jsem ho, slep jsem ho zbož ovala, byla bych pro n j ob tovala život. Ale
,nyní -.- nevím pro -.- jsem se obávala okamžiku, který až dosud byl p edm tem
mých nejv elejších tužeb. Strach, který
blázniv rozbušil mé srdce, se smísil se záplavou horoucí touhy. Tato bitva vášní, tento konflikt mezi ostýchavostí a milostnou
touhou vyvolaly nový p íval mých slz. Považoval to -.- jako již p edtím v ko á e
- za d sledek mých obav a roz ílení z náhlé zm ny podmínek, ve kterých jsem žila,
za slzy vd nosti za jeho ochranu a pé i.

Proto d lal v ci, o kterých se domníval, že mne mohou ut šit a povzbudit mou
náladu.
Po snídani mne Charles -.- (drahé rodinné
jméno mého Adonise musím bohužel zatajit) -.- vzal s významným úsm vem za ruku
a pravil.: "Pojdte, má drahá, ukáži vám pokoj, z n hož je rozkošný výhled na zahradu." A aniž vy kal mé odpov di na tuto
výzvu, která mne vrcholn vzrušila, zavedl
mne nahoru do prostorného sv tlého pokoje, kde nebyla v bec žádná vyhlídka, jedin
snad na l žko, které -.- jak se mi zdálo
- bylo pro n ho hlavní pohnutkou, pro
práv tento pokoj zvolil.
chvatn mne uchopil do náru í, zvedl mne,
do výše, t esoucí se, sotva dechu popadající
a zmírající v bou i n žného strachu a žhavých p edstav a se rty p itisknutými na mé
mne uložil na l žko. Jeho netrp livost mu
ani nedovolila aby mne vysvlékl -.- pouze
rozepnul m j šátek a mé šaty a rozvázal
šn rova ku.
Má adra byla nyní odhalena, srdce mi
v nich horoucn bušilo. Pár mladých, pevných a pružných prsú, takových, jaké m že
mít jen dívka jíž není ješt ani šestnáct let,
která práv p ijela z venkova a jíž se dosud
nikdo ani nedotkl, se nabízel jeho zrak m
a smysl m. Jejich pyšná krása, b lost, tvar,
rozkošná pružnost p ímo jako by lákaly jeho neklidné ruce. Brzy však adra opustil.
Moje spodni ka a košile spadly na zem
a ruce se pln v novaly útoku na to, co nejvíce poutalo jeho pozornost. Mé obavy mne
donutily mechanicky stisknout k sob stehna. Brzy však pronikla zv davá ruka mezi
n , roztáhla je a uvolnila tak cestu pro hlavní útok.
Po celou tu dobu jsem ne inn ležela vystavena jeho o ím a rukám. To jen potvrdilo jeho domn nku, která jej p im la k tak
odvážnému postupu. Byl totiž p esv d en,
že nejsem žádný nová ek, vždy si mne také p ivezl z ve ejného domu. A já jsem se
také ani slovem nezmínila o tom, že jsem
dosud pannou. A stejn , i kdybych tak byla
u inila, byl by si asi myslel, že si z n j d lám blázny a nev il by v tak nepravd podobnou v c -.- že stále ješt vlastním ten

drahý poklad, který mne samotnou tak sužoval, po kterém muži tak bažili a po kterém pátrali jen proto, aby jej mohli zni it.
Byl nyní tak vydrážd n, že nesnesl další
odklad. Rozepnul se, vytáhl sv j nástroj milostného útoku a vyrazil s ním bez váhání.
Jako do hotového prúlomu. Ale potom.-.-.Poprvé v život jsem cítila ten tuhý a jako
kost tvrdý roubík jak naráží na mé nejjemn jší ústrojí. M žete si asi p edstavit jeho
p ekvapení, když po n kolika mohutných
p írazech, které mne bolestiv zranily, shledal, že nepronikl ani v nejmenším dovnit !
N žn jsem zana íkala, že to nemohu vydržet, že mi opravdu ublížil. Stále si ješt
myslel, že je tak mladý a jeho nástroj tak
veliký a tuhý. A skute n , jen málo muž
by s ním mohlo sout žit! A že mne možná
doposud nepot šil svou p ízní nikdo, kdo
by byl v on ch místech vytvo en tak mohutn jako on. Stále mu totiž ani nep išlo
na mysl, že moje panenská kv tina doposud nebyla utržena a asi si myslel, že by bylo zbyte nou ztrátou asu a plýtváním slovy ptát se mn na n co takového.
Znovu se o to pokusil.-.-.- Stále nenacházel p ístup, stále nemohl proniknout, jen
mne ješt bolestiv ji ranil. Moje velká láska
mi však umožnila snést tu velkou bolest
bez jediného zasténání. Nakonec po n kolika bezvýsledných pokusech si celý zadýchaný lehl vedle mne, slíbal mé slzy a n žn se mne zeptal, pro tolik trpím. A zda
jsem to s druhými snášela snáze než s ním.
Odpov d la jsem s p esv d ivou prostotou,
že je prvním mužem, který se mnou takto
zachází. Pravda je všemocná a není pravidlem, že bychom nebyli ochotni uv it tomu,
co si sami horoucn p ejeme.
Charles, kterého jeho vlastní smysly p esv d ily, že mé tvrzení, že jsem ješt pannou není pokrytecké, mne pokryl polibky
a prosil mne jménem naší lásky, abych m la trochu strpení, že bude tak pozorný, aby
mi neublížil jako by se jednalo o n j samotného.
Sta ilo mi abych vid la jakou rozkoš mu
to púsobí a byla jsem ochotna pln se mu
oddat, a již mi to p sobí jakoukoliv bolest.
Obnovil nyní své pokusy novým zpúso-

bem. P edevším pode mne podstr il jeden
z polštá , aby dodal st edu svého cíle p íhodn jší elevaci a další polštá dal pod mou
hlavu, aby se mi pohodln ji leželo. Potom
mi roztáhl stehna, postavil se mezi n
a op el si má stehna o své ky le. Potom
nasadil hrot své zbran k št rbince, do které se snažil proniknout. Vstup však byl tak
úzký, že se jen st ží mohl zaost eným koncem p esv d it o jeho existenci. Podíval se
tam, p esv d il se i hmatem a uspokojen
obnovil útok s veškerým rozmachem. Jeho
velkolep tuhý úd mohutným p írazem jako klín rozerval záv r t chto mých kon in
a špice pronikla za okraj. Jakmile to pocítil,
využil tohoto úsp chu a dalším strkem p ímo vp ed násiln pr nik prohloubil. Citlivé
okraje tohoto mého tak jemného pr chodu
byly p itom od sebe tím tlustým t lesem
roztaženy, což mi zp sobilo takovou nesnesitelnou bolest, že jsem málem vyk ikla.
Necht la jsem však vzbou it d m a rad ji
jsem zatajila dech, nacpala jsem si do úst
spodni ku, která se mi omotala kolem hlavy a v agonii jsem do ní za ala zuby. Potom,
když jemná struktura mého ústrojí povolila
tak divokému drásání a trhání, poda ilo se
mu proniknout do mne o kousek dále. Nyní
však již zcela ztratil sebeovládání a s násilnickou prudkostí zvít zil a svým zb silým,
temperamentním údem ádil v jakési primItivní zu ivosti. Pronikal dovnit a vše p ed
sebou rozhrnoval. A pak jediným zu ivým
nemilosrdným výpadem jej pot ísn ného
proudy panenské krve do mne vehnal až
po samý jilec.-.-.- To mne však již mé odhodláni zcela opustilo. Vyk ikla jsem
a ostrou bolestí jsem ztratila v domí. Jak mi
potom Charles vypráv l, když sv j nástroj
po kone ném výst iku vytáhl, byla má stehna plná krve vytékající z mého poran ného, rozervaného pr chodu.
Když jsem p išla k sob ,ležela jsem na
l žku svle ená, v náru í roztomilého n žného vraha mého panenství, který -.- jsa.
trápen obavami o m j stav -.- mne k sob
n žn tiskl a ve své ruce držel pohár posilujícího likéru. Nemohla jsem lék odmítnout,
protože pocházel z rukou stále mi drahého
p vodce tolika utrpení.

Zdálo se mu, že mé slzami zalité o i unyle na n m ulpívající mu vy ítají jeho krutost.
a táží se, zda toto je odm na za mou lásku.
Ale Charles, který si mne po svém vít zství
nad mým panenstvím zamiloval ješt tisíckrát více, protože n co takového v bec neekal, tajil p ede mnou svou radost u v domí utrpení, které mi zp sobil, když sám
sklízel takovou rozkoš. Choval se ke mn
tak n žn , objímal mne, ut šoval mé vzlyky, které ostatn spíše prozrazovaly lásku
než odpor, protože všechen pocit utrpení
se již rozplynul v radosti z toho, že jej vidím, že mu náležím. jemu, jenž byl nyní absolutním vládcem mého št stí, jedním slovem -.- byl mým osudem.
Rána však byla ješt p íliš živá, p íliš
choulostivá, takže Charles se musel vzdát
svého dob e mín ného zám ru podrobit
moji trp livost nové zkoušce. Protože však
jsem nemohla chodit ani po pokoji, na ídil,
aby donesli ob d k posteli a nedal jinak,
než že jsem musela sníst kousek ku ete.
a vypít dv nebo t i skleni ky vína. M j
zbož ovaný mne p itom sám obsluhoval.
a pobízel s milou, ale neodolatelnou autoritou, kterou jej nade mnou obda ila láska.
Po ob d když bylo op t vše až na víno
odneseno, ožádal mne Charles neomalen
bez jakéhokoliv ostychu o dovolení, aby si
ke mn mohl lehnout do postele. A domnívaje se, že te v mých o ích kladnou odpov , ihned se po al svlékat. Jak tak pokraoval, vyvolával ve mn pohled na n j podivnou sm sici pocit strachu i dráždivé
rozkoše.
Poprvé se tak ocitl se mnou v posteli, a to
za bílého dne. Když však svlékl svou košili
a stáhl ze mne spodni ku a když se svým
nahým rozpáleným t lem p ivinul k mému.-.-.- Oh! jaká to byla nesnesitelná rozkoš!
oh!-.-.- jaký nadlidský, úchvatný pocit! Bolest své spodní rány jsem již ani necítila. Vinula jsem se k n mu jako úpon vinné révy,
jako bych se obávala, že se n jaké ásti jeho t la nedotknu
nebo ji nestisknu. Vracela
jsem mu horoucí objetí a polibky s takovou
chutí a rozkoší, jakou zná jenom opravdová
láska a kterých sprostá vilnost není schop-

na.
Ano, dokonce i nyní, kdy je již všechna ta
tyranie vášn daleko za mnou a kdy mými
žilami již dávno koluje jen chladný klidný
proud, vzpomínka na tyto chvíle, které ve
mn z mého mládí zanechaly nejhlubší dojem, mne povzbuzuje a osv žuje.
Ale pokra ujme.: M j krásný hoch jakoby
byl nyní ke mn p isát všemi záhyby a zákruty, ve kterých se mohla naše t la setkat.
Potom, když již nebyl schopen dále ovládat
sv j žár obnovené touhy, zvedl hlavu svému o i a jemn , ohledupln protla il svá
stehna mezi má. Uzav el mi ústa žhavým
vlhkým polibkem a znovu do mne pronikl.
A znovu p irážel, probodával, drásal a prorážel cestu do jemných rozervaných záhyb mého l na, které mu již nyní povolovaly
vstup s bolestí pon kud menší než když byl
prorážen pr nik poprvé. Potla ila jsem
však úp ní a snášela jsem jej s pasivní state ností, hrdinsky. Brzy nabývalo jeho p irážení stále v tší prudkosti, jeho tvá e se
zbarvily šarlatovým rum ncem, jeho o i se
obracely v sloup ve žhavém záchvatu. N kolik srdcervoucích vzdech a mu ivý,
ot es oznámily nástup extáze. Mé úp ní
bylo však ješt p íliš velké než abych si z ní
i já mohla vzít sv j podíl.
Teprve po n kolika dalších objetích utlumil a otupil pocit bolesti natolik, že mi dal
pocítit jem dráždivé, vše prolínající a jako balzám sladké vzrušení. To ve mn vyvolalo rozkošný zvrat a povolilo stavidla
všech mých vášní. A tak jsem p emírou utrpení nakonec dosp la k p emí e rozkoše.-.Když jsem se tak opakovanými objetími
p izp sobila a p ivykla, ponenáhlu jsem
p išla na chu tomu opravdu nezm rnému
a nenasytnému p ívalu rozkoše všech rozkoší, kdy horký p íval pádí neukojitelnými
útrobami. Jaká záplava blaženosti! Jaká extáze pocit ! Jaká agonie vášn ! Rozkoše
p íliš prudké a p íliš mohutné, než aby ji
bylo možno vydržet!
Bezpochyby pro to vše vytvo ila p íznivé
podmínky rozkošná prostopášnost té chvíle, podnícená sladkým deliriem, p íjemným
vzrušením a nedo kavou zv davostí na
zdroj onoho sladkého p ívalu, ve který se

m ní požitek, když se vše unyle rozplývá
a zamilovaný má dojem, že v bou i cit
ztrácí duši.
A tak jsme strávili celé odpoledne až do
ve era v koloto i lásky, v polibcích, cukrování, laskání a všech ostatních projevech
milostné slavnosti. Nakonec nám podali vee i, p ed kterou si Charles -.- nevím pro
- op t oblékl šaty. Sed li jsme u lúžka, které nám sloužilo
za stúl a prost radlo za
ubrus. Nestrp l, aby byl n kdo cizí p ítomen nebo aby nás obsluhoval -.- vše obstaral on sám. Jedl s velkou chutí a m l radost
z toho, že jsem jedla i já. Pokud jde o mne,
byla jsem št stím tak prostoupena,
byla jsem tak rozechv na stup ující se rozkoší, kterou jsem byla zaplavována, byla
jsem tak znechucena svou celou minulostí,
že jsem byla za toto vše ochotna zaplatit
t eba svou zkázou nebo i rizikem, že to vše
op c ztratím. V mé ubohé hlav nebylo místo pro nic jiného než pro to, co mi skýtala
p ítomnost!
Leželi jsme té noci vedle sebe, když nás
po mnohokráte opakovaných p ívalech
rozkoše a vášn odevzdala p íroda vy erpané a ukojené do náru e spánku. Paže mého milá ka mne obepínaly a v domí toho
jen ješt vystup ovalo pot šení ze spánku.
Pozd odpoledne jsem se já probudila
první. Když jsem spat ila, že m j milenec je
ješt v hlubokém spánku, jemn jsem se vyvinula z jeho objetí, sotva se p itom odvažujíc dýchat ze strachu, abych mu nezkrátila
odpo inek. Má hlava, mé vlasy, mé spodní
prádlo byly v nepo ádku po prod laném
zápasu. Použila jsem této p íležitosti a uvedla jsem se do po ádku jak jen to bylo možné. P itom jsem každou chvilku pohlédla
na spícího milence s nep ekonatelnou n žností a rozkoší. P emítala jsem o t ch mukách, kterým mne vystavil, ale ml ky jsem
si p iznala, že rozkoš, které mne nau il,
mne pln za utrpení odm nila.
Byl jasný den. Posadila jsem se do postele, jejíž prost radlo bylo celé shrnuté
a zmuchlané našimi neklidnými pohyby, -.-.v tom dusném ovzduší žhavého léta. Nemohla jsem si odep ít pot šení, které se mi p í-

mo neodolateln vnucovalo, využila jsem
vhodné p íležitosti a up ela sv j zrak na
všechny ty poklady mladistvé krásy z se kterými jsem se tak pot šila a které nyní tém
zcela odhalené ležely p ede mnou, protože
jeho košile byla vyhrnuta až nahoru. Horko
v pokoji v tomto žhavém lét mi to umožnilo bEz jakékoliv námahy. Mé zamilované
zraky na n m p ímo visely a hltaly všechny
jeho odhalené vnady. Bohužel jsem m la
jen dv o i, ale byla bych si p ála mít jich
sto, abych ten pohled mohla ješt lépe vychutnat.
Oh! Mohla bych p esn jeho postavu vymalovat, stále ji z eteln vidím p ed sebou,
stále je p ítomna v mé vzrušené p edstavivosti, v celé délce té naprosto dokonalé
mužné krásy. Vidím tu tvá bez jakékoliv
chybi ky, ho ící mladou sv žestí a jarním
pelem toho v ku, ve kterém jsou ob pohlaví krásná. První chmý í na horním rtu odlišovalo jeho pohlaví. Zdálo se mi že ze št rbinky mezi jeho našpulenými rudými rty
musí vycházet vzduch ješt sv žejší, než jaký vdechoval. Ah, jaké násilí jsem si musela
ukládat, abych jej nezlíbala!
A pak jeho šíje, skv le vysoustružená
a zdobená vzadu i po stranách vlasy splývajícími v p irozených kade ích! Spojovala
hlavu s t lem nejdokonalejších tvar , silné
konstrukce, jež vyjad ovalo veškerou sílu
mužství a svými lahodnými proporcemi
skýtalo skv lou podívanou, stup ovanou
ješt hladkostí pokožky a pružností sval .
Mužnou hru mu zdobily dv karmínové
prsní bradavky jako dv práv rozkvetlé
r že.
Jeho košile mi nebránila pozorovat symetrii úd , štíhlý trup a p echod v bedra tam
kde kon í pas a za ínají boky. Hladká, vlá ná, oslniv bílá pokožka byla leskle napjata
na pevném, tuhém mase, které se vlnilo
a hrálo pod nejjemn jším tlakem a které na
dotek nebylo drsné, nýbrž klouzalo jako
vylešt ná slonovina.
jemn vytvá ená a hladce zaoblená stehna postupn se zužující ke kolen m, se
zdála být pilí i hodnými toho, aby nesly celou tu p ekrásnou stavbu. A naho e, tam
kde stehna za ínala, ulp ly pak mé o i mi-

mod k s pozústatkem ur itého d su, ale také s nep ekonateln n žným pohnutím na
onom hrozném nástroji, který ne tak dávno
pronikl s takovou zu ivostí do té n žné,
jemné ásti mého t la, která se ješt ani nyní nezbavila bolestivých následkú oné zb silosti a toho, jak ji rozdrásal a málem zcela
zni il. Ale jaké p ekvapení! S pokleslým
h ebínkem, s hlavou op enou o jedno stehno, zpola p ikrytou pokožkou, klidný, poddajný, nezdál se být schopen onoho násilí
a krutosti, jichž se na mn dopustil.
P ekrásné houští, které v jemných ku erách obepínalo jeho ko en, jeho b lost, prokvétající rozv tvenými žilkami, pružná
ohebnost žerd , která zde nyní ležela zkrácená, schoulená a scvrklá ve své bachraté
tlouš ce,ochablá a pokleslá mezi stehna
i se svým vakovitým p ív skem, onou pozoruhodnou pokladnicí p irozených sladkostí ve svrašt lém obalu, scvrklém do jediných vrásek, které jsou schopny se líbit, vše
to dodávalo pohledu, jež se mi skýtal, dokonalost. Bylto nejzajímav jší živý obraz,
nesporn mnohem dokonalejší, než jsou
ty nahatiny, které vyráb jí malí i a socha i
a které se prodávají za takové peníze. Pohled na n co takového m že však pln vychutnat jen málokdo -.- musí pro to být
schopen a od p írody obda en p edstavivostí korunovanou schopností pravdivého
úsudku a poznání skute né krásy jako výtvoru p írody a musí ji um t rozeznat od
um lecké imitace. Nebo musí být jeho bohatství tak obrovské, aby si ten požitek
mohl kdykoliv zaplatit.
Každá v c má však sv j konec. Posunek,
který u inil múj and lský milenec v bezelstném procitání, vrátil košili a p ikrývku
zp t a zbavil mne možnosti dalšího pozorování. Lehla jsem si tedy op t do lúžka. Mé
ruce se svezly k té ásti mého t la, ve které
práv pozorované p edm ty po aly rozdmychávat vzpouru zcela p ehlušující poz statky bolesti. Mé prsty si nyní nalezly
snadný pr chod. Nem la jsem však dlouho
as k tomu, abych mohla posoudit, nakolik
tam vznikl rozdíl mezi d ív jší pannou
a nyn jší již dokonalou ženou.
Charles se probudil, oto il se ke mn

a laskav se otázal, jak jsem si odpo inula.
Ani mi však nedal as na odpov , vtiskl
mi na rty jeden ze svých žhoucích, násilnických polibk , jehož žár mi pronikl až do
srdce a odtud vyza oval do všech kon in
mého t la. A hned potom,jakoby odvetou
za prohlídku, kterou jsem já podrobila veškerou jeho nahou krásu, odkopl pokrývku,
vyhrnul mi košili co nejvýše a pop ával nyní i on svým o ím požitek z pohledu na
všechny dary, kterými mne p íroda obda ila.-.-.- Jeho neklidné ruce p itom zv dav
prozkoumávaly každi kou ást mého t la.
Rozkošná nesm lost a tuhost mých pu ících, nedozrálých ader, b lost a pevnost
mého masa, sv žest a pravidelnost mých
rys , harmonické údy, vše to se zdálo utvrzovat jeho sebeuspokojení nad obchodem,
který ud lal. Pak se jeho zv davost obrátila
k cíli v erejšího sve epého útoku -.- cht l
prozkoumat, jaké zpustošení tam natropil.
Zam il tam nejen své ruce, ale podložil pode mne podušku a dodal mi tak polohu
p íznivou pro jeho bujný pr zkumný zám r. Kdo by dokázal popsat ohe kterým
zá ily jeho o i a žhnuly ruce! Vzdechy, vynucené rozkoší a n žné p erušované výk iky byly vše, ím byl schopen dát najevo své
vzrušení. Mezitím jeho nástroj ztrnule tr ící
proti mn se mi p edvád l v celé své kráse
a nádhe e. M j milenec to pocítil a zdálo se,
že jej jeho skv lá kondice t ší. S úsm vnými lichotkami a n žnostmi mne uchopil za
ruku a p isunul ji s jemným d razem k té
pýše p írody, ke svému nejcenn jšímu
skvostu.
S ostychem, s k e ovitým chv ním, ale
sou asn s nep ekonatelnou touhou abych
ho již cítila, jsem pevn sev ela ten sloup
z nejb lejší slonoviny, nádhern vyzdobený modrými žilkami a nesoucí n zcela
nepokrytou, jasn rudou hlavu. Žádná rohovina nem že být tužší a tvrdší, žádný samet jemn jší a na ohmat p íjemn jší. Nyní
vedl mou ruku níže, k té ásti, ve které p íroda a rozkoš chovají v souladu své zásoby,
tak vhodn p iv šené ke ko eni hlavního
a rozhodujícího nástroje, že jej lze zcela
právem ozna it za nositele m šce. Tam
mi z eteln dal pocítit skrze jemný materiál

schránky jeji obsah -.- pár kulatých mí k ,
které uvnit b haly jako ve h e a vyhýbaly
se jakémukoliv, t eba i sebemenšímu, stisku z ven í.
Návšt va mé teplé ruky na t chto citlivých ástech uvedla tam však všechno do
takového nezvládnutelného rozruchu, že
m j partner opovrhl dalšími p edehrami.
využil mé výhodné polohy a bez okolk
vpadl bou liv tam, kde jsem ho již netrp liv o ekávala a kam -.- jak v d l -.- nyní již
pronikne bez nesnází. Pocítila jsem jak toporn vnikl mezi povolné, pootev ené rty
rány, probuzené nyní k životu. T snost tohoto místa mi již nep sobila nesnesitelné
utrpení a také mému milenci již nekladla odpor -.- nanejvýš takový, který zvyšoval jeho,
rozkoš tím, že útlá, teplá pochva úzce obepínala jeho me , pro který byla tak rozkošn p izp sobena. Me , zasunutý nyní do
své pochvy, mne tak p epl oval rozkoší, že
jsem se docela zalykala a ztrácela jsem
dech. A pak to vražedné, tém nesnesitelné p irážení! Nes íslné polibky! Každý
z nich mi p sobil nevýslovnou slast. Slast,
která se propadala do stále v tší blaženosti!
Vše to ve mn vyvolávalo takový zb silý
zmatek, že to nemohlo mít dlouhé trvání.
Mé cévy, tak rozrušené a intenzívn rozežhavené, brzy p ekyp ly a ohe p echodn
opadl. Mezitím ve všem tom laškování
a milkování uplynulo dopoledne a tak bylo
nezbytné, abychom snídani i ob d objednali najednou.
V klidn jších p estávkách mi Charles vypráv l o sob -.- pozd ji jsem si ov ila, že
každé jeho slovo bylo pravdivé. Byl jediným synem otce, který zaujímal nevýznamné místo v d chodovém ú ad a st ží vycházel se svými p íjmy. Mladému gentlemanovi poskytl proto jen velmi skromnou
výchovu. Ten tak nebyl p Ipraven pro žádné povolání a otec rozhodl, že mu opat í
možnost vstupu do armády tím, že mu koupí d stojnický patent. Lépe e eno, p edpokládal, že se mu poda í sehnat pot ebnou
ástku nebo že si ji vyp j í na úrok. Jedno
i druhé bylo však spíše zbožným p áním
než reálnou vyhlídkou. A protože nem l
žádný jiný lepší plán, p ihlížel tento nepro-

z etelný otec ne inn k tomu, jak jeho hoch
-.- ostatn velmi nadaný a s výte nými
p edpoklady pro kariéru -.- dospívá do
mužného v ku nebo alespo na jeho práh
bez jakékoli užite né innosti. A nadto se
nepostaral ani o to, aby jej alespo zhruba
varoval p ed ne estmi m sta a p ed všemi
nebezpe ími, která v n m íhají na nezkušeného a na toho, kdo není dost opatrný.
Mladík žil v ústraní se svým otcem, který si
vydržoval metresu. Za p edpokladu, že od
n j Charles nežádal peníze, projevoval v i
n mu laskavou lhostejnost. Když se to
Charlesovi zalíbilo, mohl spát mimo d m
a posta ila mu proto jakákoliv výmluva. Otcovy p ípadné výtky byly tak chabé a neúinné, že se spíše podobaly blahovolnému
p ehlížení chyb než vážn mín né kontrole
a nátlaku. Svou pot ebu pen z kryl Charles,
jehož matka již d íve zem ela, dary od babi ky z mat iny strany. Ta Charlese bezmezn zbož ovala. Žila z dosti zna né renty a zcela pravideln se s ním d lila o každý
šiling, který mohla pro tohoto milá ka svého srdce ušet it -.- ovšem k nemalé zlosti
jeho otce. Ten se zlobil ani ne tak proto, že
tím podporovala synovy výst elky, jako
proto, že dávala Charlesovi p ednost p ed
ním samotným. A bohužel záhy jsme m li
poznat, jaký osudový obrat m že vyvolat
taková zhoubná žárlivost v srdci otce.
Charles m l ovšem zásluhou št dré n žnosti své babi ky naprostý dostatek prost edk , aby si mohl vydržovat milenku tak
málo náro nou, jakou ze mne u inila má
láska. A bylo to mé št stí -.- a toho jsem si
byla vždy v doma -.- že mne osud p ivedl
práv jemu do cesty zp sobem, který jsem
zde vylí ila, a to práv v dob , kdy se po
n jaké milence za al ohlížet.
Pokud jde o jeho vlastní povahu, zdálo se,
že jeho vyrovnaná roztomilost jej p ímo
p edur ila pro domácké št stí. Byl útlocitný, p irozen zdvo ilý a m l vybrané chování. Nikdy se to nestalo jeho zavin ním,
jestliže urážky nebo nep átelství narušily
klid, který si dokázal uchovat nebo obnovit
za všech okolností. Krom toho m l vedle
t chto velkých zá ivých vlastností, které rodí génia nebo mohou vzbudit ve sv t vel-

kou pozornost, ješt adu on ch kvalit
skromn jších, které skýtají ve svém souhrnu ur ité spole enské p ednosti.: nezkažený zdravý rozum, projevující se v púvabné
skromnosti a v dobré nálad , inil jej ne-li
obdivuhodným, tedy jist všeobecn oblíbeným a váženým spole níkem. Pon vadž
však v po átku upoutala m j pohled a mou
váše vzbudila jen krása jeho postavy, nemohla jsem být hned soudcem jeho vnit ních, duševních p edností, které jsem potom dodate n m la možnost pln odkrýt
a které by možná v onom období lehkomyslnosti a frivolnosti jen málo p sobily na
mé srdce, kdyby jimi oplývala osoba mén
p ijatelná pro múj zrak a mén vzrušující
pro mé smysly. Ale vra me se k mému vy
práv ní.
Po ob d , který jsme absolvovali v posteli v nejrozkošn jším nepo ádku jaký si jen
lze p edstavit, vstal Charles a na n kolik
trpkých hodin mne opustil. Odešel do m sta, kde se dohodl s jistým mladým energickým advokátem a spole n se odebrali
k mé d ív jší ctihodné paní, od níž jsem
utekla den p edtím a se kterou hodlal skoncovat ú tování tak, aby jednou provždy u inil p ítrž všem jejím p ípadným nárok m.
Vydali se tam tedy, ale cestou Charles v
p ítel, pan Templar, když p emýšlel o tom,
co se od n j dozv d l, p išel na nápad dát
návšt v zcela opa ný ráz než p vodn zamýšleli. Místo, aby nabízel odškodné, doporu il Charlesovi, aby pro mne odškodné požadoval.
Když byli vpušt ni do domu, obklopily
obyvatelky Charlese, kterého dob e znaly.
Protože jsem uprchla teprve nedávno a protože nem ly ani potuchy o tom, že mne
Charles v bec kdy vid l, nem ly ani nejmenší podez ení, že byl pomocníkem mého út ku. Proto se k n mu svým obvyklým
zp sobem m ly a jeho pr vodce pravd podobn považovaly za p ípadného nového
zákazníka. Ale Templar brzy zchladil jejich
rozpustilost a zeptal se po staré dám se
kterou -.- jak prohlásil s velmi oficiáLní tvá í
- má vy ídit n jakou záležitost.
Ihned vzkázaly pro paní a když sle ny
vyklidily na její pokyn salón, advokát se

madam velmi p ísn dotázal, zda je o mém
p ípadu informována a zda snad ona sama
nep ilákala do domu pod záminkou, že zde
bude p ijata jako služka, mladou dívenku
jménem f-ances nebo Fanny Hillová. která
nedávno p ibyla do Londýna z venkova.
P itom mne popsal tak podrobn , jak mu to
jen Charlesovo vypráv ní umožnilo.
Je p irozené, že ti, kdo páchají ne est, se
t esou p ed soudním vyšet ováním. A paní
Brownová, jejíž sv domi nebylo zdaleka
v mé záležitosti zcela isté, p estože byla jako m š a ka prot elá a p estože dovedla
velmi šikovn proplouvat mezi všemi nebezpe nými úskalími svého povolání, p ece jen se neubránila znepokojení p i této
otázce, zejména, když se za alo operovat
smír ím soudem, Newgate (staré londýnské
v zení), Old Bailey (úst ední londýnský
trestní soud), když došlo na náznaky, že vydržuje nev stinec, hanbinec a když celá
rozmluva probíhala v tomto duchu. Pravd podobn se domnívala, že jsem proti jejímu
domu složila výpov . Byla celá bledá
a m la tisíce výmluv a námitek. Ale aby to
zkrátila, dala okázale p inést koš s v cmi.
Kdyby nebyla m la takový hrozný strach,
byla by se o to p ela. A nejenom to, nabízela dokonce slavnostní prohlášení a potvrzení, že její d m nemá žádné nároky na úhradu náklad krom jediné arackové bowle.
A když jí za bowli i za použití za ízení domu byla nabídnuta úhrada, dokonce jí ani
nep ijala.
Charles po celou tu dobu hrál úlohu náhodného advokátova spole níka, který jej
doprovázel protože znal d m. P edstíral, že
na v ci nemá žádný zájem. Poci oval však
p itom zadostiu in ní, že se v tomto rozhovoru potvrdila pravda všeho toho, co jsem
mu já vypráv la. Strach tak tu starou kuplí ku donutil, aby z mé historky vycouvala.
Podle toho, jak ochotn p istoupila na vyrovnání, m la po ádn nahnáno.-.Phoebe, má laskavá poru nice Phoebe,
byla n kde venku. Pravd podobn mne po
Londýn hledala. Kdyby byla p ítomna, asI
by vymyšlená historka tak hladce mým záchranc m neprošla. Celé toto jednání zabralo ur itý as, který by se mi zdál ješt

mnohem delší tím, že jsem byla ponechána
v cizím dom , kdyby nebyla p išla nahoru
a neskýtala mi spole nost hostinská, které
mne Charles v ele doporu il do pé e. Byl to
takový opravdový mate ský typ. Pily jsme
aj a její tlachání mi pomohlo strávit as
velmi p íjemn -.- vždy se mluvilo o Charlesovi. Když ale p išel ve er a minula hodina, na kterou slíbil sv j návrat, nemohla
jsem se ubránit sklí enosti vyvolané mou
netrp livostí. Dolehly na mne,t žké obavy,
jaké úm rn velikosti lásky je schopno poci ovat jen naše plaché pohlaví.
Dlouho jsem však netrp la, bohat mne
odm nil pohled na mého milá ka a všechny n žné výtky, které jsem pro n j p ipravila, se rozplynuly ješt d íve, než p ešly
p es mé rty.
Stále jsem ješt byla v posteli, stále mi nohy ješt sloužily jen velmi nemotorn .
Charles se ke mn vrhl, uchvátil mne do náru í, n žn mne pozdvihl a políbil. A pak
mi složil ú ty ze svého úsp šného zákroku,
p i emž svá slova mnohokrát p erušil sladkými p estávkami vypln nými polibky.
Musela jsem se smát, když mi vypráv l
o strachu, kterým byla zachvácena stará paní, protože na n co takového nebyla p i mé
nezkušenosti a nevinnosti v bec p ipravena. Zdá se, že se domnívala, že jsem uprchla, abych vyhledala útulek u n jakých p íbuzných, které jsem ve m st našla a že,to
bylo proto, že se mi nelíbily její zp soby
a její chování v i mn . Byla asi p esv d ena, že iniciátory zákroku byli mí p íbuzní.
Jak Charles správn usoudil, nikdo ze soused nespat il v oné tiché hodin m j út k
do ko áru, nebo to nijak nezaznamenal.
A taky nem l nikdo v dom ani nejmenší
podez ení, že bych s ním byla mluvila a tím
mén že bych uzav ela tak rychlou dohodu
s lov kem, který mi byl úpln cizí. Plyne
z toho ponau ení, že nemáme mít vždy ned v ru v to, co se nám zdá být nejmén
pravd podobné.
Pove e eli jsme v rozja enosti vlastní
dv ma mladým lehkomyslným stvo ením,
kterým se splnila jejich touha. A protože
jsem velmi ochotn p enechala Charlesovi
všechny starosti o mé budoucí št stí, nemy-

slela jsem na nic jiného než na tu skv lou
rozkoš, že mi zcela pat í.
Když pak k tomu nastal as,lehl si ke
mn do postele. A v této druhé noci, kdy již
zcela pominulo mé utrpení, vychutnávala
jsem plnými doušky celou tu extázi dokonalé rozkoše. Rozplývala jsem se, utáp la
v blaženosti, až jsme oba p irozenými d sledky nasycené touhy a uhašeného ohn
upadli do spánku, ze kterého jsme se znovu
probouzeli jen k novým úchvatným ob tím.-.A tak jsme strávili v tomto byt v Chelsea
asi deset dn , zcela vypln ných láskou. B hem té doby se Charles snažil využít co nejlépe svých krátkých vycházek a našel pevnou oporu ve své shovívavé a p ející babi ce, od které dostával pravideln dostatek
prost edk na úhradu náklad , které mu se
mnou vznikly a které ostatn byly velmi
nepatrné ve srovnání s jeho d ív jšími nepravidelnými nájezdy do íše vášn .
Charles mne potom p est hoval do soukromého za ízeného podnájmu v D-ské ulici, kde platil p l guineje týdn za dva pokoje s kom rkou ve druhém poschodí. Hledání tohoto podnájmu mu zabralo dost asu,
ale zvolil jej, protože pro jeho asté návšt vy mu lépe vyhovoval než frekventovaný
hostinec, ve kterém jsme se p vodn ubytovali. Opoušt la jsem ten d m s lítostí,
vždy mi byl nekone n drahý tím, že jsem
tam poprvé byla jeho a že jsem tam ztratila
ten skvost, který žádná žena nem že ztratit
dvakrát. Hostinský si na nic nemohl st žovat -.- Charles mu bohat vynahradil to, že
nás ztrácí.
Když jsme p išli do našeho nového bytu,
zdál se mi velmi krásný, p estože byl dost
jednoduše za ízen na cenu za kterou za n j
Charles zaplatil. Ale i kdyby mne Charles
zavedl do v zení, jeho samotná p ítomnost
by je pro mne prom nila v malé Versailles.
Bytná, paní jonesová, na nás v našem byt ekala a mnohomluvn nám vylí ila
všechny jeho vymoženosti. Že nás bude obsluhovat její vlastní služebná, -.-.- že u ní bydleli vždy jen nejlepší lidé, -.-.- že první poschodí p enechala tajemníkovi jednoho vyslanectví a jeho dám , -.- že vypadám jako

opravdová mladá lady.-.-.- P i slov lady
jsem se s polichocením marnivostí celá zapý ila -.- bylo to p íliš silné na d v e v mém
postavení. Nebo p estože mne Charles
p edvídav oblékl do mén výst edních
a mén nápadných šatú než v jakých jsem
utekla a p estože mne vydával za svou
cho , se kterou se tajn oženil a kterou musí tajit (jak ot epaná historka!) p ed svými
p áteli, p ísahala bych, že to p ipadalo krajn pokrytecké žen , která znala m sto tak
dob e jako naše bytná. Ale jí to v bec nevadilo. Není snad možné, aby m l n kdo mén skrupulí než ona. A vzhledem k výhodám, které tímto obchodem dosahovala, by
ji pravda nikterak neroz ílila a jist by ji nep im la k tomu, aby zrušila uzav ený obchod.
Krátký popis a vylí ení jejího života Vám
spíše umožní pochopit úlohu, kterou
v mém život sehrála.
Bylo jí asi šesta ty icet let, byla velká, hubená, s rezavými vlasy a s tím nevýrazným,
oby ejným obli ejem, který m žete potkat
kdekoliv a projdete kolem ní bez povšimnutí. V mládí si ji vydržoval jakýsi gentleman a když pak zem el, ponechal jí s ohledem na dceru, kterou s ní m l, doživotní
rentu ty icet liber ro n . Tu dceru prodala
jako sedmnáctiletou -.- ostatn ne za p íliš
velkou ástku -.- jistému gentlemanovi, který odjel jako vyslanec do ciziny a vzal si ji
sebou. Prý se k ní choval velmi n žn a dokonce prý se s ní tajn oženil. Ale d sledn
trval na tom, že nesmí udržovat ani nej-.
menší styk se svou matkou, která byla tak
mrzká,že se neštítila obchodovat se svou
vlastní krví. Protože však nem la žádnou jinou vlastnost než vášnivý zájem o peníze,
nezp sobilo jí to žádné potíže, nejvýše že
snad p išla o n kolik dar a jiných výhod,
které by jí snad mohly kynout krom kupní
ceny za dceru.
Nete ná tedy svou povahou k jakékoliv jiné radosti než k rozmnožování svého majetku -.- a to jakýmkoliv zpúsobem -.- pustila se do jakési soukromé kuplí ské innosti,
pro což se dob e hodila svým prostým, nenápadným vzhledem. A n kdy se jí také poda ilo n co zprost edkovat. Neexistovalo

zkrátka nic, co by se jí zdálo nemístným
a co by jí nestálo za to, aby si tím p ivyd lala. Znala v tšinu m š anských zp sob , vyznala se a nebyla v tom odkázána jen na
sebe, protože m la stále nej erstv jší informace. Krom toho, že napomáhala k vytváení souladu mezi ob ma pohlavími, p sobila také v soukromých zastavárnách a v jiných zisk slibujících tajných obchodech.-.D m, ve kterém žila, pronajímala a to tak,
že v tšinu místností prom nila na samostatné byty. P estože musela mít alespo t i
nebo ty i tisíce liber, nedovolila si ani nejmenší p epych a založila své živobytí výhradn na tom, co se jí poda ilo vymá knout z nájemník .
Když tedy vid la p icházet pod svou st echu tak mladý pár, její první myšlenkou nepochybn bylo, jak by z nás mohla dostat
co nejvíce pen z a to všemi prost edky, jakými je možno se k nim dostat. Správn
usoudila, že naše situace a naše nezkušenost jí k tomu brzy poskytnou p íležitost.
V tomto slibném úto išti jsme tedy vybudovali svou rezidenci. Nebylo by to ani velmi zajímavé pro Vás, ani velmi p íjemné
pro mne, kdybych se pustila do podrobného popisování všech t ch nízkých
a mrzkých cest a prost edk , jichž ta vyd iduška používala k tomu, aby nás oškubala.
Vše to Charles rad ji trpn snášel než aby
na sebe vzal starost s op tným st hováním.
Mladý ten gentleman, který neznal skrblictví a nem l ani pon tí o hospoda ení
a prostá venkovská dívka, která o tom
všem nev d la již v bec nic, si sotva také
mohli být v domi toho, jaký rozdíl jim to
v nákladech p sobí.
Zde tedy pod ochrannými k ídly svého
drahého milá ka jsem trávila nejš astn jší
chvíle svého života. M la jsem svého Charlese a v n m vše, co si mé n žné srdce
mohlo p át, po em toužit. Vozil mne do divadla, na operu, na maškarní plesy, na
všechny zábavy ve m st . Vše to mne pochopiteln t šilo, ale nekone n více mne
t šilo to, že on je se mnou a vše mi vysv tluje. Asi m l radost z p irozených projev
p ekvapení a obdivu, které takový pohled
nezbytn musel vyvolat ve venkovském

d v eti, pro n ž vše to bylo novinkou. Ale
vše to mi jen dokazovalo, jakou moc a vládu má nade mnou jediná váše mého srdce, váše , ve které byly koncentrovány duše i t lo tak, že nezbývalo místo pro žádné
jiné ko ení života než pro lásku.
Pokud jde o muže, které jsem vid la a již
v tomto dom i kdekoliv jinde, m li ve
srovnání s mým všestrann dokonalým
Adonisem -.- v mých o ích tolik nedostatk ,
že jsem si nebyla sto p ipustit ani jedinou
myšlenku, kterou bych se mu n jak zpronev ila. Byl pro mne vesmírem a vše ostatní pro mne prost neexistovalo.
Má láska ostatn byla tak nezm rná, že
dosp la až k naprosté negaci jakéhokoliv
náznaku nebo jiskry žárlivosti. První myšlenka toho druhu mi totiž zp sobila nesmírné utrpení, a má sebeláska a hr za
z n eho, co by pro mne bylo ješt horší
než smrt, mne donutily, abych se žárlivosti
zcela vyst íhala a nau ila se jí opovrhovat.
Ostatn jsem k ní ani nem la p íležitost.
Kdybych se cht la pustit do vypo ítávání
p ípad , kdy se Charles kv li mn vzdal
pot šení ze styk s mnohem pozoruhodn jšími a významn jšími ženami než jsem
kdy byla já, což ostatn vzhledem k tomu
jaký on byl, nebyl žádný div, mohla bych
Vám zde p edvést plný d kaz jeho neochv jné v rnosti v i mn . Ale možná byste
mne pak obvinila, že zbyte n vynáším
úsp chy, kterých se moje marnivost již dávno mohla dost nasytit.
V p estávkách mezi projevy našich vášní
nalezl Charles zálibu v tom, že mne u il
-.- pokud k tomu jeho vlastní vzd lání sta ilo -.- mnoha v cem praktického života,
o kterých jsem vzhledem k nedostate nému vychování nem la ani pon tí. A mn
neušlo ani jediné slovo, jež m j rozkošný
u itel pronesl. P ímo jsem mu visela na
rtech a každou jeho slabiku jsem hltala jako
proroctví. Jediným p erušením tohoto vyuování, které jsem nem la sílu odmítnout,
byly polibky jeho rt , lahodn jších než
arabské sladkosti.
D lala jsem tak rychlé pokroky, že jsem
ve velmi krátké dob d kladn pochopila
vše, co mi vypráv l. Obvykle jsem mu to

slovo za slovem zopakovala a abych dokázala, že nejsem jen prostým papouškem,
nýbrž že o tom všem sama p emýšlím, že
se snažím proniknout až na ko en v ci, p ipojovala jsem sv j komentá , kladla otázky
a žádala další vysv tlení. M j venkovský
p ízvuk, má vesnická ch ze a neohrabané
chování za aly nyní rychle mizet. Tak rychle jsem chápala a tak ú inná byla moje touha, abych byla každým dnem více hodna
jeho srdce, že jsem d lala rychlé pokroky.
Pokud jde o peníze, myslím, že mi vždy
p inesl vše, co dostal. A jen s námahou mne
pak donutil k tomu, abych je uložila do svého sekretá e. A co se týká šat , bylo by mi
k uspokojení zcela posta ilo jak si mne se
zálibou prohlížel oble enou do mých jednoduchých, ale úpravných od v . Nic více
jsem si-nep ála.
Byla bych i nejv tší lopotu prožívala radostn , byla bych si prsty do krvava upracovala s radosti, že mu mohu n jak prosp t. Myslím, že kdybych byla chovala n jakou myšlenku že jsem mu na obtíž a tento
nesobecký pocit by ve mn byl tak up ímný, jak jen by mi to diktovalo mé srdce, musel by to Charles rychle vycítit. A i kdyby
mne snad nemiloval tolik jako já jeho (to ta
ké bylo jediným stálým p edm tem našich
roztomilých rozep í), jednal vždy alespo
tak, že mi poskytl zadostiu in ní z toho, že
jsem mohla v it, že žádný muž nemohl být
n žn jší, d v ryhodn jší než on.
Naše domácí paní Jonesová p icházela
asto nahoru do mého bytu, ze kterého
jsem nikdy pod žádnou záminkou nevycházela bez Charlese. Netrvalo jí to dlouho
a bez zvláštní námahy vyzv d la naše tajemství, že jsme církev ošidili o ob ad,
i podmínky, za jakých spolu žijeme. Tyto
okolnosti však v bec nevyvolaly její nelibost vzhledem k plán m, které se mnou
m la a které -.- ach b da -.- m la potom
velmi brzy možnost uvést v chod. Prozatím
však její vlastní životní zkušenosti jí daly
poznat, že jakýkoliv pokus, t eba nep ímý
a zahalený, rozlou it nebo odvrátit od sebe
dv srdce tak vzájemn stmelená jako naše,
by mohl skon it jedin ztrátou dvou nájemník , ze kterých dovedla velmi šikovn t -

žit, kdyby totiž kterýkoliv z nás vycítil její
pravé úmysly. A takové úmysly m la, nebo
jeden z jejích nájemník ji pov il, aby mne
bu to získala pro prostopášný život nebo
-.-.- aby mne za každou cenu odlou ila od mého ochránce.
Krutost mého osudu jí však brzy zbavila
starostí jak naplnit úkol a rozlou it nás. Žila
jsem s Charlesem nyní jedenáct m síc ,
které uplynuly jako bou livý nep etržitý
proud rozkoší. Ale mému utrpení ješt nebyl konec. Již t i m síce jsem pod srdcem
nosila dít , což by jist ješt dále vystup ovalo jeho n žnost, kdyby to v bec bylo
myslitelné. Vtom na nás dopadla neo ekávaná smrtelná rána, rozlou ení. Jen krátce
vše vylí ím bez p ílišných podrobností,
protože p i vzpomínkách na to se ješt nyní ot ásám bolestí a nemohu ani pochopit,
jak jsem to vše p ežila.
Celé dva dlouhé dny jsem protrp la aniž
jsem o n m slyšela. A to jsem byla zvyklá
dýchat a existovat jen s ním a doposud jsem
nestrávila ani celých ty iadvacet hodin,
aniž bych jej vid la nebo o n m slyšela.
T etí den již byla moje netrp livost tak silná a mé znepokojení tak mocné, že jsem
onemocn la. Nebyla jsem již déle schopna
snášet své ho e, klesla jsem na l žko a zazvonila na paní Jonesovou, která nikterak
mé úzkostlivé obavy nezmírnila. P išla nahoru. Zt ží jsem m la tolik duchap ítomnosti, abych nalezla vhodná slova jak ji poprosit -.- chce-li mi zachránit život -.- aby vymyslela zp sob, jak se co nejrychleji dov d t co se s ním stalo, s mou jedinou oporou
a št stím. Vyjád ila mi svou ú ast zp sobem, který spíše vystup oval mé rozrušení,
než aby je uklidnil, a odešla splnit sv j úkol.
Nemusela chodit daleko -.- Charles v
otec bydlel velmi blízko v jedné z ulic, ústících do Covent Gardenu. Tam šla do restaurace a odtud vzkázala pro služebnou, jejíž
jméno jsem jí uvedla jako osobu, která jí
m že dát nejlepši informace.
D v e brzy p isp chalo a na dotaz paní
Jonesové, co se stalo s panem Charlesem,
zda snad neodjel z Londýna, ji velmi ochotn seznámilo s osudem syna svého pána
který samoz ejm nez stal služebnictvu

utajen. Pán totiž použil velmi ú inné opat ení, aby svého syna co nejkrut ji potrestal
za to, že m l na svou babi ku v tší vliv než
on sám. M l pro to velmi pochybnou záminku, která vyvolala u služebnictva jen
smích.: Prý by babi ina n žnost mohla být
na p ekážku jeho naléhavého odjezdu
z Anglie. Rozhodl se totiž vyslat jej na
cestu, kterou p edem pro n j projednal. Záminkou bylo, že prý je t eba naprosto neodkladn zajistit zna né d dictví, které mu
p ipadlo po smrti jeho vlastního bratra, bohatého obchodníka v jedné faktorii v jižních mo ích. Krátce p edtím obdržel zprávu o bratrov smrti i s opisem jeho poslední
v le.
Když se rozhodl poslat svého syna pry
z Anglie, u inil bez jeho v domí všechny
nezbytné p ípravy a nakoupil pot ebnou
výstroj. Uzav el o tom dohodu s kapitánem
jedné lodi, u kterého m l jistotu, že p esn
splní jeho p íkazy, protože m l blízké styky
s majitelem lodi a kapitánovým zam stnavatelem. Otec zorganizoval vše tak tajn
.a tak ú inn , že zatím co si syn myslel, že
jde jen o n kolikahodinovou projíž ku po
ece, byl na palub lodi zadržen, bylo mu
zabrán no psát a byl st ežen p ísn ji než
n jaký zlo inec.
Tak byl idol mé duše ode mne oderván
a donucen k dlouhé cest , aniž m l možnost se rozlou it se mnou, svým jediným
p ítelem, aniž mi mohl poslat jedinou ádku út chy. Od svého otce obdržel pouze suché vysv tlení a instrukce jak má postupovat po p íjezdu na místo ur ení a n kolik
doporu ení pro tamního faktora. Tyto
všechny podrobnosti jsem se však dov d la až mnohem pozd ji.
Služebná dodala, že je p esv d ena, že
takové zacházení s milým mladým pánem
zp sobí jeho babi ce smrt. A to se také skute n stalo. Když se stará lady tuto novinku
dov d la, nep ežila to ani o m síc. A protože její jm ní sestávalo jenom z doživotní
renty, krom které si neuložila žádné úspory a rezervy, nezanechala svému tak osudem pronásledovanému milá kovi nic, co
by stálo za e . Absolutn až do své smrti
však odmítala setkání s jeho otcem.

Když se paní Jonesová vrátila a já jsem
zpozorovala její pohled, zdálo se mi, že vypadá zcela bezstarostn a dokonce rozradostn n , takže jsem se nap l ukonejšila, -.v domn ní, že mému zmu enému srdci uleví dobrými zprávami. Ale o to v tší bylo
kruté zklamání, jež mne ekalo. Ta barbarka mne s nep edstavitelnou bezohledností
zasáhla p ímo do srdce tím, jak mi neomalen oznámila, že Charles byl vyslán do zámo í nejmén na ty letou cestu (v tom zlomysln p ehán la) a že nemohu rozumn
p edpokládat, že bych ho ješt n kdy uvid la. A vše mi vylí ila s tak p esv d ivými
argumenty, že jsem tomu musela uv it
-.- vždy to ostatn také byla pravda!
Sotva dokon ila své vypráv ní, omdlela
jsem. Po n kolika dalších záchvatech, kdy
jsem se zmítala mezi bou livou bolestí
a bezv domím, jsem ztratila i drahý plod
Charlesovy lásky. Neš astník však nikdy
nezem e tehdy, kdy by to pro n j bylo nejv tším vysvobozením a o ženách pak praví
p ísloví, že mají zvláš tuhý život.
Bezcitná pé e, poskytnutá mi v mé nemoci, mi zachránila nenávid ný život. Místo št stí a radovánek, kterými m j život doposud oplýval, jsem p ed sebou náhle vid la jen hloubku bídy, hr zu a nejkrut jší žal.
Tak jsem po celých šest týdn bezvládn
ležela v souboji mého mládí a mé t lesné
konstituce s p átelským usilováním smrti,
kterou jsem neustále vzývala o pomoc a vysvobození, která se však nakonec ukázala
p íliš slabá. Ponenáhlu jsem se zotavovala,
i když do jakéhosi stavu otupení a zoufalství, ve kterém mi hrozila ztráta zdravého
rozumu a blázinec.
as však, ten nejv tší ut šitel v nešt stí,
po al postupn zmír ovat prudkost mého
utrpení a otupoval mé city. Zdraví se mi
vrátilo, ale ve tvá i jsem m la stále výraz
ho e, sklí enosti a ochablosti. To však jen
zmír ovalo múj venkovský rum nec a dodávalo mé tvá i vzhled spíše delikátní a dojímavý.
Domácí se o mne po celou tu dobu úslužn starala a pe ovala o to, aby mi nic nechyb lo. A jakmile uvid la, že nabývám sil
tak, jak to pot ebovala pro své zám ry, jed-

noho dne po spole ném ob d mi blahop ála k mému uzdravení, p i emž si zásluhy o to zcela neomalen p isvojila. Vše to
však bylo pouhým úvodem k nejhrozn jšímu, nejbídn jšímu epilogu.-.- Jist vám již
nyní, ekla, -.-.- sle no Fanny je pom rn dobe. Ujiš uji vás, že m žete z stat v byt tak
dlouho, jak se vám bude líbit. Jste zde velmi
vítána. Vpravd však mám proti vám pohledávku p edstavující docela slušnou ástku
a tu musím dostat zp t. A s t mito slovy mi
p edložila dlouhý seznam nedoplatk za,
nájemné, za živobytí, léky, ošet ení atd.
v celkové ástce t iadvaceti liber, sedmnácti šilink a šesti pencí. A na úhradu toho
všeho jsem nem la na celém sv t nic víc
než sedm guinejí, které mi náhodou zanechal m j drahý Charles v naší spole né pokladn a to ona velmi dob e v d la. Domácí však mi také hodlala hned poradit, co
mohu ud lat pro zaplacení dluhu. Vypukla
jsem v bou livý plá a ekla jsem jí své rozhodnutí, že bych cht la prodat t ch pár
kousk šatstva, které mám a zbytek že ji
zaplatím co nejd íve mi bude možno. Mé
nešt stí a nouze, do které jsem upadla, byly
však p íznivé jejím zám r m a ješt více jI
v nich utvrdily.
Velmi chladn mi ekla, že jí je samoz ejm velmi líto, do jakého nešt stí jsem
upadla, ale že ona se musí starat o své právo a že by pro ni bylo nep íjemné, kdyby
m la být donucena poslat takové mladé,
n žné stvo ení do v zení.-.-.-.- Slova v zení jsem se zhrozila tak, že by se ve mn krve nedo ezal. Hr zou jsem celá zbledla
a zhroutila se jako zlo inec, který poprvé
spat í popravišt . Byla jsem na okraji
mdlob. Moje paní domácí, která mne cht la,
svou poznámkou zastrašit jen po ur itou
míru a necht la, abych upadla do bezv domí, mne po ala op t chlácholit a ekla mi
hlasem, který byl pojednou mnohem laskav jší a snažil se dát najevo slitování, že by
bylo jenom mou vlastni chybou, kdyby ona
byla nucena sáhnout k takovému krajnímu
opat ení. Že je p esv d ena, že existuje takový p ítel, který by to mohl za ídit k spokojenosti nás obou. A že by jej p ípadn
mohla ješt téhož dne odpoledne p ivést na

aj a p i té p íležitosti by také mohlo dojít
k dohod o naší záležitosti. Ani slovem
jsem jí na to neodpov d la, sed la jsem jako n má, napln ná zmatkem a hr zou.
Paní Jonesová však správn usoudila, že
je na ase stáhnout vlajku, protože dojmy
byly na mne p íliš silné. Nechala mne samotnou s mími hr znými myšlenkami, vyvolanými nesnesitelnou p edstavou, že
bych mohla jít do v zení. V pudu sebezáchovy jsem zoufale hledala sebemenší záblesk nad je, jak bych se mohla zachránit
p ed v zením.
V takovém stavu jsem sed la asi p l hodiny zmítaná ho em a beznad jí, když ke
mn znovu vstoupila domácí. Když vid la
jak tam sedím k smrti sklí ená, nasadila
-.- stále sledujíc neochv jn sv j plán -.- falešnou masku ú asti a radila mi, abych neztrácela nad ji. V ci nemusí být tak zlé, jak
si to p edstavuji, jen když nebudu sama sob nep ítelem. Nakonec mi pak ekla, že
p ivedla jednoho velmi váženého gentleje a ten že nejlépe poradí jak se mohu
svých starostí zbavit. Nato, aniž vy kala mé
odpov di, op t odešla a hned se vrátila
s oním váženým gentlemanem, jehož velmi,
váženou zprost edkovatelkou byla ona sama jak v tomto, tak i v jiných podobných
p ípadech.
Gentleman mi p i vstupu do pokoje vykonal velmi ob adnou poklonu. Nem la
jsem dosti sil ani duchap ítomnosti, abych
mu ji oplatila. Domácí paní p evzala p i
tomto prvním setkání úlohu hostitelky
-.- nikdy p edtím jsem totiž, pokud si pamatuji, tohoto gentlemana nespat ila. Nabídla
mu židli, sama si také sedla. Po celou tu dobu nepadlo ani slovo. A za celou tuto podivnou návšt vu jsem se zmohla k jediné reakci -.- k nep ítomnému ztrnulému pohledu.
Byl podán aj. Domácí, myslím, necht la
zbyte n ztrácet as a když vid la, jak p ed
tímto naprostým cizincem ml ím jako za ezaná, ekla hrub , familierním tónem.:
Poj te p ece, sle no Fanny, pozvedn te
hlavinku, dít , a nenechte již smutek hyzdit
vaši p knou tvá i ku. Ale copak? Vždy
smutek, ten je dobrý jen na chvíli. Poj te,
bu te trochu veselá! Zde sedí velmi vážený

gentleman, který slyšel o vašem nešt stí.
a který by vám velmi rád pomohl. Musíte se
k n mu ale také podle toho chovat. Nebu te p íliš ob adná, jaképak semhle a támhle,
kujte železo, dokud je žhavé.-.Na toto delikátní a výmluvné žvan ní,
gentleman, který vid l jak jsem p estrašená,
a užaslá, že ani odpov d t nemohu, náhle
paní Jonesovou rázn zastavil, ímž mne
spíše ješt více postrašil, než aby mne p esv d il o svých dobrých úmyslech. Potom
se obrátil ke mn , ekl mi, že je podrobn
informován o mém celém p íb hu a všech
okolnostech mého nešt stí, o kterém si
myslí, že bylo p íliš kruté na dívku mého
mládí a krásy, -.- již dávno jsem se mu zalíbila a že se proto obrátil na
zde p ítomnou
paní Jonesovou s žádostí o zprost edkování. Protože však jsem byla pln oddána jinému, ztratil všechnu nad ji na úsp ch. Když
však uslyšel o zvláštním zvratu Št st ny
kterým jsem byla postižena, dal naléhavý
p íkaz paní domácí, aby se postarala o to,
aby mi nic nechyb lo. Kdyby nebyl musel
naléhav odjet do Haagu v neodkladné obchodní záležitosti, byl by mne sám b hem
mé nemoci ošet oval. Po svém návratu
-.- a bylo to práv den p edtím -.- se dov d l o mém uzdravení a vyžádal si zprost edkování paní Jonesové, požádal ji, aby
jej ke mn uvedla. A byl p inejmenším rozho en, když se dov d l jakým zp sobem
si vedla, aby pro n j toho št stí dosáhla.
Aby mi dokázal jak dalece nesouhlasí s jejím postupem a jak je dalek toho, aby si vyvozoval jakékoliv nešlechetné výhody z mé
situace a také aby mi zajistil pro mou p ípadnou vd nost naprosto svobodné podmínky, zde p ímo p ede mnou te zaplatí
pln m j dluh domácí paní a kvitanci o tom
p edá do mých rukou. Potom budu mít naprostou svobodu bu odmítnout nebo p ijmout jeho spole nost, protože ani v nejmenším nemá v úmyslu použít jakéhokoliv
násilí, aby si vymohl mou náklonnost.
Když takto lí il své city v i mn , odvážila jsem se kone n pozvednout zraky
a prohlédla si jej. Byl to velmi vzhledný
gentleman, p kného r stu, asi ty icátník,

oble ený v civilu. Na jednom prstu m l prsten s velkým briliantem a jak p i hovoru
pohyboval rukou, vrhal briliant do o í záblesky. To mI potvrdilo, že jde o významnou, váženou osobu. Zkrátka e eno, bylo
jej možno ozna it za roztomilého, p íjemného muže, který m l p irozen vznešený
vzhled, odpovídajícího p vodu a životním podmínkám.
Na to vše jsem se zmohla na jedinou odpov -.- záplavu slz, které mi kanuly po
tvá i a škrtily m j hlas. To mi skýtalo vítanou omluvu, protože bych stejn nebyla v d la co na to mám íci.
Pohled na mne jej, jak mi pozd ji p iznal -.- neskonale dojmul. Aby mi poskytl
n jaký d vod pro zmírn ní mého zármutku, vytáhl pen ženku, požádal o pero a inkoust, což okamžit obstarala paní domácí
a zaplatil ji do halé e vše, co ode mne požadovala. Pochopiteln krom dalšího št drého zpropitného, které obdržela bez mého
v domí.
P evzal pak potvrzení o p íjmu a velmi
n žn mne donutil, abych si je uschovala.
Vedl mou ruku, do které potvrzení vložil,
až jsem ji pasivn zastr ila do kapsy svých
šatú.
Já jsem i nadále setrvávala ve stavu jakéhosi otupení, melancholického zoufalství,
jako kdyby se mé smysly nemohly vzpamatovat ze zdrcujících ran, které mne zasáhly.
Úslužná domácí odešla a nechala mne o samot s tímto cizím gentlemanem d íve než
jsem si to mohla uv domit. A stejn bych
nebyla nijak odporovala. Byla jsem nyní jako bez života, ke všemu naprosto lhostejná.
Gentleman, který v takové situaci nebyl
z ejm žádným nová kem, p istoupil ke
mn a pod záminkou, že mne chce ut šit,
mi nejd íve set el kapesníkem slzy, které
mi kanuly po tvá ích. Potom se odvážil
mne políbit. Z mé strany nepocítil ani odpor ani souhlas. Sed la jsem zde jako n má.
Vid la jsem v sob zboží, za které bylo
p ed mýma o ima zaplaceno a nestarala
jsem se o to, co se stane s mým ubohým t lem. Chyb la mi živost, nálada i odvaha
k tomu, abych kladla t eba i sebemenší od-

por, jaký se sluší našemu skromnému pohlaví. Strp la jsem pokorn vše, co se mému spole níkovi zlíbilo. Ten se odvažoval
stále víc a více, vsunul odvážn ruku pod
šátek na má adra, se kterými se n žn mazlil. Když nenarazil na žádný odpor a vše
probíhalo nad o ekávání p ízniv pro uspokojení jeho tužeb, vzal mne do náru í a donesl mne zcela bez života na l žko, kam
mne opatrn uložil. M l m tak zcela k dispozici, jak jen si to mohl p át. Sotva jsem
v d la, co se se mnou d lo, až jsem náhle
procitla z tranzu necitlivosti a shledala
jsem, že je do mne hluboce pohroužen, zatímco já jsem ležela zcela pasivn a bez jakéhokoliv pocitu rozkoše. Chladné mrtvé
t lo by sotva mohlo mít v sob mén života
a cit . Když ukojil na mn svou váše , ve
které bral velmi málo ohledu na stav
v n mž jsem se nacházela, sestoupil a když
uvedl do po ádku mé šaty, využil veškeré
n žnosti, aby uklidnil záplavu vý itek sv domí a zoufalých výtek které jsem si -.- p iznávám že p íliš pozd -.- inila proto, že
jsem na této posteli strp la ob tí muže,
mn naprosto cizího. Rvala jsem si vlasy,
lomila rukama a bila se do prsou jako šílená. Když se mne však m j nový pán
-.-.- a v takovém sv tle jsem jej již po ínala
vid t -.-.- pokoušel všemožn uklidnit
v mém zu ivém hn vu zam eném ostatn
výhradn v i mn samotné a ani v nejskryt jší myšlence nepostihujícím jeho, požádala jsem jej spíše pokorn než hn viv ,
aby mne nechal o samot , že chci sv j žal
prožít sama a v klidu. To však odmítl,
-.- z ejm ze strachu, že bych si mohla n co
ud lat.
prudké vášn z ídka vydrží p íliš dlouho
a tím mén u žen. Po bou i následoval
v mém nitru klid, mrtvý klid, který vyústil
v novou záplavu slz.
Kdyby mi byl n kdo jen o n kolik okamžik d íve ekl, že n kdy poznám jiného
muže než Charlese, byla bych mu plivla do
tvá e. Stejn tak kdyby mi byl kdokoliv nabídl nekone n vyšší sumu, než jaká zde
byla za mne zaplacena, byla bych nabídku
chladnokrevn zavrhla, bohužel však naše

ctnost a naše h íchy jsou p íliš závislé na
okolnostech. Vezmete-li v úvahu neo ekávané a kruté nesnáze, do kterých jsem upadla v okamžiku, kdy mne zradil rozum rozvrácený dlouhým a t žkým utrpením a kdy
jsem byla zachvácena
hr zou z v zení, bude se Vám zdát m j pád omluviteln jší, protože jsem ur it nebyla p i všem tom zcela
p i smyslech. Rozhodující je však první prožitek -.- a ten jsem m la za sebou. Proto
jsem myslela, že již nemám více právo odmítat objetí n koho, kdo u mne této výhody dosáhl, a již k tomu dosp l jakkoliv.
Když jsem tedy jednou na tuto zásadu p istoupila, domnívala jsem se, že jsem v jeho
moci natolik že jsem jeho objetí a polibky
trp la bez odporu a bez hn vu. Neznamená
to, že by mi to skýtalo n jakou rozkoš nebo
že by to dokázalo p ekonat odpor mé duše
k tomu, abych si p ipustila vzrušení toho
druhu. To, co jsem snášela, snášela jsem
z jakési vd nosti, jako n Co samoz ejmého
po tom všem, co se p ihodilo.
M j nový vládce byl však natolik ke mn
ohleduplný, že se nepokoušel znovu o ty
krajnosti, které mne krátce p edtím uvrhly
do takového zoufalství. Jsa si mnou nyní
jist, spokojil se tím, že se snažil povzbudit
mou náladu postupn a ekal, až mu asem
dozrají plody, které byly ješt p íliš zelené,
když se touhou a mou neschopností k odporu dal svést a ukojil svou váše na ubohém bezduchém t le, necitlivém k jakýmkoli svod m rozkoše. Vždy když žádnou
rozkoš nep ijimalo, bylo možno soudit, že
také není schopné žádnou rozkoš poskytnout. Je ostatn jisté, že mu mé srdce nikdy
nedokázalo zcela odpustit zpúsob, jakým
jsem mu podlehla, a koliv -.- konec konc
-.- jsem m la všechny d vody t šit se z toho, že v mé osob nalezl n co, co mu zabránilo opustit m práv tak lehce, jako
mne získal.
Mezitím pokro il ve er natolik, že služebná p išla prost ít k ve e i. S radostí jsem
vyrozum la, že s námi nebude ve e et paní
domácí, jejíž pouhý zjev na mne nyní púsobil jako jed.
Když d v e opustilo pokoj, naléhal m j

spole ník s n žnou v elostí na to, že si
mám sednout do lenošky u krbu a dívat se
jak jí, když již se nemohu donutit k jídlu sama. Uposlechla jsem se srdcem p epln ným bolestí, protože jsem mimod k srovnávala rozkošné tete-á-tete trávená zde
s mým p edrahým milá kem s touto vynucenou situací, nep íjemnou scénou, vnucenou mi krutou nezbytností.
P i ve e i, když použil celé záplavy argument k tomu, aby mne uklidnil a smí il
s mým osudem, ekl mi, že se jmenuje
H. . ., že je bratrem lorda L. . . Když si mne
na popud mé domácí jednou prohlédl zjistil, že pln odpovídám jeho p edstavám
a pov il ji, aby mne pro n j získala za jakoukoliv cenu. Nakonec se to poda ilo
-.- k jeho naprosté spokojenosti -.- a v ele
by si p ál, abych byla stejn spokojená i jáA dodal n kolik plamenných ujišt ní, že nikdy nebudu mít p íležitost litovat toho, že
jsem se s ním seznámila.
Nyní jsem dokázala do sebe dostat p l
koroptve a t i nebo ty i sklenky vína, které
mne proti mé v li donutil vypít. A již bylo
v tom vín n co podivného nebo že se vínu
kone n poda ilo oživit p irozenou v elost
mé povahy a znovu rozeh át mé umrtvené
smysly, nedívala jsem se již na pana H. . .
s tou vynucenou pokorou a dokonce i s odporem jako d íve.V tomto tání mých cit
nebyla však p imísena ani nejmenší stopa
lásky. Kterýkoliv jiný muž by pro mne znamenal totéž co pan H. . ., kdyby zde byl za
stejných okolností a ud lal pro mne -.- a také se mnou -.- to, co ud lal on.
Neexistuje -.- alespo zde na zemi -.- v né ho e. To mé, i když zcela neskon ilo, bylo alespo odro eno. Mé srdce, tak dlouho
p ekypující úzkostí a soužením, se po alo
doširoka otevírat p i sebemenším záblesku
rozptýlení nebo zábavy. Trochu jsem si poplakala a v slzách se mi ulevilo. Vzdychala
jsem a zdálo se, že každým vzdechem se
zbavuji ásti té tíže, která na mne doléhala.
Má nálada se zlepšovala a i když jsem ješt
nebyla zdaleka veselá, tedy p ece jen klidn jší a uvoln n jší.
Pan H. . ., který mne pozorn sledoval
a který asi tuto zm nu zp sobil, jí dovedl

dob e využít. Nenápadn odstr il st l, který
nás odd loval, p itáhl svou židli p ed mou
a potom, když mne na p ed p ipravil záplavou lichotek a ujiš ování, po al mi tisknout
ruce,líbat mne, znovu se mazlit s mými
adry, která se zcela uvolnila z rozhaleného negližé a dmula se, jak mi v nich bušilo
srdce -.- ani ne tak roz ilením, jako spíše
úzkostí a ostychem nad tím, že s nimi tak
d v rn zachází lov k, stále mi ješt cizí.
Ale brzy mi dal ješt v tší p íležitost k zneklidn ní, když se sklonil a vsunul mi ruku -.-.nad podvazky. Tam se pokoušel znovu
ovládnout múj pr chod, který p edtím nalezl nehlídaný a volný. Nyní však nemohl
rozev ít má zk ížená stehna. Zkrotle jsem
se zdráhala a prosila, aby mne nechal samotnou. ekla jsem mu, že mi není dob e.
Poznal však, že v mém zdráhání je více formálnosti a ob adnosti než vá žného odhodlání a jako podmínku pro to, že upustí od
svého zám ru stanovil, že se mám ihned
odebrat na lože. Dal n jaké pokyny paní
domácí a oznámil mi, že se vrátí za hodinu,
kdy, jak z ejm doufal, již budu smí liv jší
k jeho touze,než jsem byla nyní. Ani jsem
nevyjád ila sv j souhlas ani jsem to neodmítla, ale m j vzhled a zp sob, jakým jsem
na tuto nabídku reagovala, mu ukázaly, že
se již nepovažuji za svou vlastnípaní
natolik, abych jej mohla odmítnout.
A pak mne skute n nechal o samot
a odešel. Ale již za minutu nebo dv , d íve
než jsem byla op t schopna si n co rozvážit, vešla -.- služebná s podnosem své paní, na
kterém p inesla malý st íbrný šálek n eho, emu íkala svatebni šodó. Poprosila
mne, abych to sn dla až si lehnu na lože.
Poslechla jsem a okamžit jsem pocítila
horkost, ohe , který se mi jako bou e rozlil
do celého t la. Ho ela jsem, žhnula a dokonce jsem za ínala mít trochu pocit, že mi
chybí muž.
Jakmile jsem ulehla, vzala služebná sví ku, pop ála mi dobrou noc, odešla z pokoje
a zav ela za sebou dve e. Sotva však sta ila
sejít se schod , když pan H. . . opatrn otev el dve e mého pokoje a znovu vstoupil.
Na sob m l nyní no ní oblek a apku, v rukou dv zapálené voskové sví ky. Zav el

dve e na zástr ku. P estože jsem jej o ekávala, p ece mne svým p íchodem vylekal.-.Po špi kách p išel k mé posteli a tiše zašeptal.: Prosím, má drahá, nelekejte se -.-.- budu k vám velmi n žný a hodný.-.- Potom se
sp šn vysvlékl, p i emž mi poskytl p íležitost, abych si mohla prohlédnout jeho statnou postavu, svalnaté údy a mohutnou,
chlupatou hru .
Postel zaúp la pod tímto b emenem. Ležel na vn jší stran , kam také postavil ho ící sví ky -.- z ejm aby pln uspokojil
všechny své smysly. Také ihned, jakmile
mne políbil, shrnul p ikrývku dol a odhalil
mne. Zdálo se, že jej pohled na mou obnaženou postavu p ivádí do extáze. Celou
mne pokryl záplavou polibk a nevynechal
jediné míste ko. Potom kle e mezi mýma
nohama, vyhrnul si nahoru košili a obnažil
chlupatá stehna a toporn tr ící roubík
s ervenou hlavou, vyr stající z houštiny
erných ku er, kterými m l porostlé b icho
až k pupku jako n jakým kartá em. A již
jsem pocítila, jak do mne proráží, jak zaráží
h ebík až po hlavi ku, takže mezi námi nez stalo nic než porost našich ku er, z obou
stran zmá knutý.
M la jsem jej kone n -.-.- kone n jsem
jej nyní v sob cítila. Pomalu po al p irážet.
a brzy tak mocn zap sobil až hluboko do
t ch mých nejtajn jších oblastí, kam zam il svúj útok. Ty již nedokázaly dále odolávat a po aly na pohyby odpovídat. Všechny
mé živo išné pudy pádily nyní do tohoto
t žišt . Vnit n rozpálená a k nesnesení
rozvášn ná ztratila jsem brzy jakékoliv
ohledy. Zcela jsem podlehla síle jeho vzrušení a jako tvor, který není ni ím jiným než
podléhající ženou, jsem se pono ila do takové záplavy rozkoše, jaké bych se byla rad ji m la vyhnout, kdybych byla jednala
tak, jak to vyžadovala moje stále nep ekonaná opravdová láska.
Avšak b da! Jaký obrovský rozdíl byl
mezi tímto projevem ist živo išné rozkoše, vyk esané ze srážky pohlaví p i pasivní
duševní ú asti a tou rozkošnou záplavou,
tou bou í aktivní rozkoše, která je vyvrcholením požitk vyplývajících ze vzájemné
vášnivé lásky, kdy dv srdce v n žné a v r-

né jednot se spojí k vyvrcholení blaha
a vloží do boje všechny své city, celou svou
duši! Jak ubohý je naproti tomu konec,
v n mž obvykle vrcholí do asné, okamžité
vášn , které odumírají jakmile dosáhly nasycení!
Pan H. . ., kterého z ejm žádné rozdíly
tohoto druhu neznepokojovaly, sotva dop ál sob i mn chvilku oddechu po prvním
utkání a jako by cht l dokázat, že známky
jeho mužné síly nejsou jen naplano vyv šenou vlajkou, po n kolika málo minutách
byl op t schopen zahájit útok Po krátkém
úvodu v podob záplavy polibk , vyrazil
stejnou cestou jako p edtím, s neochabující
horlivostí. A tak v opakovaných srážkách
m udržoval neustále v akci až do asného
jitra. Po celou tu dobu mi velmi ú inn dával poci ovat mohutnost pevných tkání
svých úd , svých širokých ramen, mohutné
hrudi, svých tuhých sval . Celý ten souhrn
mužnosti mohl sloužit za ne špatný obraz
našich starodávných statných baronú, kte í
dovedli t ímat vále nou sekyru a jejichž rasa dnes již zcela zjemn la a zdegenerovala
v mnohem delikátn jší, modern jší postavy
našich nervózních zm k ilc , kte í jsou tak
bledí, tak hezcí a hlavn tak mužníjako
jejich vlastní sestry.
Pan H. . ., spokojený tím, že den skon il
jeho triumfem, mne nakonec p enechal
osv žujícímu odpo inku, který jsme oba
pot ebovali. Vkrátku jsme také upadli do
hlubokého spánku.
Probudil se krátce p ede mnou, avšak neodvážil se rušit odpo inek, ke kterému mi
dal tolik p í in. Jakmile jsem však otev ela
o i -.- bylo to asi v deset hodin dopoledne
- musela jsem protrp t ješt jeden útok jeho mužnosti.
Asi v jedenáct hodin vstoupila paní Jonesová se dv ma mísami vydatné polévky
-.- jako zkušená hospodyn vytušila, že by
se hodilo nám ji nabídnout. Pominu pochlebova né komplimenty a chvalozp vy této
prot elé zprost edkovatelky, kterými nás
oba pozdravila. P estože ve mn p i pohledu na ní za ala v ít krev, potla ila jsem své
popuzení a pln jsem se soust edila na úvahy, jaké asi budou následky tohoto mého

nového svazku.
Avšak pan H. . . pochopil m j neklid
a nedal mi v n m dlouho ch adnout. Oznámil mi, že ke mn pojal solidní, vážné city
a pro za átek že mi to chce dokázat tím, že
mne p est huje z domu, který pro mne musí být z mnoha d vod nep íjemný a neblahý. Odst huji se do odpovídajícího bytu,
kde se o mne postará s veškerou možnou
pé í. Poprosil mne, abych se nepoušt la do
dalších rozmluv s domácí, abych trp liv
vy kala jeho návratu a potom se oblékl
a odešel. Nechal mi však pen ženku s dvaceti guinejemi -.- vše co m l u sebe
- abych zatím n co m la v kapse, než dostanu další peníze.
Jakmile odešel, pocítila jsem obvyklé d sledky prvního zab ednutí do bahna ne esti.
-.- M j láskyplný vztah k Charlesovi jsem
totiž nikdy za nic takového nepovažovala.
Byla jsem okamžit stržena proudem aniž
bych se snažila dostat zp t na spásonosný
b eh. Hrozná nezbytnost, ur itá vd nost
a p edevším, musím také p iznat, zábava
a rozptýlení, které jsem po ínala nacházet
v této nové známosti ve srovnání s ernými
sžíravými myšlenkami, kterých bylo mé
srdce ob tí od té doby, kdy zmizel m j drahý Charles, vše to p ispívalo k uml ení
všech opa ných úvah. Když jsem nyní
vzpomínala na svého prvního, na svého milá ka, bylo to stále s n žností a s lítostí, že
jsem tuto opravdovou lásku ztratila. A v domí, že ho již nejsem hodna, mi to jen dále
ztrp ovalo. Byla bych po jeho boku snášela
i žebrotu a v bíd bych s ním byla ochotna
projít celým sv tem, ale tak jak jsem již nyní byla zkažená jsem nem la ani sílu, ani
odvahu pot ebnou k tomu, abych skoncovala se svým životem proto, že jsme byli od
sebe odlou eni.
Kdyby nebylo mé srdce již jednou zadáno, stal by se asi pan H. . . jeho jediným pánem. Místo však již bylo obsazeno a jenom
síla okolností jej u inila vlastníkem mé osoby. Moje p vaby ostatn byly jediným
p edm tem jeho zájmu a cílem jeho vášn
a nemohly být pochopiteln základem ani
pro velmi jemnou ani velmi trvalou lásku.
Vrátil se až v šest hodin ve er, aby mne

odvezl do nového bytu. Mé movitosti byly
sbaleny a uloženy do drožky a jen velmi
málo lítosti mne stálo rozlou ení s paní domu, nebo jsem byla p esv d ena, že nemám žádný d vod mít ji n jak ráda. A ji
samotnou zajímal m j odchod jen natolik,
kolik jí to vyneslo.
Brzy jsme dojely do domu ur eného pro
mne. Pat il prostému obchodníkovi, který
pro svou finan ní závislost na panu H. . . byl
mu naprosto oddán a který ochotn p enechal první poschodí, za ízené velmi elegantn , za dv guineje týdn . Stala jsem se tak paní
tohoto bytu a k dispozici mi byla dána služebná.
Z stal ten ve er se mnou. Ve e i jsme si
objednali z restaurace v sousedství. Po vee i a po jedné nebo dvou rozma ilých
sklenkách mne služebná odstrojila a uložila
do postele. Pan H. . . mne brzy následoval
a jako by ani nebylo únavy z p edešlé noci,
nenalezla jsem u n j ani slitování, ani pardon. P ekonal sám sebe a pak mi ekl.: "Bylo
to na po est mého nového bytu."
Teprve pozd odpoledne jsme vstali ke
snídani. Ledy byly prolomeny, mé srdce
nespoutané již více láskou se po alo uklidovat a za alo nacházet pot šení v mali kostech, kterými blahovoln smýšlející pan
H. . . skládal hold obvyklé marnivosti našeho pohlaví. Marnotratn na mn hromadil
hedvábí, stuhy, náušnice, perlové náhrdelníky, zlaté hodinky, zkrátka všechny ty
tretky a cetky p epychového odívání. V domí toho, i když nebylo schopno p ivolat
lásku, mne nutilo k jakési srde né n žnosti,
podobné lásce. Takovéto rozlišování by
mohlo, kdyby si to uv domili, u devíti desetin muž vydržujících si milenky zcela otrávit rozkoš -.- a to je také, myslím, pravý d vod, pro se toto rozlišování mezi skute nou láskou a vd nou n žností v takové situaci rad ji nepraktikuje.
Stala jsem se nyní formáln vydržovanou
ženou, dob e ubytovanou, s pln dosta ujícím kapesným, skv le vybavenou garderobou. Pan H. . . byl na mne stále n žný a laskavý, p esto však jsem zdaleka nebyla
š astná. Krom lítosti nad ztrátou mého milá ka, p icházely na mne totiž asto melancholické nálady, chyb la mi spole nost,

cht lo se mi hý it.
Pokud jde o pana H. . ., ten nade mnou
ve všech sm rech vynikal tak, že jsem to
velmi siln poci ovala -.- asto na úkor
vd nosti, kterou jsem mu byla zavázána.
I když získal mou úctu, nedokázal nijak
zvýšit mou p íchylnost. Nebyla jsem s ním
schopna žádného jiného rozhovoru krom
takového, který se týkal nejb žn jších
záležitostí našeho soužití. A to skýtá chabé
uspokojení p erušované dlouhými intervaly plnými nudy, pokud nejsou vypln ny láskou nebo jinou zábavou.
Pan H. . ., velmi zkušený a znalý života
žen, z nichž mnohé mu prošly rukama, nepochybn brzy vycítil tento nedostatek.
a aniž si k tomu vyžádal m j souhlas, nebo
mi dal p íležitost projevit mé p ání, za ídil
to laskav tak, abych byla spokojen jší. Zaal v mém dom po ádat ve e e, na které
zval n kolik spole ník svých zábav i s jejich milenkami. Tak jsem se dostala do
okruhu žen, mezi kterými jsem se rychle
zbavila všech zbytk ostýchavosti a skromnosti, které mi z staly z mého venkovského vychování -.- a které možná byly do jisté
míry mým nejv tším p vabem.
Vzájemn jsme se navšt vovaly a napodobovaly jsme jak nejlépe bylo možno
všechnu tu ubohost, všechna ta bláznovství
a nestydatosti vydržovaných žen, které tak
promar ují svúj as, aniž jim do jejich pošetilých hlav v bec kdy vstoupí myšlenka, že
ve sv t nem že existovat hloup jší, plošší,
nechutn jší a bezcenn jší v c, než je celý
jejich zp sob života. M ly by s muži jednat
jako tyranky, ale zatím je samy nutí, aby
byli týrány ony.
Mezi všemi vydržovanými ženami (a znala jsem jich nyní p knou ádku a k tomu
ješt n kolik užite ných matron, které žijí
ze styku s nimi), nevím však ani o jediné,
která by neopovrhovala svým vydržovatelem a proto si také ned lala žádné -.- nebo
tém žádné -.- vý itky, jestliže se mohla
bez nebezpe í na n m dopustit nev ry. Zatím ovšem to neplatilo o mn , protože p es
to, že nedostatek jakéhokoliv projevu žárlivosti z jeho strany ve mn p ímo vzbuzoval
chu na to, abych mu sehrála n jaký takový

kousek, jeho neustálá št drost, laskavost
a pozornosti, jimiž se mi snažil zalíbit, mne,
nutily k tomu, abych na n j brala ohled. To
mu zajiš ovalo mou v rnost i když to nem lo žádný ú inek na mé srdce. Také se doposud neobjevil nikdo, kdo by mohl p emoci
tu navyklou zálibu, kterou jsem k n mu
chovala. Byla jsem na nejlepší cest k tomu,
abych si zajistila díky jeho dobrovolné št drosti skromné zajišt ní na celý život, když
jej neo ekávaná p íhoda donutila k tomu,
aby zrušil všechna opat ení, která za al
v m j prosp ch provád t.
Žila jsem již tehdy s panem H. . . tém
sedm m síc , když jednoho dne p i návratu do mého bytu z návšt vy v sousedství,
kde jsem se obvykle zdržela déle, jsem nalezla dve e z ulice otev ené, -.- domovnice
stála ve vchodu a hovo ila s n jakou svou
známou. Dostala jsem se tak dovnit bez
klepání. Když jsem míjela domovnici, ekla
mi, že pan H. . . je naho e. Vystoupila jsem
po schodech a vešla p ímo do ložnice,
cht la jsem tam odložit sv j klobouk
a svléknout se a pak jsem cht la pana H. . .
uvítat v jídeln , do které vedly z ložnice p ímo dve e tak, jak to bývá obvyklé. Zatím co
jsem si rozvazovala tkanice klobouku, zdálo se mi, že slyším hlas své služebné Hannah a zvuky jakési tahanice. To vzbudilo
mou zv davost. P ikro ila jsem potichu ke
dve ím, ve kterých -.- jak jsem v d la
- byl vyštípnut kousek d eva, vznikl tak
otvor, který mi poskytl pohodlné kukátko
na živou scénu, jejíž herci byli tak vážn zam stnáni, že ani neslyšeli, jak jsem otev ela
dve e ze schodišt do ložnice.
První pohled, který mne p ekvapil, byl na
pana H. . . jak strká a vle e tu hrubou vesnickou Ká u ke gau i stojícímu v rohu jídelny. D v e kladlo jen nesm lý nemotorný
odpor a volalo tak potichu, že já, která jsem
dychtiv naslouchala u dve í, jsem ji st ží
slyšela.: Prosím, pane, ned lejte -.-.- nechte
mne -.- já opravdu nesmím, -.-.- pane, vaše
lordstvo, paní se m že vrátit, -.-.- budu k iet.-.-.- To vše jí však nikterak nebránilo,
aby se nedala p itáhnout k nohám lehátka,
na které se pod nep íliš mocným p istr ením snadno p evrátila. M j gentleman jí od-

táhl ruce, kterými chránila svou ctnost.
Z ejm si myslela, že už se dost bránila a že
se již m že vzdát, protože by stejn veškerá další obrana byla marná. On jí p ehrnul
spodni ku p es obli ej, nyní temn rudý
a odkryl jí tak pár bílých, silných, macatých, d kladn stav ných stehen. Op el si
stehna kolem svých hýždí, vytasil obnaženou zbra , nasadil ji k rozeklané št rbin ,
kam -.- jak se zdálo -.- nalezl p ístup s menší obtíží než jakou snad o ekával (mimochodem, ta holka musela odejít ze svého
místa na venkov , protože zrodila pancharta). A skute n , všechny jeho pohyby nazna ovaly, že našel dve e otev ené p íliš
doko án. Když skon il, vstal, ona si shrnula
spodni ku, urovnala zást ru a šátek. Pan
H. . . vypadal trochu p ihlouple. Vytáhl
z kapsy n jaké peníze a s tvá í zcela nete nou jí je dal s výzvou, aby byla tak hodná
a nikomu o tom ne íkala.
Kdybych toho muže milovala, nebyla
bych dokázala mít takovou trp livost a dívat se na celou tu scénu. Byla bych tam
vtrhla a sehrála bych úlohu žárlivé, pomstychtivé, zhrzené princezny. Protože však tomu tak nebylo, byla poran na pouze moje
pýcha, nikoliv mé srdce. Proto jsem se dokázala snadn ji ovládnout, abych vid la jak
daleko p jde, abych nem la žádnou nejistotu.
Když tedy skon ila poslední delikátní podrobnost té p íhody, stáhla jsem se opatrn
do svého kabinetu, kde jsem po ala p emýšlet, co mám d lat. Mou první myšlenkou bylo p irozen vtrhnout dovnit a vytknout mu to. Bylo by to odpovídalo mým
okamžitým pocit m, mému roztrp ení,
kdybych tomu dala okamžit pr chod. Ale
potom jsem si to rozmyslela, nebyla jsem si
jista, jaké d sledky by mohl takový m j
krok mít a za ala jsem uvažovat, zda by nebylo lépe abych sv j objev zatajila až do doby, kdy pan H. . . dokon í opat ení mne se
týkající, k nimž již zahájil p ípravy. Takový
pohnutý výstup, jehož pr b h bych nemusela dokázat zvládnout, by asi uskute n ní
nijak neuspíšil a naopak by je jen mohl
zma it. Na druhé stran však tato pobu ující opovážlivost ve mn vzbudila myšlenku

na odvetu. A již jen myšlenka na to mi zcela
vrátila klidnou mysl. Rozradostn na zmateným plánem na pomstu jsem se snadn ji
ovládla a leh eji jsem mohla p edstírat, že
o ni em nevím, tak jak jsem se k tomu rozhodla. Když jsem tedy m la za sebou
všechny tyto úvahy, p ikradla jsem se po
špi kách ke dve ím schodišt , s hlukem
jsem je otev ela a p edstírala, že jsem práv
p išla dom . Po krátké p estávce -.- kolik
by asi zabralo mé odstrojení -.- jsem otev ela dve e do jídelny, kde jsem spat ila tu
couru, jak rozd lává ohe v krbu, a mého
po estného pastý e, jak se prochází pokojem a hvízdá, zcela chladnokrevn a bezstarostn , jako kdyby se nebylo nic p ihodilo.
Ostatn si myslím, že se nemohl p íliš chlubit tím, že mne oklamal. Zachovala jsem totiž vznešen schopnost svého pohlaví ke
lsti a p istoupila jsem k n mu s touže blahovolnou otev eností, s jakou se choval on ke
mn . Z stal u mne jen chvíli, n jak se vymluvil, že nem že ten ve er strávit se
mnou a odešel.
Pokud jde o tu d vku, byla pro mne nyní
vy ízena -.- alespo jako moje služebná.
Necelých 48 hodin p ed tou drzostí, jíž se
dopustila s panem H. . ., provedla n co, co
mi poskytlo záminku ji na hodinu vyhodit.
A bylo by opravdu nep irozené, kdybych to
nebyla u inila. A on také proti tomu nemohl nic namítat a nem l ani nejmenší možnost vytušit, jaký jsem pro to m la skute ný
d vod. Co se s ní stalo potom, to nevím. Ale
pan H. . . byl tak št drý, že ji ur it dal n jaké odškodn ní. Pochybuji však, že by s ní
byl i nadále udržoval obchody onoho druhu. To, že se snížil k takovému sprostému
soustu, bylo pouhým náhlým výbuchem
chtí e, vyvolaným pohledem na buclatou,
zdravím kypící veselou holku. Nebylo to
nic jiného, než jako když n kdo dostane
náhlou chu na kousek chutné, lákav upravené krkovi ky, aby si zpest il dietu.
Kdybych byla posuzovala nev ru pana
H. . . jen v tomto sv tle a spokojila se s tím
že jsem vyhodila tu holku, byla bych uvažovala a jednala správn . Ale rozrušena domn lou k ivdou, m la jsem dojem, že by
tak z toho pan H. . . vyšel p íliš lacino, kdy-

bych upustila od svého plánu na pomstu
a neodplatila mu p esn tak, jak jsem toho
jen byla schopna a stejným dílem.
A ani jsem ten d stojný akt spravedlnosti
dlouho neodkládala, tak mi to leželo na srdci. Pan H. . . p ijal p ed trnácti dny do
svých služeb syna svého nájemce který
práv p ijel z venkova. Byl to velmi hezký

mladík, sotva devatenáctiletý, tvá e jako r že, p kné soum rné postavy. Zkrátka byly
zde všechny d vody, aby se mohl každé žen zalíbit i kdyby k tomu nem la d vod
v pomst . Zd raz uji -.- každé žen , která
nemá p edsudky a má dost d vtipu a chytrosti, aby dala hledisk m rozkoše p ednost
p ed hledisky hrdosti a pýchy.
Pan H. . . ho navlékl do livreje. A jeho
hlavním zam stnáním bylo -.- když mu
ukázali m j byt -.- aby nosil a doru oval dopisy a poselství mezi jeho pánem a mnou.
A protože postavení vydržovaných žen nevzbuzuje práv velký respekt, zejména
u prostších muž a nejmén pak u t ch nejhloup jších, musela jsem si všimnout toho,
že tento jinoch, kterého asi spolusloužící
seznámil s tím, jaký je m j vztah k jeho pánovi, si zvykl dívat se na mne svým zvláštním, ostýchavým, ale vzrušeným pohledem, což je dší a výrazn ji to na naše pohlaví p sobí, než jakékoliv jiné vyjádení cit . M j zjev jej, jak se zdá, oslnil. Byl
tak skromný a nevinný, že sám ani nev d l,
že ta rozkoš, kterou poci uje p i pohledu na
mne, je láskou nebo touhou. Ale jeho zraky,
p irozen jiskrné a nyní planoucí vášní,
prozrazovaly mnohem více, než sám tušil.
Až doposud jsem však tyto jeho mladé p vaby pouze zaznamenala, aniž by,ch mu n co dala najevo. Má hrdost by mne bývala
sta ila p ed ním ubránit, kdyby nebylo došlo k poklesku pana H. . .s mou služebnou.
A vzhledem k tomu, že její osoba nebyla
zdaleka tak sv dná jako tento hoch, dal mi
tím pan H. . . nebezpe ný p íklad. Nyní
jsem se proto na toho mladíka za ala dívat
jako na p íjemný nástroj mé zamýšlené od-

vety na panu H. . . za jeho dluh a byla bych
si snad do smrti vy ítala, kdyby ten dluh
z stal nevyrovnaný.
Abych si uvolnila cestu ke spln ní svého
plánu, podvakrát i pot ikrát, když mi mladík p inesl poselství, jsem to za ídila tak, že
byl bez jakýchkoliv okolk p iveden k mému loži nebo uveden do mého toaletního
salónku, kde jsem se oblékala. A laskav
jsem jej n kdy nechala dívat -.- jakoby neúmysln a nev domky -.- jednou na má adra pon kud odhalen jší než by se slušelo,
jednou na záplavu mých vlas rozpušt ných p i esání, jindy zase na hezkou nohu,
z níž mi jakoby náhodou sklouzl podvazek,
který jsem si pak p edezostyšn zapnula. Vše to na n j p sobilo tak, jak se mi
to práv hodilo pro mé cíle. Poznala jsem to
z toho, jak mu jisk ily o i a planuly tvá e.
Ak tomu n kolik letmých stisk rukou,
když jsem od n j p ebírala dopisy, jen dále
vhodn doplnilo tento ú inek.
Když jsem vid la jak je vzrušen a zapálen, tak jak se mi to hodilo pro mé zám ry,
rozpalovala jsem jej dále otázkami, zda má
milenku, zda ta je hez í než já, zda by mohl
mít rád takovou dívku jako mne atd. Na vše
od ovídal ten upejpavý pros á ek podle
mého p ání se zápalem naprosto p irozené
nezkažené nevinnosti, s prostotou venkovského hlupá ka.
Když jsem se domnívala, že jsem jej dostate n nechala uzrát pro chvályhodný zám r, který jsem m la na mysli, jednoho dne
jsem jej o ekávala v hodinu, kterou jsem
mu udala a pro kterou jsem se zabezpe ila
p ed jakýmkoli p ekvapením. Jak jsem
p edpokládala, p išel ke dve ím jídelny, zaklepal na n a když jsem jej vyzvala aby
vstoupil, u inil tak a zav el za sebou dve e.
Požádala jsem jej, aby dve e zevnit zajistil
zástr kou pod záminkou, že by jinak nedržely.
Ležela jsem nap í na lehátku, kde se
odehrálo galantní dobrodružství pana H. . .
Byla jsem v nedbalkách rozhalených s veškerou nedbalou dovedností, v nejlákav jším nepo ádku. Samoz ejm bez šn rova ky, bez krinolíny, bez p ekážejících sou ástí od vu. On stál kousek ode mne a to mi

umožnilo pozorovat jeho jemné rysy, jeho
statnou, zdravou venkovskou postavu, kvetoucí sv žím mládím. Havraní vlasy mu
splývaly kolem obli eje v p irozených kuerách a byly vzadu sepnuty elegantní sponou. M l nové jelenicové nohavice, tak t sn p iléhavé, že jen zd raz ovaly svalnatost silných, jakoby vysoustružených stehen. Bílé pun ochy, prýmky vyzdobená livrej s nárameníky, vše to jen zd raz ovalo
postavu, jejíž krása jako krev a mléko neposkvrn n vystupovala z úhledného obleku. Celý dojem podtrhoval ur itý náznak
šviháctví.
Poprosila jsem ho, aby p istoupil blíž
a dal mi dopis, který doposud nemotorn
držel v nap ažené ruce. O i mu ulpívaly na
mých adrech, která byla úmyslným pootev ením šátku tém zcela odhalená, spíše
stín ná než zakrytá.
Usmívala jsem se mu do tvá e, p evzala
jsem dopis a náhle jsem jej uchopila za rukávy košile a p itáhla blíž. Zrudl a celý se
chv l, jeho krajní nesm lost a nezkušenost
dokázaly zcela zbrzdit jeho odvahu. Jeho
t lo bylo nyní výhodn naklon no nade
mnou. Jemn jsem jej pohladila po bezvousé tvá i a zeptala jsem se, zda má strach
z dámy. P itom jsem mu uchopila ruku
a p itiskla ji jemn na svá adra. Byla již nyní dob e vyvinutá, pevná a jak jsem t žce
oddychovala touhou, dmula se adra pod
jeho dotykem a vlnila se nahoru a dol .
Chlapcovy o i zableskly p irozeným vzrušením, nadšením a ostychem nebyl schopen slova. Jeho pohled však, jeho vzrušení,
mi dostate n nasv d ovaly, že se má lé ka
zda ila. Nabídla jsem mu své rty,ttakže je musel
políbit a to jej jen ješt více rozohnilo a dodalo mu to odvahy. Nyní sklouzl m j zrak
k té ásti jeho od vu, která skrývala hlavní
p edm t, na který se upínala má touha. Jasn se tam rýsovalo vydutí vyvolané vzrušením. A protože jsem se již pustila p íliš daleko než abych mohla z statjen na p l
cest , a protože jsem se již také nebyla
schopna déle ovládat a ekat na to, až pomalu roztaje jeho panická ostýchavost, (zdálo se, že je skute n ješt nevinný),vsunula
jsem mu svou ruku na stehna podle jedno-

ho z nich jsem vid la i cítila tuhé, tvrdé t leso, sev ené v kalhotách. Mé prsty nesta ily
nahmatat jeho konec. Zv davá a nedo kavá, abych odhalila tak vzrušující tajemství
hrála jsem si jakoby s knoflíky jeho kalhot,
které se pod tlakem té aktivní vnit ní síly
málem vytrhávaly. Náhle se knoflíky rozlet ly, košile se zvedla a já jsem s údivem
a p ekvapením zírala nikoliv snad na chlapecký nástroj ke hraní nebo normální
zbra dosp lého muže, nýbrž na ty takového kalibru, že by podle svých proporcí
musela pat it n jakému obru. Ten ohromný
rozm r m vyd sil. Nemohla jsem však na
n j popat it bez pocitu strhující rozkoše
a dokonce jsem se odvážila vložit ruku na
tu úd snou délku a tlouš ku té oživlé slonoviny, perfektn vysoustruhované a vytvá ené. Pyšná jeho tuhost jakoby k prasknutí
napínala pokožku, jejíž hladký lesk a sametová jemnost mohly sout žit s nejdelikátn jší pokožkou našeho pohlaví a jejíž skv lá b lost byla jen dále zd razn na porostem erných ku er kolem jeho ko ene.
Skrze jako uhel erné prameny tohoto porostu prosvítala sv tlá pokožka stejn , jako
když za krásného ve era pozorujete jasnou
oblohu skrze v tvoví strom na vrcholku
vzdáleného pahorku. A na konci pak velká
hlava jako mohutný nálitek namodralého
masa, po st nách n žné pletivo žilek -.- vše
to dohromady vytvá elo nejp vabn jší soubor p írodních tvar a barev. Zkrátka byl to
úchvatný objekt hr zy a rozkoše.
Co však bylo ješt p ekvapiv jší, že vlastník této p írodní kuriozity pro nedostatek
p íležitosti ve svém puritánském rodném
hnízd a pro krátkost svého pobytu ve m st , ve kterém se ocitl jako naprostý cizinec,
nem l doposud prakticky možnost použít
té mužné pýchy, kterou byl tak št d e vybaven. A tak osud ur il mne, že jsem se m la nyní stát první ob tí tohoto nástroje, jestliže se ovšem odhodlám riskovat jeho nep im enost ve srovnání s nejn žn jší ástí
mého t la, kterou bych mohla takovým
nadm rným strojem zcela zruinovat.
Nyní však již bylo p íliš pozd na rozmýšlení. Mládenec byl rozžhavený tím, co
vid l p ed sebou a p íliš rozdrážd ný, než

aby se dal udržet na uzd onou skromností
a bázní, které ho p edtím krotily. Nyní se
odvážil -.- pobízen již jen pudem a pou nou
nápov dou p írody -.- zasunout své ruce,
chv jící se chtivou, nedo kavou touhou,
pod mou spodni ku. A když v mém zraku
nespat il nic zvláš p ísného, co by mu velelo, aby toho hned nechal, jemn ohmatal
a uchopil cíl své horoucí vášn . Ach! Žhoucí dotek jeho prst mne zcela zmohl a mé
obavy roztály v nesnesitelném žáru, má
stehna se samovoln rozev ela a uvolnila
cestu jeho ruce. P íznivým pohybem jsem
se vysvlékla ze spodni ky a cesta byla nyní
tak volná a otev ená, že ji nemohl minout.
Byl nyní nade mnou -.-.-.- sama jsem se prudkým obratem vsunula pod n j tak pohodln
rozev ená jak jen to bylo možné pro jeho
dost nep íjemné pokusy. Jeho úd totiž nemohl najít žádný prúchod a vrtal a toporn
narážel slepými údery proti mn , hned výš,
hned níž a hned vedle svého cíle. A já, rozpálená t mi vzrušujícími dotyky, jsem vlastní rukou jemn zavedla ten hrozivý nástroj
tam, kde m l m j mladý novic absolvovat
svou první lekci rozkoše. Kone n nalezl
teplé, ale p íliš úzké ústí. Pro objekt jeho
rozm r tam nebyl pr chod sch dný -.- já
do které se tak asto vstupovalo, jsem totiž
zdaleka nebyla tak široká, abych ho mohla
pojmout.
Hlava toho hromotluckého stroje namí ená proti mn a tla ící se do mého n žného
otvoru, byla však tak zašpi at lá, že se mi
p ece jen vhodným pohybem ve vhodný
okamžik poda ilo podchytit jeden z jeho
výpad . Rty mého ústí se roztáhly tak, jak
nejvíce to šlo a uvolnily cestu prudkému
náporu, takže jsme oba pocítili, že si tam
hlava našla úto išt . V dalším usilování pak
hrubým, pro mne krajn bolestivým a vše
prorážejícím strkem se prodíral tak daleko
dovnit , že si byl nyní dostate n jist, že
pr chod existuje. Zde však uvázl a já jsem
nyní pocítila takovou sm s rozkoše a utrpe
ní, že to ani neumím vylí it. D sila jsem setoho, že mne roztrhne, tak i toho, že jej ze
mne vytáhne. Pocit bolesti však nakonec
p evládl, vyvolán a stup ován mohutnými
rozm ry, tuhostí a rychlými neustávajícími

p írazy, kterými si zu Iv vymáhal další
proniknutí. Donutilo mne to k bolestivému
zasténání.: Ach, milá ku, vždyt jsi mne poranil! To sta ilo, aby to toho jemného,
ohleduplného chlapce zarazilo uprost ed
rozb hu. Ihned vytáhl tu obdivuhodnou
p í inu mého ná ku, p i emžjeho o I výmluvn nazna ovaly zármutek nad tím, že
mne poranil i sou asn velkou neochotu
opustit úto išt , jehož vnit ní teplo a t snost mu skýtaly takovou rozkoš, kterou si
p ál pln ukojit. Byl však p íliš nová kem,
než aby se nezhrozil toho, že mu odmítnu
svou spoluú ast na utrpení, které mi tím
p sobí.
Ale ani já jsem zdaleka nem la radost
z toho, že bral tolik ohled na mé zasténání. Jen ješt více jsem byla rozoh ována tím
p edm tem, tr ícím p ede mnou ve své divoké strnulosti, vystavujícím na odiv svou
mohutnou odhalenou tmavorudou hlavu.
Nejd íve jsem mládenci dodala odvahu polibkem, který mi náruživ vrátil a vyjád il
tím z ejm jak sv j dík, tak i prosbu o další
mou povolnost. Zaujala jsem rychle pozici
p íhodnou pro novou invazi, odhodlána
p ijmout ji za každého rizika. Neotálela
jsem a p itáhla jsem siho k sob -.-.- sotva si
mne znovu osedlal, již jsem cítila jeho hladký, tuhý roubík, jak si vynucuje znovu pr chod, což se mu nyní poda ilo mnohem
snáze než poprvé. P estože jsem op t cítila
bolest když se snažil zcela proniknout dovnit , což ohledupln provád l po malých
kouskách, dbala jsem na to, abych nena í-j
kala. Mezitím však se jemná úžina uvolnila.
povolila a roztáhla do maximální ší e pod
tlakem tuhého, tlustého nástroje zaráženého dovnit . Pocit tohoto násilného pronikání ve mn sou asn vzbuzoval ztrhující rozkoš a bolest z napínání. Pronikl na p l cesty
a všechna nervózní aktivita, kterou nyní vyvíjel, nebyla sto pomoci mu k dalšímu proniknutí. Nedostal se ani o centimetr dále ke
svému cíli. A zatím co zde takto prodléval,
p ekvapila jej krize rozkoše a teplé p iléhavé sev ení mého t lesného záhybu jej donutilo k exatickému výst iku ješt d íve,
než jsem je byla p ipravena p ijmout, jsouc
zbrzd na utrpením, jež mi p i zavád ní p -

sobila nesnesitelná velikost jeho zbran ,
p estože tato do mn nepronikla ješt ani
z poloviny.
O ekávala jsem -.- aniž bych si to ovšem
p ála -.- že jej ze mne vytáhne. Byla jsem
však p íjemn p ekvapena -.- z ejm n co
takového nem l v bec v úmyslu. Ten temperamentní mladík byl vybaven dobrým
dechem a oplýval životními š ávami tak, že
mi dal hned zase znovu poznat, kdo si mne
osedlal. Chvilku po kal, snad než procitl
z transu rozkoše (ve které, jak se zdálo
ztratil na okamžik všechny smysly, když se
zav enýma o ima a v krátkém rychlém oddechování ztratil své panictví), ale p itom
stále setrvával na svém míst a nejsa dostate n nasycen rozkoše vyhledával nový požitek. Až se tuhost jeho tr ícího údu obnovila, nanovo si do mne po al prorážet cestu
a snažil se proniknout dovnit celý. To mu
nemálo usnad ovala balzámová injekce,
kterou p ed chvílí vrchovat naplnil celý
vnit ní pr chod. Zdvojnásobil te aktivní
energii svých strk , podporovanou chtivou
žhavostí mých vlastních pohyb . M kký,
promašt ný zámek již nemohl vzdorovat
déle paklí i, poddal se a uvolnil mu vstup.
A tak nyní, pobízen p írodou a podporován
mou snahou co nejvíce mu pomoci, prorážel, pronikal a nakonec centimetr za centimetrem se celý prodral dovnit , až mohutným strkem se zarazil až na dno.
Naše t la kone n k sob t sn p ilnula,
tak t sn , že se ku eravý porost z obou
stran propletl a navzájem smíchal. Jakmile
ucítil, že je v cíli, vzplanuly mu o i v extázi
novým ohn m. Všechny jeho pohyby a projevy sv d ily o vrcholné rozkoši, kterou poci oval a která i mne po ala nyní zaplavovat, protože jsem ji poci ovala až v samém
nitru mých útrob. Ze záplavy rozkoše jsem
až ztrácela smysly. K nesnesení mne dráždilo jak zu iv prohraboval mé nitro, jak je
napl oval, p ecpával až k prasknutí. Ležela
jsem pod ním p imá knutá tíhou jeho t la,
lapala jsem po dechu, sup la, až jsem z jeho
ztrhaného sípání, nesrozumitelných vzlyk , vlhkého žáru jeho o í a vystup ované
tuhosti jeho údu vycítila, že se blíží druhé

vyvrcholení. Kone n p išlo -.-.- a ten milý
hoch, p emožen extází, jakoby odum el
v mé náru i. Jako by se roztavil do horkého
proudu, který vyst elil do nejvnit n jších
záhyb mého t la tak, že všechny jeho prostory a kanály, ur ené pro rozkoš, byly
vrchovat p epln ny. Ješt jsme pak po n kolik okamžik pokra ovali jako bez ducha, bez dechu a zcela necitliví k emukoliv, neschopni nic vnímat. Neexistovalo pro
nás nic, než ony p írodou preferované ásti
našich t l a do t ch se zcela soust edilo vše,
ím nás obda il život a naše smysly.
Když naše vzájemné poblouzn ní trochu
pominulo a když m j mladý spole ník stáhl
zp t sv j rozkošný rozpína , se kterým tak
dokonale utišil všechny moje myšlenky na
pomstu prost ednictvím rozkoše, vyvrhl
m j uprázdn ný, zmu ený pr chod celou
záplavu perle ové tekutiny, která se mi roztekla po stehnách, promíšena s krví. Byl to
d kaz o spoušti, kterou ten monstrózní nástroj natropil, když zvít zil nad jakýmsi
mým druhým panenstvím. Pokradmo jsem
to vše svým šátkem ut ela do sucha, jak jen
to bylo možné, zatímco on se zapínal a dával do po ádku.
P im la jsem ho nyní aby si ke mn sedl.
Krajní intimnost této situace mu dodala odvahu a tak mi dal vychutnat další chod rozkoše v p irozeném záchvatu n žné vd nosti a radosti z toho požehnání, ke kterému
jsem mu otev ela cestu. Bylo to pro n j vše
zcela nové, neznámé, protože nikdy p edtím se nedostal do styku s onou záhadou,
rozšt peným znakem našeho pohlaví,
i když nikdo nem l lepší p edpoklady než
on pro to, aby pronikl do jeho nejt sn jších
záhyb . Podle neklidných pohyb jeho rukou, které putovaly bez ur itého zám ru
jsem pochopila, že prahne po tom, aby ukojil svou p irozenou zv davost. Prohlížel si
mne a ohmatával ty mé ásti, na které se
zam ovala a soust e ovala žhavá touha jeho p edstavivosti. Protože jsem si p ála využít každé p íležitosti k tomu, abych upoutala a roznítila jeho mladistvou touhu, nechala jsem jej d lat co se mu líbilo bez jakéhokoliv odporu, jen abych jej uspokojila.
Když tedy p e etl v mých o ích plný sou-

hlas ke všem svým p áním, zasunul ruku
pod mou spodni ku a košili. Pocítila jsem
nemenší rozkoš než on, když vyhrnul nahoru všechny ty p ekážky, které bránily jeho zrak m. Zahrnul mne p i tom tisíci polibky, které z ejm považoval za vhodné
k tomu, aby odpoutal mou pozornost od toho, co práv provád l. Všechny své závoje
jsem nyní m la odhaleny až nad pas. Rozložila jsem se na lehátku tak, abych pln vystavila jeho pohledu celou tu krajinu rozkoše a všechno její p vabné okolí. Rozvášn ný milenec p ímo hltal vše to o ima a pokoušel se svými prsty více rozev ít tu úzkou, delikátní úžlabinku, aby svému zraku
uvolnil cestu do jejích tajných hlubin. Roztáhl sev ené rty, jeJichž pružná hebkost byla sice p ipravena vpustit dovnit každé tuhé t leso, které pak pevn obepnula, ale
které p itom bránily nitro p ed zv davým
pohledem. Když pak prsty pronikl dále, setkal se s obdivuhodným jemným výrustkem, pružným a uvoln ným po nedávném
prožitku. Nyní se pod zv davými doteky jeho žádostivých prst zv tšoval, byl stále
tužší a stále z eteln ji vystupoval, až mne
mu ivé drážd ní v této tak citlivé krajin
mého t la donutilo k hlubokému vzdechu,
jako by mne poranil. Hned stáhl zv davé
prsty zp t a žádal mne za prominutí polibkem, který však jen ješt více posílil plamen, který tam plál.
Novost p sobí vždy nejv tším dojmem
a ve v cech rozkoše to platí obzvlášt . Není
tedy divu, že nadšen p ímo hltal ty zajímavé v ci, které vid l a ohmatával poprvé
v život . Já sama pak jsem byla svrchovan
odm n na za rozkoš, kterou jsem mu poskytovala tím, že jsem mohla vyzkoušet
moc a sílu t ch všech v cí, které jsem obnažené a volné p enechala tomuto prostému,
zcela bezelstnému chlapci na pospas. Z jeho o í sálaly plameny, jeho tvá zaplavil rum nec, rychle prudce oddychoval a jeho
ruce k e ovit svíraly, rozevíraly a op t
k sob tiskly ob strany té hluboké masisté
rány, nebo zase se jemn probíraly porostem, vše to zakrývajícím. A vše nas v d ovalo tomu, že jej zachvátila pravá bou e
rozkoše z toho, že m že takto uspokojit

svou touhu. Nezneužíval mé trp livosti
však dlouho. Vše to, co m l p ed sebou, jej
bi ovalo a tak znovu vytáhlsv j
obdivuhodný nástroj a pustil se do nového
boje. Zam il si jej p ímo proti t m míst m
s našpulenými pysky, nabízejícím se k sladkému n mému souboji, protla il mezi n
hlavu a s obnovenou zu ivostí vrazil dovnit a znovu rozoral celý pr chod do té
mé tajné studnice rozkoše. Znovu tam vyvolal úplné zem t esení a uvedl ve mn vše
do takové v avy, že ji nemohlo uklidnit nic
jiného, než erstvá záplava z onoho stroje,
který byl p í inou mého žáru a z on ch
pramen , ze kterých p íroda dopl uje tento rezervoár rozkoše, když se rozkoš
stup uje až ke zna ce oznamující povode .
Nyní jsem však již byla tak umo ená, tak
zmožená, tak vy erpaná tímto vysilujícím
utkáním, že jsem se sotva mohla hýbat,
natož se zvednout. Ležela jsem s bušícím
srdcem, až se kvas mých smysl postupn
uklidnil. Protože se blížila hodina, kdy jsem
se musela se svým novým mladým milencem rozlou it, n žn jsem jej upozornila, že
je na ase, aby odešel. Vid la jsem, jak nerad se k tomu rozhoduje, protože byl pevn
odhodlán nevyklízet pole a pustit se do dalšího utkání. Nebezpe í však bylo p íliš velké a tak po n kolika v elých láskyplných
polibcích, když jsem mu uložila, aby vše to
zachoval v nejp ísn jší tajnosti a diskrétnosti, jsem se nakonec donutila k tomu, abych
ho poslala pry . D íve jsem jej však ješt
ujistila, že se zase brzy shledáme za stejným ú elem jako dnes a vtiskla jsem mu do
ruky jednu guineji. Víc ne, ze strachu, že
kdyby m l najednou p íliš mnoho pen z
mohlo by to vzbudit podez ení a vézt k odhalení. Musíme se chránit nebezpe í indiskrece, které se mohou dopustit mladíci tohoto stá í, p íliš okouzlující a p íliš neodolatelní, než abychom se jim dokázaly ubránit.
Hlava se mi to ila, byla jsem jako omámená, p esycená plnými doušky rozkoše.
Z stala jsem na lehátku, pohodln rozložená na zádech a sladká ochablost se mi rozlévala všemi údy. Poci ovala jsem zadostiuin ní z toho, že jsem se pomstila a upokojila své srdce zcela stejným zp sobem a na

tomtéž míst , kde jsem utrp la domn lou
pohanu. Ned lala jsem si žádné starosti
z následk , ani jsem netrp la vý itkami
sv domí, že jsem se tímto krokem pln zaadila do profese tak asto pomlouvané. Byla bych to poci ovala jako nedostatek vd nosti vú i rozkoši, kterou mi to p ineslo,
kdybych toho cht la litovat. A protože jsem
nyní p ekro ila hranici, myslela jsem, že
každý pocit studu a všechny tíživé úvahy
potla ím nejlépe tím, že se až po uši, nad
hlavu pono ím do toho proudu, který mne
nyní unášel.
A zatím co mi takovéto chvályhodné úvahy let ly hlavou a já jsem si slibovala, že se
vyst íhám veškeré zdrženlivosti, vstoupil
ke mn pan H. . . V domí toho, co jsem
práv provedla, jen zd raznilo rum nec
mých tvá í, rozpálených ješt z nedávného
utkání. To a pikantní vzhled mého deshabillé p im ly pana H. . . k poklon , kterou
složil mému vzhledu. A hned cht l up ímnost svých slov dotvrdit prudkou akcí. Celá
jsem se až rozt ásla strachem, že odhalí
v jakém stavu z staly mé nejdiskrétn jší ásti po nedávném nemírném použití.: Ústí
bylo roztažené, uvoln né a celé zanícené,
rty je lemující byly oteklé a neobvykle nab hlé, prstence ku er pocuchané, zmá knuté a slepené záplavou š ávy, kterou prosáklo vše kolem dokola. Zkrátka a dob e,
tak zm n ný stav v cí by sotva ušel pozornosti panu H. .
P i jeho p esnosti a zkušenosti by si
toho musel všimnout a nemohl by najít jiné
vysv tlení než to, které by odpovídalo
pravd . Zachránila mne však ženská lest.
P edstírala jsem, že mne strašn bolí hlava,
že mám hore ku, zimnici a že jsem tím tak
indisponována, že nemohu p ijmout jeho
objetí. Uv il tomu a dobromysln se vzdal
svého úmyslu. Brzy pak p išla jedna starší
dáma, která -.- velmi vítaná ve zmatku, kterým jsem byla zachvácena -.- nám d lala
t etího spole níka a tak pan H. . .op t odešel, když mne byl d íve poprosil, abych na
sebe dávala pozor a doporu il mi odpo inek. Jeho odchodem se mn zna n ulevilo.
Téhož ve era jsem si p ipravila horkou
láze s aromatickým ob erstvujícím ko ením. D kladn jsem se v ní vykoupala,

-.- p íjemn mne to osv žilo a uklidnilo na
t le i na duchu.
P íští ráno jsem se probudila velmi asn
po noci, která mi poskytla dokonalý odpoinek a uklidn ní. P esto však jsem se nemohla ubránit ur itým obavám, když jsem
pomyslela na to, jaké zm ny asi utrp l m j
jemný, n žný systém útokem tak obrovského, ni ivého dobývacího stroje. A v t chto
obavách jsem nem la ani odvahu dát si tam
ruku abych se p esv d ila o tom, jak to tam
vypadá. Byla jsem však p íjemn vyvedena
ze svých obav. Hedvábné ku ery lemující
okraje byly op t na echrané a jakoby u esané a op t se kade ily tak, jak bylo t eba.
Masité našpulené rty, které nesly hlavní náraz útoku, již nebyly ani oteklé ani zmoklé
a zplihlé. A ani ony ani pr chod, který uzavíraly a který byl takovým násilím roztažen, nevykazovaly tu nejmenší zm nu ani
zven í ani uvnit . I p i sebepe liv jším prozkoumání jsem nenašla ani takovou ochablost, jaká bývá p irozeným následkem horké koupele.
Za to, že jsem si i nadále zachovala tu t snost, která je pro muže pravým zdrojem
rozkoše, jsem myslím vd ila své š astné
t lesné konstrukci, š avnatosti a kyprosti
a tomu, že práv ony ásti mého t la byly
vybaveny mimo ádn jemným a pružným
tkanivem, které je schopno dostate n povolit až k maximální mu roztažení, ale pak
se op t samo stáhne zp t tak, že op t pevn sev e a stla í záhyby a tkán st n pr chodu, takže ten op t citliv obepne a sev e každé cizí t leso, zavedené dovnit ,
práv tak jako i nyní svíral m j pátrající prst.
Tak jsem tedy shledala vše v naprostém
po ádku a na své obavy jsem již vzpomínala jen se smíchem. A nyní, když jsem si byla
jista, že zvládnu muže jakéhokoliv rozm ru
a kdy jsem sklidila dvojí úsp ch -.- v pomst i v rozkoši -.- oddávala jsem se pln
p íjemným vzpomínkám na všechny ty požitky, kterých se mi tak hojn dostalo. Ležela jsem s rozhozenými údy, celá rozpálená a zmítala jsem se pal ivou nedo kavostí
v touze po nových rozkoších, po nových
sladce h íšných výst elcích. Nemusela jsem
však dlouho své touhy tlumit, protože v de-

set hodin dopoledne -.- tak jak jsem o ekávala -.- p išel Will, m j nový oddaný miláek, s poselstvím od svého chlebodárce
který se nechal ptát,jak se mi vede. Postarala jsem se o to, aby má služebná odešla
na dlouhé poch zky po m st a byla jsem
si jista, že jí to zabere dost asu. A od lidí
v dom jsem se nemusela obávat ni eho,
protože to byli docela hodní lidi kové
a dost moud í na to, aby se nestarali o záležitosti druhých.
Vše jsem tedy p ipravila -.- nezapomn la
jsem na to, abych jej o ekávala v posteli.
Když vstoupil do mé ložnice, zástr ka, kterou jsem ovládala drátem, za ním zajistila
dve e.
Musela jsem si všimnout toho, že m j
mladý oblíbenec se tak vyparádil, jak jen to
bylo možné u osoby jeho postavení. Byl to
d kaz, že se mi snaží zalíbit, což mi pochopiteln nebylo lhostejné -.- sv d ilo to
o tom, že se mu líbím a to byla v c, na které
mi nyní nejvíce záleželo.
M l p kn u esané vlasy, isté prádlo,
což spolu s jeho bodrým, zdravým venkovským vzhledem z n j inilo opravdovou pochoutku k nakousnutí pro kteroukoli ženu.
A musela bych považovat za nevkusnou
každou, která by odmítla takové sousto,
které jako by sama p íroda p edur ila pro
nejvyšší hostinu rozkoše. Nemohu pop ít
že jsem poci ovala nesmírné blaho, když
jsem pozorovala každý jeho bezelstný pohled, každé hnutí, isté, p etvá ky prosté úmysli, které mi prozradily rozpálené zraky
tohoto obdivuhodného chlapce. Jeho sv ží
bílou pokožkou p ímo vyza oval žár mladé, pulsující krve, pohán né obdivuhodným elánem jeho venkovské konstituce.
Snad eknete, že ten mládenec m l p íliš
nízký p vod nato, aby mohl poskytnout
opravdové zážitky. Možná, že máte pravdu.
Ale byly podmínky, ze kterých jsem pocházela já sama o n co lepší? Byla jsem snad
skute n tak vysoko nad ním a nepovznesla jej snad jeho schopnost skýtat tak výjime nou rozkoš nejmén na mou úrove ?
A si pro mne za mne kdokoliv chová v lásce a úct um ní malí , socha ú, hudebník , jestliže mu jejich um ní skýtá požitek.

Ale v mých letech -.- p I zálib v rozkoši,
kterou jsem chovala podle své p irozenosti
a konstituce. Znamenala pro mne nejv tší
p ednost i zásluhu schopnost zalíbit se, jíž
vybavila p íroda hezkou statnou osobnost.
Ve srovnání s tím byla pro mne záliba v titulech, hodnostech a podobných kvalitách
ni ím. Snad bych nebyla ocenila krásy t la
tak vysoko, kdyby se daly koupit a prodat.
Pro mne však, jejíž p írodní filozofie byla
zcela soust ed na do ohniska mých cit
a která jsem byla ovládána svými mocnými
instinkty nabádajícími k plnému využívání
rozkoše, pro mne však bylo sotva lepšího
výb ru.
Vznešené kvality pana H. . . jeho p vod,
bohatství a vzd lanost, to vše mne uvád lo
vú i n mu do jakéhosi otroctví a oddanosti, které ovšem nemohly p isp t ke zrodu
harmonického koncertu lásky. A ani snad
mne nepovažoval za hodnu toho, aby n jak
tuto mou pod ízenost zmírnil. S tím hochem jsem mnohem spíše byla na stejné
úrovni, ve které si libuje láska.
A si íká kdo chce co chce, ale nejvoln ji
a nejp irozen ji se cítíme s t mi, kdo se
nám líbí -.- nechci-li již íci p ímo s t mi,
které milujeme.
S tímto mladíkem, jehož veškeré um ní
lásky spo ívalo v tom, že jednoduše lásku
provád l, jsem mohla bez jakéhokoliv
ostychu azdrženlivosti povolit stavidla
svých vášní a pustit se do jakéhokoliv zp sobu milování, jaký jsem si jen mohla ve
své bujné p edstavivosti vymyslet. Byl mi
p itom v každém smyslu nejskv lejším
partnerem. Nejv tší mojí radostí bylo nyní
vyhov t všem jeho vrtoch m, všem zbujným rozpustilostem tohoto erstvého novice, který práv poprvé ochutnal maso a byl
chtivý žhavého pachu této hry a byl neúnavný v utkání. A kdo by také p i jeho postav dokázal lépe než on proklestit si
cestu. nebo být králem lovue?
P istoupil tedy k mému l žku a zatím co
mi vy izoval své poselství, mohla jsem zpozorovat, jak rudne, jak mu ho í zraky radostí, že mne spat uje v situaci tak p íznivé pro
jeho nejodvážn jší p ání, jako kdyby si to
byl p edem zamluvil.

Usmála jsem se a natáhla k n mu paži.
Poklekl -.- a byla to láska, která jej nau ila
této zdvo ilosti -.- a la n mi políbil ruku.
Po krátké zmatené vým n otázek a odpov dí jsem se ho zeptala, zda nechce ke mn
do postele, že bych mu to na malou chvili ku mohla dovolit. Bylo to jako kdybych n koho, kdo zmírá hladem, pozvala na hostinu k míse napln né jídlem, které má nejrad ji. A hned bez jediného zaváháni strhl ze
sebe šaty. Ješt se styd l a tak rychle vklouzl pod p ikrývku, kterou jsem pohostinsky
zvedla. A nyní, poprvé ve svém život , se
octl v posteli se ženou.
Nyní nastoupily obvyklé úvodní lichotky,
snad stejn rozkošné jako vrcholný akt lásky. asto totiž netrp livost vede k tomu, že
láska ni í sama sebe tím, jak pádí k vyvrcholení, kon íc p íliš brzy tu blaženou n mohru, p i které jsou herci obvykle velmi
spokojeni se svou úlohou a p áli by si aby
trvala v n .
Když jsme tak dostate n vystup ovali
závdavek na hlavní chod laskáním, polibky, objetími, ohmatáváním mých ader nyní již p kn kulatých a kyprých, i oné ásti
mého t la, kterou by bylo možno nazvat
ústí pece, vzhledem k obrovskému intenzivnímu žáru, který tam jeho žhoucí doteky
rozdmychávaly, múj mladý sportovec, jemuž jsem dodala odvahu úplnou svobodou,
kterou jsem mu poskytovala, rozma ile
uchopil mou ruku a p itáhl si ji na sv j
obrovský stroj, který tr el v dokonalé tuhosti, tvrdosti a toporné erekci a který i se
svým spodním souputníkem, nedocenitelnou pro dámy klenotnicí, skýtal úchvatný,
božský pohled. Jeho rozm ry, které se nedaly p em it dlaní ani prsty, znovu ve mn
málem vyvolaly hr zu.
Nedovedla jsem si p edstavit jak jsem takovou kládu mohla celou dostat do sebe
-.- nespoušt la jsem z ní o i. Jemn jsem ji
hladila, p i emž se zdálo, že ten dareba ješt více nabíhá a stává se divo ejší a drzejší.
Již jsem to dále nevydržela jen tak plan si
s ním zahrávat a p ipravila se k rozhodující
partii. Podsunula jsem pod sebe polštá ,
protože jsem mu cht la poskytnout co nejlepší možnost a zavedla jsem úslužn vlast-

ní rukou toho zu ivého dobývajícího berana k cíli. Jeho rudou hlavu, která se snad
nejvíce podobala srdci, jsem p itiskla na
ter tak p íhodn pozvednutý, jak jen si
mohl p át. Ky le jsem m la nadzvednuté
a stehna co nejvíce roztažená. Sálavé teplo,
které odtud vycházelo, mu dalo cítit, že dosáhl ústí
propadlišt . Prudce vyrazil kup edu a násilím roztažené rty žíznícího pr chodu rozkoše jej pohltily. Trochu zaváhal,
ale potom se pevn v pr chodu usadil
a pak pronikl až do nejzazších kon in. Úsilí
které na to vynaložil, p sobilo -.- jak tak
pronikal a rozpínal st ny, ryl a sou asn
rozhrnoval brázdu -.- oboustranný požitek.
Rozkoš stále nar stala úm rn zvyšujícímu
se po tu bod , kterými jsme se dotýkali
v té nejcitliv jší krajin mého t la, do které
jsem ho pojala. Jeho me sed l až po jílec
v pochv a ta, p epln ná, napjatá k prasknutí, se tak vd n p izp sobovala, tak
k n mu lnula, tak se p isávala. Prožívali
jsme oba nepopsatelné pocity, dosáhli jsme
nyní nejt sn jšího spojení. Když však cht l
trochu vycouvat, aby získal rozb h, ve
vrcholné vášni a strachu, že ho ztratím,
jsem vášniv obejmula stehnama jeho nahá
bedra. Jejich svalstvo, tak pevné a pružné
na dotek, se pod jejich tlakem zachv lo.
Tak jsem mu uzav ela a zatarasila cestu
k ústupu, zatla ila jej do sebe a pevn jsem
jej tam držela, jako kdybych cht la naše t la v tomto bod pevn spojit. Nastoupila
p estávka, akt rozkoše byl p erušen na
chvíli, b hem které ta má nenasytná spodní
úSta až po hrdlo p ecpaná, pln vychutnávala s nekone ným požitkem sousto, které tak rozkošnicky pohltila. P íroda však již
nemohla vydržet tak vystup ovanou rozkoš bez ukojení a donutila nás k zakon ení.
Bitva vypukla znovu s dvojnásobnou
prudkostí. Neležela jsem ne inn , nýbrž
jsem se utkala se svým protivníkem s veškerou vervou, které jsem byla schopna.
Jemný porost pokrývající pahorky úto ící
proti sob , museltlumit zu ivost našeho klání. A brzy -.- bohužel p íliš brzy -.- vzrušené zmítání, sladké t ení sem a tam, vystupovalo ve mn rozdrážd ní na nejvyšší mí-

ru. Ocitla jsem se tak na konci cesty a protože jsem necht la aby sladký partner
mých zážitk z stal pozadu, použila jsem
všech rafinovaných pohyb a všeho um ní,
které mi mé zkušenosti napov d ly, abych
jej p im la k tomu být mým spole níkem
i v kone né fázi naší jízdy. Ješt pevn ji
jsem sev ela pás rozkoše kolem beder svého neúnavného jezdce a použila jsem také
tajných zp sob pružného svírání a t ení
uvnit mých nejdelikátn jších útrob a posunula jsem svou ruku na onen vak se zásobou p írodních sladkostí, který je tak rozkošn p iv šen pod rouru, kterou do nás
tyto sladkosti inou. Velmi opatrn jsem
vak uchopila a jemn jsem sev ela vej ité
rezervoáry. Magický dotek m l okamžitý
výsledek.: Urychlil jeho pohyby a vyvolal
p íznaky sladké agonie, rozplývající se
v uvoln ní, kdy rozkoš p ebíjí rozkoš a kdy
hluboko zarytý me p ekoná svírání nejvnit ejších záhyb , které vyvolal tím, že je zaplavil proudem teplé š ávy, sám jsa p itom
zachvácen nejzb silejším zmítáním.
Mé útroby výst ik žízniv vsály jako vyprahlá louka, která se chladí tím, že zám rn p itahuje a vsakuje všechnu vlhkost ve
svém dosahu. Rozplynuli jsme se ve spole ném báje n slad ném chorálu. Jeho horká
olejovitá injekce se ve mn promísila s balzámem rozkoše, který se inul ze mne. Byli
jsme vrženi do propasti drásavé extáze, ve
které jen postupn ochabovaly žhavé ostny
rozkoše a ze které jsme vypluli zemdleni
t žce lapající po dechu, zchváceni. Leželi
jsme nyní vedle sebe v jakési rozkošné
mdlob , bez hnutí, pevn se svírajíce v náru í. Ach, škoda že požitky lásky nemají
delší trvání! Naše smysly byly otupeny práv prožitou rozkoší, všechny silné pocity
byly utlumeny, vraceli jsme se zp t do studené náru e nechutného všedního života.
Vyvinula jsem se tedy z jeho náru í a dala
jsem mu najevo, že je na ase aby odešel.
Trochu váhav se za al oblékat a p íliš p i
tom nepospíchal -.- n kolikrát mne vášniv
zahrnul polibky, doteky, objetími, která
jsem nedokázala odmítnout P esto se však
našt stí vrátil ke svému pánovi d íve než
byl postrádán. P i odchodu jsem mu vnutila -.-

p estože se to pokoušel odmítnout -.- tolik pen z, aby si mohl koupit st íbrné hodinky, d ležitou to sou ást parády pod ízených lidí. Nakonec to p ijal s tím, že bude
hodinky chovat jako památku na mou náklonnost.
Zde bych se Vám, madam, snad m la
omluvit za tak podrobný popis té události,
která tak siln zap sobila na mou pam
svými hlubokými dojmy. Tato p íhoda
vnesla do mého života velký zvrat a historická pravda vyžaduje, abych to p ed Vámi
neskrývala. Nedomnívám se také, že bych
m la na tak mimo ádnou, vystup ovanou
rozkoš nevd n zapomenout, nebo že
bych v sob vzpomínky na ni m la n jak
násilím potla ovat. Vždy jsem ji nalezla ve
skute ném oddání, p i kterém ostatn s n ím takovým v isté, nesofistické form
m žeme se setkat mnohem ast ji, než mezi falešnými, sm šnými vyt íbenostmi, kterými lidé velkého sv ta tak hloup klamou
svou pýchu. I bohá i! Vždy mezi t mi
které oni ozna ují za vulgární, je jen málo
takových, kte í by toho o um ní žít v d li
mén než oni sami. Práv oni nikdy nerozum li nejtajn jším hloubkám rozkoše, jejíž hlavní, nejsladší náplní je požitek z krásy, kdekoliv lze tento vzácný, neocenitelný
poklad nalézt a to bez ohledu na p vod
a postavení.
Tak, jako nem la na mé zápletce s tím
statným mládencem žádný podíl láska, tak
nyní p estala hrát roli i msta. A jedin istý
požitek z rozkoše mne vedl k tomu, že
jsem se s ním i nadále stýkala. Vždy p íroda k n mu byla tak št drá co do celkového
jeho vzhledu a zejména pak jej vybavila tak
bohat oním p epychovým kusem výbavy.
A koliv tak m l všechny p edpoklady pro
to, aby poskytl mým smysl m nejbohatší
hostinu, p ece jenom zde n co chyb lo pro
to, aby ve mn mohl vyvolat skute nou
up ímnou lásku. Will m l i jiné dobré vlastnosti.: Byl poctivý, u enlivý a p edevším
vd ný. Byl diskrétní a uzav ený, že mi to
až n kdy vadilo. Mluvil vždy velice málo,
zato to bohat vynahrazoval jednáním. Musím však popravd íci, že mi nikdy nezavdal p í inu k sebemenší stížnosti -.- ani tím,

že by se snažil zneužít volnosti, kterou jsem
mu poskytovala, nebo tím, že by byl nediskrétní a n kde o tom vypráv l. V lásce je
ur itá osudovost, jinak bych se do n j musela zamilovat. Byl totiž skute ným pokladem, opravdovým soustem k nakousnutí
i pro vévodkyni. Popravd e eno, moje náklonnost k n mu byla tak v elá, že je t eba
velmi jemného rozlišování když íkám, že
jsem jej nemilovala.
Moje št stí s ním však netrvalo dlouho
a skon ilo náhle mou vlastní hloupou nedbalostí. Ze za átku jsem inila až zbyte n
pe livá opat ení proti odhalení, ale naše
úsp šná op tovaná setkání mne ukolébala
tak, že jsem zapomínala i na tu nejnutn jší
opatrnost. Asi za m síc po našem prvním
setkání, jednoho osudného rána -.- v dob ,
ve které mne pan H. . . tém nikdy nenavšt voval -.- jsem byla ve svém toaletním kabinetu jen ve spodni ce košili a županu.
Will byl u mne a oba dva jsme se práv dostali do nálady. Byla jsem rozvášn na a dostala jsem rozpustilý nápad -.- vybídla jsem
svého partnera, aby se do toho dal hned na
míst . Ani chvilku neváhal, posadil se do
k esla, zdvihl mi spodni ku a košili, široce
mi roztáhl stehna a zav sil je na op radla
k esla. V této pozici jsem skýtala skv lý cíl
pro Willovu bodnou zbra , kterou m l p ipravenu k vyno ení a zasazení. Vtom však
-.-.-.- protože jsem z nedbalosti nezajistila dvee ze schodišt do ložnice a dve e kabinetu
byly doko án otev ené -.-.-.- stál p ed námi
pan H. . ., d íve než jsme si mohli n co uv domit a vid l nás p esn v té usv d ující
pozici.
Je iv jsem vyk ikla a stáhla jsem si spodni ku. Ohromený hoch se celý t ásl a jako
st na bledý o ekával sv j rozsudek smrti.
Pan H. . . si nás jednoho po druhém prohlédl a s povzneseným opovržením, bez jediného slova se oto il a odešel.
P estože jsem byla tak roz ilená slyšela
jsem velmi z eteln jak oto il klí em ve
dve ích do ložnice, takže nebylo jiného úniku než p es jídelnu, kde p echázel sem
a tam s ned tklivým obli ejem plným vzteku. Bezpochyby uvažoval co s námi má
ud lat.

Ubohý William byl vyd šen k smrti. P estože jsem m la sama dost co d lat se sebou,
musela jsem jej všemožn ut šovat. Nešt stí, které jsem p ivolala na jeho hlavu, mi ho
ješt více p iblížilo a ráda bych byla vytrp la jakýkoliv trest, kdyby ho nemusel se
mnou nést i on. Svými slzami jsem zkropila
jeho tvá e -.- sed l zde celý vyd šený, neschopný pohybu, jako neživá socha.
Potom k nám op t vstoupil pan H. . .
a vyhnal nás p ed sebou do jídelny, celé
zkroušené obavou jak to dopadne. Pan
H. . . si sedl do k esla a my jsme stáli p ed
ním jako zlo inci na popravišti. Za al se
mnou. Zeptal se mn velmi pevným hlasem
-.- ani p ív tivým ani p ísným, ale krut
lhostejným, co mohu íci k tomu, že jsem
ho tak nectným zpúsobem oklamala a ješt
k tomu s jeho vlastním sluhou, což si ode
mne nezasloužil.
Nedovršila jsem své provin ní, že jsem
mu byla nev rná, ješt snad tím, že bych se
drze vymlouvala tak, jak to obvykle mají ve
zvyku vydržované sle ny. Má odpov byla skromná, asto p erušovaná slzami. Zn la asi takto.: Že jsem nikdy nem la v úmyslu
mu ublížit a oklamat jej, (což byla pravda),
dokud jsem sama nevid la, jak se spustil
s mou služkou, p i t chto slovech zna n
zrudl.) Že jsem nem la odvahu ulevit svému -.- rozho ení vý itkami, nebo hádkou
s ním a že jsem své rozho ení zam ila
sm rem, pro který nemám v úmyslu p edstírat n jakou omluvu. Proto jsem z Williho
u inila nástroj své pomsty a p ímo jej svedla k tomu, co ud lal. A proto v ím -.- a
již se mnou ud lá cokoliv, že bude rozlišovat mezi vinou a nevinností. A jinak že se
mu odevzdávám zcela na milost.
Když pan H. . . vyslechl co jsem mu ekla, trochu sv sil hlavu, ale hned se op t
vzchopil a ekl mi -.- pokud si ješt pamatuji -.- asi toto.:
"Madam, musím se sám styd t a v te mi,
že jste mi to dokonale oplatila. Nehodlám
se s vámi poušt t do diskuse zda je, i není
rozdíl v mém a vašem inu. Musí vám posta it, že vám p iznávám pravdu natolik, že
jsem vzhledem k tomu, co m žete vy ítat
vy mn , zm nil své p vodní rozhodnutí.

P ipouštím také, že váš pokus ospravedlnit
toho darebu je v podstat slušný a estný.
Znovu však s vámi za ít -.- to nemohu. Byla
by to pro mne p íliš velká potupa. Dávám
vám týdenní lh tu abyste opustila tento
byt. Cokoliv jsem vám dal, zústává vaším
majetkem. A protože nemám v úmyslu vás
ješt n kdy spat it, domácí vám vyplatí padesát guinejí na m j ú et a zaplatí též
všechny vaše dluhy. Myslím, že uznáte, že
vás neopouštím v podmínkách horších, než
za jakých jsem se vás ujal nebo jaké si ode
mne zasluhujete."
Aniž mi poskytl as na odpov , obrátil
se neprodlen také k mladíkovi.:
A o vás se také, vy šviháku. již k v li vašemu otci postarám. M sto není vhodné
místo pro takového pošetilce jako jsi ty. Zítra odjedeš pod dohledem jednoho z mých
muž ke svému otci s doporu ením, abys
se již do m sta nevracel a aby si t sám
zkrotil.-.Po t chto slovech odešel a nic nedal na
mé pokusy a na to, že jsem se mú vrhla
k nohám. Set ásl mne, i když se zdálo, že
byl dosti pohnut, a Willa odvedl s sebou.
Ten byl asi p esv d en, že vyvázl lacino.
Znovu jsem tedy byla na holi kách, tentokrát opušt na gentlemanem, v i kterému jsem se zachovala nepoctiv . A všechny
dopisy, pokusy a prosby mých p átel b hem toho týdne, po který jsem ješt sm la
používat svého bytu, jej nedokázaly pohnout k tomu, aby se se mnou alespo ješt
jednou setkal. Neodvolateln nade mnou
vynesl rozsudek a mým osudem bylo se tomu pod ídit. Brzy nato se oženil s bohatou
dámou z dobrého rodu, ke které se pak
vždy choval, jak jsem se dov d la, jako
vzorný manžel.
A pokud jde o ubohého Willa, ten byl
okamžit odeslán zp t na venkov ke svému
otci, blahobytnému farmá i. A za necelé
ty i m síce se pak oženil s mladou buclatou vdovou po hospodském, oplývající pen zi a vlastnící výnosný hostinec. Oblíbila
si ho, protože se asi dov d la o jeho tajné
p ednosti, která se, myslím, stala dobrým
základem jejich spole ného životního št -

stí.
Byla bych se ráda s ním ješt p ed jeho
odjezdem setkala. Z p íkazu pana H. . . byla však u in na taková opat ení, že to nebylo možné. Jinak bych se byla ur it pokusila udržet ho ve m st , nebyla bych skrblila nabídkami a pen zi, abych dosáhla zadostiu in ní, že by z stal u mne. Pon vadž
jsem jej však nikdy opravdu nemilovala
a jeho odchod mi poskytl ur itou volnost,
po které jsem asto toužila brzy
jsem se
uklidnila. Byla jsem si jista, že mládí a krása, které jsem m la jako kapitál do svých
budoucích obchod , mne nemohou zklamat a musí mi zajistit živobytí. Rozhodla
jsem se, že si s nimi své št stí vydobudu rad ji v radovánkách a veselí než v trudnomyslnosti.
Mezitím n které mé známé z mého cechu, které se doslechly o mé sm le, mne
zahrnuly urážlivými zlomyslnými út chami. V tšinou mi již dávno závid ly p epych
a nádheru, ve které jsem žila. A p estože
mezi nimi nebyla snad ani jediná, která by
nezažila obdobnou situaci nebo které by
nehrozilo nebezpe í, že se do ní d íve nebo
pozd ji dostane, snadno jsem rozeznala
práv v jejich afektované soustrasti, že se
v skrytu radují z mého nešt stí a zneuct ní
a že je mrzí, že to se mnou nedopadlo ješt
h e. Jak nevypo itateln zlomyslné dovede být lidské srdce! A není to omezeno jen
na t ídu, ze které ony pocházely.
Když se ale blížil as, kdy jsem se musela
rozhodnout co budu d lat dále a kdy jsem
musela uvažovat kam se p est huji, navštívila mne paní Coleová, diskrétni žena st edního v ku, která se se mnou seznámila prost ednictvím jedné ze sle en, jež mne navšt vovaly. Když se dov d la o mém nešt stí, p išla mi nabídnout své rady a svou
pomoc. A protože jsem ji m la stejn rad ji
než všechny ostatní známé, vyslechla jsem
ochotn její návrh.
Nemohla jsem se dostat do horších -.- nebo snad do lepších -.- rukou v celém Londýn . Do horších, protože byla majitelkou
ve ejného domu a nebylo žádné prostopášnosti, kterou by mi radila nep ekra ovat,

když šlo o to vyhov t jejímu zákazníkovi.
Neexistovala forma rozkoše a dokonce nevázaného smilstva, kterou by s požitkem
neprovozovala a nepodporovala. A do lepších rukou, protože nikdo nem l lepší zkušenosti s bahnem velkom sta než ona
a mohla mi tedy poradit jak se uchránit nejhoršího nebezpe í mého povolání. A co bylo v t chto kruzích zvláš vzácné, spokojila
se s p im en skromným výt žkem ze
svého podniku a z dobrých služeb, které
poskytovala. Netrp la tou hltavou chamtivostí, která je u takových osob obvyklá. Narodila se a byla vychována jako dáma, ale
celou adou událostí jí byla vnucena tato role, kterou hrála -.- áste n z nutnosti, áste n proto, že si ji sama zvolila. Zvolila ji
tak dob e, že žádná jiná žena by nedokázala mít takové pot šení jako ona z obchodu
pro obchod -.- nebo p esn ji e eno z toho,
jak se rozvíjejí tajné a rafinované akce její
innosti. Byla ve svém povolání dokonale
na výši a m la co do in ní pouze se vznešenými zákazníky. Aby mohla vyhov t jejich poptávce držela slušný po et svých
dcer v pohotovosti a jejich stav neustále
dopl ovala. Svými dcerami nazývala dívky,
kterým jejich mládí a jejich kouzlo byly dostate ným doporu ením pro to, aby je p ijala do své domá
cnosti. Mnohé z nich to její
zásluhou dotáhly ve velkém sv t hezky
daleko.
Tato užite ná dáma, do jejíž ochrany
jsem se nyní sama sv ila, m la své dúvody
pro to, aby nerozhn vala pana H. . . tím,
že by se v mé v ci sama p íliš exponovala.
Proto v den, kdy jsem se musela vyst hovat, poslala ke mn jednoho svého p ítele,
který mne dovedl do mého nového bytu
u jednoho kartá níka v D-ské ulici v Covent
Gardenu, velmi blízko jejího vlastního domu, kde mne zatím nemohla ubytovat. Múj
nový byt byl již n kolikrát p edtím pronajat
kurtizánám a domácí byl na to zvyklý. Za
p edpokladu, že bylo p esn placeno nájemné, byl tento byt tak pohodlný a vhodný, jak jen bylo t eba.
Padesát guinejí, které mi slíbil pan H. .
když mne opoušt l, mi bylo p esn vypla-

ceno. Zabalila jsem všechny své šaty a movitosti -.- vše v cen alespo dvou set liber
- a naložila do ko áru, kam jsem také sama nasedla. Jen krátce jsem se rozlou ila
s rodinou domácího, se kterým jsem se nikdy nesblížila natolik, aby ve mn rozchod
vyvolal lítost. Avšak již jen skute nost, že
se musím vyst hovat, mne donutila k slzám. Zanechala jsem tam d kovný dopis
pro pana H. . . se kterým jsem se takto neodvolateln navždy rozlou ila.
Svou služku jsem propustila již den p edtím -.- nejen proto, že jsem ji m la od pana
H. . . ale hlavn proto, že jsem ji podez ívala, že se n jakým zpúsobem p i inila o mé
odhalení -.- snad pomstou za to. že jsem se
jí se svým tajemstvím nesv ila.
Brzy jsme pak dojeli k mému novému bytu -.- zdaleka nebyl tak pohodln za ízen
a tak velkolepý jako ten, který jsem opustila, ale pln mi vyhovoval a p itom byl o polovinu levn jší, protože byl v prvním poschodí. Má zavazadla byla pe liv p enesena do bytu, kde mne již o ekávala má nová
sousedka a nyní též guvernantka, paní Coleová s mým novým domácím. Vynasnažila
se, aby mne vylí ila v nejp ízniv jším sv tle
jako osobu, od které lze právem o ekávat
pravidelné placení nájemného. Všechny
ostatní ctnosti, kterými jsem oplývala, nem ly pro domácího z ejm ani polovinu váhy tohoto jediného doporu ení.
Tak jsem se tedy usadila ve svém vlastním byt , ponechána sama sob , vržena do
víru m sta, kde mohu utonout, jestliže se
v n m nenau ím v as plavat. Jaké to m lo
následky a kolik dobrodružství jsem prožila ve svém novém povolání, to bude náplní
mého dalšího dopisu. Myslím totiž, že je již
na ase, abych u inila te ku za touto ástí
mého vypráv ní.
Madam, skládám Vám svou nejuctiv jší
poklonu.-.-.Fanny Hillová.-.Memoáry kurtizány.-.Díl druhý.-.-

Madam! -.Jestliže jsem se opozdila s dalším
lí ením mých p íhod, bylo to jen proto,
abych si poskytla krátký oddech v nad ji,
že místo abyste mne nutila k pokra ování
zprostíte mne té povinnosti, abych se dále
podrobovala zpov di, ve které tak asto má
sebeúcta musí utrp t citelné rány.
Domnívala jsem se, že jste nasycena
a unavena jednotvárností p íhod a výraz ,
bez kterých se nem že obejít lí ení tohoto
druhu, jehož základní podstata z stává p irozen stále stejná, protože je v ná. A již
jsou formy a situace seber zn jší, nelze se
vyhnout opakování tém stejných obraz
d j , výraz . A nad to další zklamání púsobí to, že slova a požitky, horoucí city, zážitky, extáze a ostatní ty patetické výrazy,
tak asté a nevyhnutelné v praxi rozkoše,
blednou a ztrácejí mnoho na svém pravém
obsahu a síle p íliš astým, protože nevyhnutelným, opakováním ve vypráv ní, ve
kterém práv tato praxe p edstavuje hlavní
nápl . Musím se tedy spolehnout na Váš
nestranný posudek a omluvit se Vám za to,
že v tomto sm ru se já sama nemohu zprostIt ur ité zaujatosti. A spoléhám se také na
Vaši p edstavivost a na Váš cit, kterým p enechávám k laskavému dopln ní a opravení ty ásti mého lí ení, které jsou p íliš chabé a nevýstižné. Vaše p edstavivost Vám
umožní správn za adit obrazy, které Vám
p edvedu a Váš cit dodá život a barevnost
tam, kde pro stálé opakování jsou má slova
t žkopádná a zevšedn lá.
To vše, co ve snaze dodat mi odvahu íkáte o mém mimo ádn t žkém úkolu,
-.- že se mi totiž da í udržovat tak dlouho
nap tí p i výrazových možnostech omezených vkusem, který mne nutí si ošklivit
sprosté, hnusné a vulgární výrazy a vyhýbat se sm šným, lživým metaforám a afektovaným úslovím, to vše je tak cituplné
a výstižné, že mne to p ede mnou samotnou ospravedl uje za m j souhlas s tím,
abych uspokojila Vaši zv davost.
Toho dne, kdy jsem se p est hovala, mi
paní Coleová pomohla uspo ádat a uložit
mé v ci a pak se mnou strávila celý ve er.

Po ve e i mi dala mnoho dobrých rad, pokyn a ponau ení vztahujících se k nové fázi mého povolání, do které jsem vstupovala. Vysv tlila mi, že z privátní kn žky rozkoše se m ním ve ve ejnou, že se stávám
v pravém slova smyslu ve ejným zbožím
a že jsem dob e vybavena vším, abych
mohla své osoby použít bud pro zisk nebo
pro rozkoš -.- nebo pro obojí. D razn mne
však upozornila, že jsem pro m sto zcela
novou tvá í a že je zavedeným zvykem
a sou ástí obchodní praxe, abych se vydávala za po estnou pannu a tak se také chovala a snažila se to uplatnit p i první vhodné p íležitosti. Zatím však mám rad ji vypustit z hlavy takové zábavy, které mám na
mysli. Nikdo že není v tším nep ítelem
ztráty asu než ona, a proto že se mezitím
vynasnaží najít pro mne vhodnou osobu.
Tuto delikátní službu že pro mne vy ídí,
jestliže p ijmu její pomoc a radu a že tak
budu moci ze ztráty p edstiraného panenství vyt žit stejný zisk jako kdyby bylo skute né.
Takovéto delikátní úvahy nebyly však silnou stránkou mé povahy. Ve sv j neprosp ch musím p iznat, že jsem snad až p íliš
pohotov uzav ela rozmluvu návrhem, který p i mé otev enosti a p irozenosti vyzn l
jako odmítnutí. Nedokázal však zk ížit
úmysly té ženy, které jsem nyní zcela p enechala ízení svých krok . Paní Coleová
totiž dokázala -.- nevím ím, snad n jakou
nep ekonatelnou p itažlivostí a ženským
p átelstvím -.- získat nade mnou neomezenou moc. Sama prohlašovala, že ji zcela
omrá ila moje úžasná podoba s její jedinou
dcerou, kterou ztratila v mém v ku. To byl
asi hlavní d vod, pro ke mn pojala takovou náklonnost. asto náklonnost založená
na bezvýznamné p í in dále roste návykem a oblibou a mnohdy se stává pevn jší
a trvanliv jší než city založené na mnohem
siln jších dúvodech. Tolik však vím, že
p estože jsem se s ní nestýkala ast ji než
p i jejích ob asných návšt vách v mém byt , kde jsem žila s panem H. . ., když mi
zprost edkovala koupi n jakých kloboukú,
vloudila se postupn tak hluboko do mé
p ízn , že jsem se slep vrhla do jejích ru-

kou a nau ila jsem se ji ctít, milovat a slep
poslouchat. K jejímu ospravedln ní však
musím dodat, že jsem se od ní nikdy nedo kala ni eho jiného než up ímné n žnosti
a pé e o mé zájmy, s ímž se z ídka setkáme u osob jejího povolání. Tehdy ve er
jsme se rozešly s bezvýhradnou dohodou.
A p íští ráno p išla paní Coleová znovu
a odvedla si mne poprvé do svého domu.-.Tam vyhlíželo na první pohled vše velmi
slušn , skromn a spo ádan . V p edním
salónu -.- nebo spíše v prodejní místnosti
sed ly t i mladé ženy, které velmi piln
n co vyšívaly a há kovaly. Modistství bylo
totiž zást nou pro obchod s mnohem cenn jším zbožím. T žko byste našli krásn jší
stvo ení. Dv byly mimo ádn krásné, starší z nich nebylo ješt devatenáct. T etí
o n co starší, byla pikantní bruneta s pronikavýma ernýma o ima a s dokonale harmonickými rysy a tvary. Co do púvabu si
nijak nezadala se svými mladšími spole nicemi. Jejich od v m l v sob mnohem více
zám ru, než se zdál prozrazovat. M ly na
sob šaty, které byly svou korektností
a upraveností sice trochu uniformní, ale p i
své jednoduchosti byly velmi elegantní. Byly to dívky, které vytvá ely ono malé domácí stádo, jež má nová velitelka ovládala
s p ekvapujícím ádem a dovedností a dobe p itom dokázala zvládnout jejich lehkomyslnou divokost. Nikdy také ve svém dom neponechala žádnou dívku, která se jí
po povinném zasv cení zdála nep itažlivou
nebo neochotnou pod ídit se domácímu ádu. Vytvo ila tak nenásiln malou rodinku
lásky, jejíž p íslušnice nacházely uspokojení všech svých zájm a pot eb ve vzácném
spojení rozkoše s hmotnými zájmy a nezbytn vn jší decentnosti s nevázanou soukromou svobodou. Paní Coleová, která si je
vybrala jak podle krásy, tak podle temperamentu, je vedla k prosp chu svému i jejich
vlastnímu.
Svým vyškoleným ža kám mne paní Coleová p edstavila jako novou spole nici,
která má být co nejd íve zasv cena do
všech d v rností domu. Všechny ty okouzlující dívky mne v ele p ivítaly a dávaly nepokryt najevo nadšení nad mým vzhle-

dem, což jsem ani nepovažovala za možné
u p íslušnic svého vlastního pohlaví. Ony
však se v spole ném zájmu skute n vzdaly veškeré žárlivosti nebo sout žení v p vabech a považovaly mne za partnerku, která
do obchodního podnikání jejich domu p ináší nikoliv bezcenný a bezvýznamný p ísp vek. Obklopily mne, prohlížely si mne
ze všech stran. A protože m j vstup do této
veselé skupiny byl pro n malým svátkem,
odložIly práci. Paní Coleová mne s mnoha
doporu eními p enechala jejích objetím
a lichotkám a sama šla za svými domácími
záležitostmI.
Ze shodnosti pohlaví, v ku i povolání se
brzy zrodila nep edstíraná intimita a svoboda, jako kdybychom již po léta byly d v rnými p ítelkyn mi. Provedly mne celým
domem a vše mi ukázaly. Své pokoje, vybavené vším pohodlím a p epychem a p edevším pak prostorný salón, kde se obvykle
scházela vybraná spole nost ke spole ným
radovánkám p evážn zasv ceným rozkoši. Zde dívky ve e ely se svými elegantními
návšt vníky, kde se s bezuzdnou prostopášností oddávaly bujné nezbednosti. Jejich
pevným zákonem bylo vyst íhat se všeho
studu, ostychu, skromnosti, žárlivosti, které
podle zásad jejich spole nosti jsou zhoubou
každé rozkoše, zatímco cit m a smysl m
prospívá rozmarnost, kouzlo pohodlí a p epychu. Zakladatelé a podporovatelé této
tajné instituce se cítili být obnoviteli zlatého v ku a jeho prostých, jednoduchých rozkoší, jejichž nevinnost byla tak nespravedliv postavena na praný ve jménu h íchu
a hanby.
Jakmile nastoupil ve er a výkladní sk í
byla uzav ena, za ínala zde akademie lásky. Maska nepravé skromnosti byla zcela
odložena stranou a dívky se svými spole níky se pln oddávaly svým vlastním zájm m a volání rozkoše. Z muž sem pak
m li p ístup jen ti, u nichž se paní Coleová
p edem spolehliv p esv d ila o jejich charakteru a diskrétnosti. Jedním slovem byl
to nejbezpe n jší, nejelegantn jší a sou asn nejnevázan jší d m lásky v celém Londýn . Vše zde bylo uspo ádáno tak, že slušnost nebyla nikterak na p ekážku nespou-

tané rozkoši, v jejímž provozování dosp ly
vybrané p íslušnice domu až ke vzácným
a ídkým taj m, že dokázaly uspokojit
všechny choutky a požadavky od jemných
zálib až po chlípné smyslné tužby.
Dopoledne jsme s mými novými p ítelkyn mi strávily v lichotkách a pou ování. Pak
jsme šly k ob du, kterému p edsedala paní
Coleová. Zde jsem se p esv d ila, že dovede ídit svou instituci a vystupovat tak, že
dokázala vzbudit v t ch dívkách opravdovou lásku a respekt. Nesetkala jsem se tam
se žádnou rezervovaností, ztrnulostí pýchou nebo žárlivostí, naopak -.- nálada byla
neafektovan veselá, v elá a p íjemná.
Po ob d mi paní Coleová s pomocí
svých mladých dam vysv tlila, že ve er bude uspo ádáno setkání, a to v ob adné form mého p ijetí do ádu. P i tomto ob adu
-.- s veškerými ohledy na mou nevinnost,
která m la být p íležitostn p edložena
prvnímu vhodnému kupci -.- budu podrobena ceremoniálnímu zasv cení, které se
mi bude ur it líbit.
Byla jsem v takovém duševním rozpoložení a tak jsem byla uchvácena p vaby
mých nových p ítelky , že jsem byla ochotna p ijmout jakýkoliv jejich návrh. A tak
jsem hned souhlasila -.- ješt d íve než mi
ekly o co jde. Zahrnovaly mne znovu polibky a komplimenty za mou u enlivou
ochotu. Byla jsem jejich milá ek,.skv lé
d v e., nebyla jsem nijak afektovaná
a upejpavá, m la jsem všechny p edpoklady pro to, abych se stala chloubou domu.
To vše mi íkaly.
Když jsme tedy dosp ly tak daleko, ponechaly mne mladé ženy s paní Coleovou
o samot , aby mi vše vyložila. Vysv tlila mi,
že mám být ješt téhož ve era p edstavena
ty em jejím nejlepším p átel m. Jeden
z nich bude podle zvyklostí domu poct n
tím, že mne zasv tí do první partie rozkoší.
Ujistila mne, že to vše jsou velmi p íjemní,
mladí gentlemani výjime ní ve všech sm rech. Sdružuje je pouto spole ných rozkoší. Jsou hlavní oporou domu a poskytují
velmi št dré dary dívkám, které je mají rády a rády se s nimi také baví. Tito ty i gentlemani se tak stali v pravém smyslu slova

zakladateli a patrony tohoto malého harému. Ne snad, že by nem la i jiné zákazníky,
ale s t mi již nenad lala takové ceremonie
jako s t mito ty mi. Mezi nimi není ani jeden, kterému by mne mohla vydávat za
pannu -.- nejen že byli p íliš znalí v ci a p íliš prot elí všemi tajnostmi m sta, než aby
takové vnadidlo spolkli, ale byli v i ní tak
št drými dobrodinci, že by si sama nemohla odpustit, kdyby je podvedla.
P i veškerém rozechv ní a vzrušení, které ve mn vyvolal tento p íslib rozkoše, po
jaké jsem toužila, z stala jsem natolik paní sama sebe, že jsem p edstírala ur ité váhání, abych si mohla p i íst zásluhu za to,
že se tak bezvýhradn dávám k dispozici
své patronce. A stále v tomto duchu jsem
poznamenala, že by snad bylo správné,
abych nyní šla dom a oblékla se tak,
abych na první pohled vyvolala co nejlepší
dojem.
Paní Coleová mne však ujistila, že gentlemani, kterým budu p edstavena, jsou svým
p vodem a spole enským postavením vysoce postaveni nad to, aby na n zap sobil
lesk šat nebo ozdob, kterými pošetilé ženy asto svou krásu spíše zastírají a p ehlušují, než aby ji zd raznily. Že tito veteráni
rozkoše znají n co lepšího a pro všechny
cetky mají jen nejhlubši opovržení. Pro n
že mají cenu jen p irozené, vrozené p vaby
a vždy dají krevnatému, zdravému venkovskému d v eti s pevným pružným masem
p ednost p ed zvadlou, fádní a namalovanou vévodkyní. Mne že p íroda obda ila
dostate n , mé p vaby daleko p edstihují
veškerou um lou krásu. A proto se pro tuto
p íležitost pro mne nic nehodí lépe než m j
všední prostý oblek.
Byla jsem si dob e v doma toho, že má
patronka dovede nejlépe posoudit vhodnost nebo nevhodnost toho, co mi navrhuje
a tak jsem se bez odporu podrobila. Potom
p ešla k patetickému vychvalování zásady,
že je t eba se pod ídit a nikterak neodporovat všem t m svévolným choutkám v rozkoši, které jedni považují za jemné vyt íbenosti, druzí zase za zvrhlost. A úkolem
prostého d v ete, které chce získat n co
tím, že se zavd í, že není rozsoudit tento

rozpor, nýbrž p izp sobit se mu. Zatím co
jsem byla takto školena, byl p ipraven aj
a mladé dámy se vrátily do salónu, kde se
k nám p ipojily.
Po mnoha žertech,lichotkách a veselém
tlachání poukázala jedna z nich na to, že do
hodiny, kdy má za ít ve erní shromážd ní,
zbývá ješt mnoho asu. A navrhla, aby
každá z nich k pobavení ostatních vypráv la o kritickém období svého života, kdy
prom nila panenství za ženství. Návrh byl
schválen s výhradou paní Coleové, že je t eba z toho vyjmout ji s ohledem na její stá í
a mne vzhledem k mému titulárnímu panenství -.- alespo po tu dobu, pokud nebudu podle místních zvyklostí zasv cena. Tak
se mi dostalo dispenze a navrhovatelka byla vyzvána, aby za ala vypráv t.
Jmenovala se Emilly a byla výjime n
krásná. Její údy byly stav ny až p íliš dobe, avšak jejich kyprá plnost nebyla nikterak na úkor oné delikátní štíhlosti, kterou
se ženy mohou odvážit obstát i p ed nejp ísn jšímýsoudci krásy. O i m la modré a vyza ovalynevystižitelnou sladkou sv žest.
Nemohlo být nic p kn jšího nad její ústa
a rty, které se uzavíraly dv ma adami nejrovn jších a nejb lejších zubú. Za ala takto.:
"M j otec a matka byli -.- a pokud vím,
tak doposud jsou -.- farmá i v kraji vzdáleném asi 40 mil od Londýna. Chovali se ke
mn hrub a dávali p ednost synovi, kterého považovali za jedin hodného všech
n žností. Již tisíckrát jsem byla rozhodnuta
utéci z domova do širého sv ta. Nakonec
mne k takovému zoufalému kroku donutila
-.- když mi bylo patnáct let -.- neš astná náhoda. Rozbila jsem porcelánovou vázu,.která byla zbož ovaným idolem obou mých
rodi . A jelikož jsem mohla o ekávat jedin nelidský výprask, kdybych se jím dostala do rukou, v pošetilosti svých patnácti let
jsem uprchla z domu a dobrodružn jsem
se vydala na cestu do Londýna. Jak reagovali na m j út k, to nevím, protože jsem od
té doby o nich neslyšela ani slovo. Mým jediným majetkem byly dv náušnice po babi ce, st íbrné p ezky na boty, st íbrný náprstek a n kolik šilink . Takto vybavena,

jen s tolika šaty, kolik jsem m la na sob , se
strachem z každého hnutí nebo hlasu, které
jsem za sebou zaslechla, jsem utíkala pry .
A tak jsem -.- aniž jsem si toho byla v doma -.- ub hla dvanáct mil než jsem se poprvé únavou zastavila. Teprve nyní jsem pocítila strach z toho, že jsem tak pošetile utekla. Posadila jsem se na patník a ho ce jsem
plakala. Ješt více však jsem se d sila myšlenky, že bych se m la vrátit ke svým rodim. Osv žena krátkým odpo inkem
a když jsem se dost vyplakala, jsem se tedy
vydala znovu na cestu.
Brzy mne dohnal statný venkovský mládenec, který si šel hledat do Londýna n jakou práci a podobn jako já utekl z domova. Nebylo mu ješt ani sedmnáct, m l dost
p kné rysy a rozcuchanou kštici kudrnatých plavých vlas . Na hlav m l malý poma kaný klobouk, na sob kabátec a kalhoty, na nohou nit né pun ochy -.- zkrátka
typický venkovan. Slyšela jsem jak si za
mnou píská. P es rameno nesl h l a na jejím konci ranec -.- své jediné zavazadlo. Šli
jsme tak n jakou dobu beze slova vedle sebe. Nakonec jsme se dali do e i a dohodli
se, že p jdeme spolu. Jaké on m l p i tom
úmysly, to nevím, ale na svou naprostou
nevinnost mohu p ísahat. Když nastal veer museli jsme se ohlédnout po n jaké
hospod nebo úkrytu, kde bychom mohli
p enocovat. Vyvstal problém co máme
o sob íci, když se n kdo zeptá, zda pat íme k sob . Po chvilce rozpak navrhl n co,
co se mi zdálo velmi chytré -.- že prý se máme vydávat za muže a ženu, za manžele.
Ani mne nenapadlo, že by to mohlo mít n jaké následky. Dohodli jsme se tedy a vešli
jsme do noclehárny pro p ší cestující.
U dve í stála stará babizna, která nás pozvala dovnit . S radostí jsme vstoupili. M j spole ník požádal o jídlo, pove e eli jsme spolu jako muž a žena. Tomu ovšem nemohl
vzhledem k našemu stá í uv it nikdo, jedin snad ta babizna, které na tom z ejm v bec nezáleželo. Když však byl as jít spát,
nem l nikdo z nás odvahu vyvrátit to, co
jsme již o sob jednou ekli. A bylo velmi
sm šné jak se m j pr vodce práv jako já
snažil vyhnout se tomu, abychom leželi

spolu, coá by vzhledem k našemu p edstíranému stavu bylo zcela p irozené. Hospodská si však našich rozpak nevšímala,
vzala sví ku a posvítila nám na cestu do našeho pokoje. Byl na opaéném konci dlouhého dvora v samostatném dvorku. Beze slova jsme strp li, aby nás tam dovedla. Byla
to ubohá místnost s ješt ubožejší postelí,
ve které jsme m li strávit noc, jak bylo
u manžel p irozené. Já jsem p itom byla
tak nevinná, že jsem nespat ovala v tom, že
bych m la do postele ulehnout s mladým
mužem nic horšího, než kdybych spala
s naší doji kou. A snad ani on nepomýšlel
na nic jiného, dokud mu sama p íležitost
nevtiskla do hlavy jinou myšlenku.
d íve než jsme se za ali svlékat, zhasl
sví ku. Venku bylo tak sychravo, že jsem se
již do postele t šila. Rychle jsem svlékla šaty a vlezla pod p ikrývku, kde jsem již nalezla svého spole níka, který se tam pohodln uhnízdil. Dotek s jeho teplým t lem
byl pro mne spíše p íjemný a nijak mne nevystrašil. P ece jen však tato nezvyklá situace rušila m j spánek -.- nemohla jsem
usnout. P itom mne však ani v nejtajn jších
myšlenkách nenapadlo nic zlého. Jak silné
,jsou však p irozené instinkty! Mládenec
jemn podsunul svou ruku pod mé t lo
a obrátil mne k sob , jako by cht l aby nám
bylo tepleji. Teplo, které jsem pocítila když
se k sob p itiskly naše hrud , bylo však
zcela jiné než jaké jsem kdy poznala. Bylo
tak divné. Moje ochotná shovívavost mu,
myslím, dodala odvahu a tak se odhodlal
m políbit. Já jsem mu bez rozmýšlení polibek vrátila, neuv domujíc si jaké to m že
mít následky. Rozkurážilo ho to tak, že p esunul svou ruku z mých ader k oné ásti
t la, která je tak citlivá -.- poznala jsem to
poprvé, když se mne tam zv dav dotýkal.
Celá jsem žhnula v jakémsi sv divém žáru.
Ob ma se nám to líbilo, ale pak se odvážil
trochu dále, až mne to zabolelo tak, že jsem
zasténala. Nechal toho, uchopil nyní mou
ruku a vedl ji -.- aniž jsem se sebemén
zdráhala -.- mezi svá sev ená stehna, která
mi p ipadala jako žhavá. Tam ji sev el
a zvedaje ji postupn dal mi pocítit jaký je
rozdíl mezi mým a jeho pohlavím. Zd sila

jsem se tím, co jsem tam pocítila a stáhla
jsem rychle ruku zp t. Hnána však pocitem
divné rozkoše zeptala jsem se ho, co to tam
má. ekl, že mi to ukáže, když se nebudu
bránit. A aniž ekal mou odpov , kterou
mi ostatn znemožnil tím, že mi ústa zav el
záplavou polibk , vsunul jedno stehno mezi
má a rozev el je tak, že si uvolnil cestu
a p ipravil si mne pro to, co se mnou zamýšlel. Já jsem byla jako beze smysl . Poddávala jsem se mu zcela bez odporu a zmítajíc se mezi strachem a touhou ležela jsem
zcela pasivn , že jsem ucítila pronikavou
bolest, která mne donutila k výk iku. Bylo
však p íliš pozd , sed l již v sedle tak pevn , že bych ho nedokázala shodi ani kdybych k tomu použila všech svých sil. A veškeré úsilí vymanit se mu jen pomáhalo, aby
se ješt lépe usadil. Nakonec pak mohutným výpadem zabil mé panenství a bezmála i mne samotnou. Ležela jsem zde nyní
jako krvácející sv dectví nevyhnutelného
úd lu svého pohlaví. že sklízíme med s trny.
Avšak tak jak polevovala první bolest
rostly zárove ve mn ,pocity rozkoše. Smíila jsem se ochotn i s dalšími ob tími a ráno nebylo pro mne nic dražšího než tento
uchvatitel mé panenské ctnosti. Byl pro
mne nyní vším. A tak jsme se rozhodli, že
své osudy spojíme. Jak jsme se dostali do
m sta, kde jsme spolu ješt n jaký as žili,
než nás nezbytnost rozd lila, jak jsem za ala žít tímto životem, ve kterém jsem se
dlouho zmítala a byla jsem rvána na kusy
než jsem se kone n š astn dostala sem
- k tomuto životu mne spíše p ivedla má
v le -.- to vše již p esahuje rámec, který
jsem pro naše vypráv ní navrhla. A proto
zde kon ím.
Nyní byla na ad Harriet, která sed la
vedle Emilly. Mezi všemi kráskami, které
jsem kdy poznala, jen málo se mohlo
s úsp chem odvážit s ní sout žit. Nebyla
jen útlá -.- byla útlost sama. Její malé, ale
p esn utvá ené údy byly naprosto dokonalé ve své symetrii. Její krásnou tvá ješt
zd raz ovaly erné o i, jejichž ohe dodával jejímu zjevu jiskrnosti. Bledé tvá e byly
zbarveny sv žím rum ncem na lících, který
postupn p echázel do p evažující b losti

jejiho obli eje. Drobné rysy tvá e jen podtrhávaly její mimo ádnou sv žest, která nikterak neprozrazovala její náklonnost k lenosti, unylosti a k rozkošem lásky. Když
byla donucena aby svým podílem p isp la
k vypráv ní, usmála se, trochu se za ervenala a pak splnila naše p ání takto.:
"Múj otec byl mlyná em blízko m sta
Yorku. Oba rodi e mi zem eli, když jsem
ješt byla dít tem. Ujala se mne teta, vdova
a hospodyn u našeho lorda N. . ., která mne
s sebou odvezla do jeho sídla v hrabství
B. . . , kde mne s veškerou p edstavitelnou
n žnosti vychovávala.
Ješt mi nebylo sedmnáct -.- tak jako mi
nyní ješt není osmnáct -.- a již jsem dostala
n kolik vhodných nabídek a to jen pro sv j
vzhled, vždy majetek jsem nem la žádný.
Ale budto m ješt p íroda nesta ila dostate n p ipravit pro manželství, nebo ve
mn nikdo z muž nevzbudil zájem a zv davost abych se s druhým pohlavím blíže
seznámila. Tak jsem si až do sedmnácti let
zachovala istou nedotknutou nevinnost.
A strach -.- sama nevím p ed ím -.- pro
mne u inil manželství asi stejn žádoucí jako smrt. Má dobrá teta brala ohled na mou
bázlivost. Považovala ji za d tskou vlastnost, která asem pomine a odpovídala
mým nápadník m záporn za mne. Lordova rodina nebyla na tomto sídle již n kolik
let, takže bylo zanedbané a pln ponechané na starost mé tet a dv ma starým sluh m. M la jsem tak k plné dispozici rozsáhlý osam lý d m se zahradou. Až na n kolik
opušt ných chýší nebylo na p l míle dokola žádné jiné lidské obydlí. Zde jsem v klidu
a nevinnosti vyr stala bez jediné pozoruhodn jší p íhody. Až jednoho dne jsem tak
jako obvykle opustila po ob d svou d ímající tetu, jista si tím, že mám n kolik volných hodin. Uchýlila jsem se do jakéhosi
starého altánku dosti vzdáleného od domu
a tam jsem vyšívala. Sed la jsem nad malou
í kou, k níž vedly dve e a okna altánku.
Upadla jsem do jakéhosi sladkého sn ní,
které oblouznilo mé smysly unavené letním poledním žárem. Rákosové lehátko
a košík se šitím pod hlavou -.- to bylo b hem tohoto krátkého odpo inku všechno

moje pohodlí. Brzy jsem však procitla probuzena plácáním a šploucháním vody.
Vstala jsem a šla se podívat co se d je. A jak
jsem se pozd ji dov d la -.- nikdy jsem jej
totiž d íve nespat ila -.- byl to syn gentlemana ze sousedství, který tudy procházel
se svou puškou a rozpálen ch zí a žárem
bezmra ného dne dal se zlákat sv žestí istého proudu. Vysvlékl se a z druhého b ehu sko il do vody. Na okraji lesa tam sklán lo n kolik strom své v tve až k hladin
a vytvá ely tak p íjemné stinné zákoutí,
kde se mohl pohodln vysvléknout.
Mým prvním pocitem, když jsem spat ila
toho nahého mladíka ve vod , bylo
- mám-li p iznat pravdu -.- p ekvapení
a strach. A byla bych také okamžit utekla,
kdyby mi v tom nebyl zabránil stud. Okna
a dve e altánku byla však umíst na tak, že
jsem nemohla vyb hnout a dát se po b ehu
k domu aniž bych byla spat ena. A myšlenka, že by mne uvid l ten, koho jsem práv
spat ila nahého a kdo tak vzbou il m j stud
a zmatek, byla pro mne nesnesitelná. Byla
jsem tedy odsouzena k tomu, abych zde z stala stát a ekala až odejde. Byla jsem na
velkých rozpacích jak se mám zachovat.
Chvíli jsem se zmítala mezi hr zou a studem z toho, že bych se t eba jen podívala
oknem. Okno bylo zašlé, za mnou byla tma
a tak se nedalo p edpokládat, že by mne
mohl n kdo zvenku vid t. A dve e byly tak
pevné, že bez násilí -.- nebo mého souhlasu
- by se nikdo dovnit nedostal.
Nyní jsem na vlastní zkušenosti poznala
že p edm ty, které nás d sí a p ed kterými
nem žeme utéci, p itahují naše o i práv
tak jako to, co se nám líbí. Nedokázala jsem
také dlouho odolávat tomu nepojmenovatelnému puzení, které m nutilo podívat se,
p estože jsem o ten pohled nestála. Odvahu
mi dodala má jistota, že jsem v bezpe í a že
nemohu být spat ena. Pomalu jsem se odvážila pozvednout zraky na p edm t tak
hrozný a úd sný pro múj panenský stud, jako bylo t lo nahého muže. Když jsem na
n j koutkem oka pohlédla, první, co mi
padlo do oka, byl mokrý lesk nejb lejší pokožky, jakou si jen m žete p edstavit, od
které se dokonale odrážely hravé slune ní

paprsky. Ve svém zmatku jsem nemohla
dob e rozeznat rysy jeho tvá e -.- vid la
jsem jen, že je mladá a sv ží. Rozkošnická
hra jeho pevných úd , které se p i plavání a skota ení tu a tam vyno ily nad hladinu, se mi hrozn líbila. Chvílemi z stal ležet bez pohybu na zádech, nechal se unášet
vodou a jeho ku eravé vlasy splývaly za
ním. N kdy se nad hladinu vyno ila prsa
a hladké bílé b icho, na jehoŽ konci nemohl
mé pozornosti ujít tak pozoruhodný znak
- erný mechovitý porost, ze kterého se
zdálo vyr stat n co kulatého, pružného, bílého, co se každým pohybem a každou vlnou zmítalo sem a tam. Nevím pro , ale
z ejm z p irozeného instinktu byla moje
pozornost p itahována a poutána práv
touto ástí jeho t la. Ani veškerý m j stud
a má ostýchavost mne nedokázaly donutit
k tomu, abych z toho spustila o i. A protože
v jeho zjevu nebylo nic, co by m ohrožovalo, postupn jsem ztrácela i sv j strach.
A jak mizely mé obavy, na jejich místo nastoupily nové touhy a divoká p ání. P ímo
jsem p i tom pohledu tála. Žár p írody, který ve mn tak dlouho d ímal, se po ínal
probouzet -.- poprvé jsem cítila své pohlaví.
On nyní zm nil polohu a plaval na b ichu,
rozp ahoval ruce i nohy, neuv iteln jemn vymodelované. Splývající kade e mu
spadaly na šíji a na ramena a zd raz ovaly
jejich b lost. Pod nimi se pak vzdouvala široká záda a trup, vyr stající z úzkého pasu
a zakon ený dv ma polokoulemi z nichž
vyr stala stehna, hladká a lesklá ve svém
mokrém lesku.
Mezitím jsem již tak pocítila vnit ní bou i
svých smysl , tak jsem byla rozohn na tím
pohledem, že v náhlém p echodu od krajní
bázn ke krajní touze jsem zcela podlehla
svým cit m -.- možná že k tomu dopomohlo i horké ovzduší -, že ve mn všechny
nervy jen pulsovaly. Nemohu p esn íci
po em jsem vlastn toužila, jedinou mou
myšlenkou bylo, že tak roztomilý tvor, jako
tento mladík, by mne mohl u init jedine n
š astnou. Potom však jsem si uv domila jak
nepatrná je pravd podobnost, že bych se
s ním mohla seznámit nebo alespo se
s ním ješt n kdy setkat. Má touha se tak

prom nila v muka beznad je. Stále jsem
ješt zírala s doko án otev enýma o ima na
ten kouzelný obraz, když se najednou pono il pod hladinu. Slyšela jsem o takových
p ípadech, že n kdy zachvátí k e i nejlepšího plavce a zp sobí, že utonou. P edstava, že to by mohla být p í ina náhlého zmizení tohoto neznámého mladíka pod hladinu, mne naplnila smrtelnou hr zou. M j
strach jakoby mi dodal k ídla. Let la jsem
ke dve ím, otev ela je a seb hla k ece,
abych se mohla stát nástrojem jeho záchrany -.- i když jsem nev d la, jak bych to
mohla dokázat. Ale cožpak jsem mohla
v takové hr ze a takové náhlé vášni, jež m
zachvátily, rozumn uvažovat? Vše to se
odehrálo v krátkém okamžiku. M la jsem
v sob jen tolik sil, abych se dostala na b eh
toku. Tam jsem se zoufale rozhlížela,
a když jsem po mladíkovi nespat ila ani
stopu, upadla jsem strachem a hrúzou do
hluboké mdloby, ve které jsem po dlouhou
dobu setrvala. Probudila jsem se až pocitem
bolesti pronikající až do hloubi mých útrob
procitla jsem za velmi p ekvapivých
okolností. Nejen, že jsem byla v náru í téhož mladého gentlemana, kterého jsem tak
toužila zachránit, ale poskytla jsem mu svými mdlobami neodolatelnou p íležitost,
které práv využil a pronikl do mne tak
hluboko, že roz ilena ješt pohnutím, které
jsem p ed chvílí prožila a on m vši v prudkém p ekvapení, nem la jsem dost sil k tomu, abych vyk ikla, natož abych se vymanila z jeho vášnivého objetí d íve, než prorazil cestu do konce a d íve, než zcela triumfoval nad mým panenstvím. To mohl nyní dob e poznat z proudu krve, který se vyhrnul když se stáhl zp t, i z potíží, které
musel p ekonat p i pronikání dovnit . Pohled na krev a na stav, v jakém mne zanechal, na n j -.- jak mi pozd ji ekl -.- zap sobil tak (když pon kud vychladla neovladatelná zu ivost jeho vášn ), že mne nemohl opustit, i když by to byl mohl snadno u init, ani za cenu jakéhokoliv rizika a t ch
nejhorších d sledk . Nedokázal m opustit
a utéci, což by bylo bývalo velmi smutné.
Stále jsem totiž ležela zakrvácená, celá zni-

ená a roz ilená, neschopná slova, neschopná vstát, vyd šená jako poran ná koroptev a málem znovu upadající do mdlob,
když jsem si uv domila co se mi stalo. Mladý gentleman kle el u mne, líbal mi ruce
a se slzami v o ích m zap ísahal, abych
mu odpustila a nabízel, že u iní vše co bude v jeho silách, aby to napravil. Je jisté, že
kdybych bývala schopna v okamžiku, kdy
jsem op t p išla k sob volat o pomoc nebo
n jak se mu pomstít, neváhala bych ani
okamžik tak u init. K mému znásiln ní došlo totiž za velmi p it žujících okolností,
které si snad ani neuv domoval -.- vždy
tak mi odpov d l na mou starost o n j
a mou snahu zachránit mu život.
Jak rychle se však váše p elévá z jednoho extrému do druhého! A jak málo toho
známe o lidském srdci! Nemohla jsem se dívat na to, jak zde p ede mnou tento roztomilý zlo inec, který se stal tak neo ekávan prvním objektem mé lásky a hned nato
mé spravedlivé nenávisti, kle í na kolenou,
bezút šn smá í slzami mé ruce. Stále byl
nahý, ale m j stud byl vším, co se zde odehrálo, tak zasažen, že jsem se již déle styd t
ani nemohla. M j hn v rychle vyprchal
a p íliv lásky mne znovu zaplavil tak, že
jsem poci ovala jako vrcholné št stí, že mu
mohu odpustit. Vý itky, které jsem mu ješt inila, jsem pronášela tak sladce a tiše
a mé o i na n m s po ívaly s takovou oddaností, vyza ujíce mnohem spíše ochablost
než odpor, že musel poznat, že má odpušt ní na dosah ruky. Stále však necht l povstat z ponižujícího pokleku, dokud mu výslovn neodpustím. Po tolika snažných
prosbách, slavnostních prohlášeních a p íslibech jsem nem la tolik sil, abych mu to
odep ela. Se strachem, aby mne op t neurazil, se potom odvážil políbit m na rty,
což jsem mu ani neodmítla ani nepovolila.
Když jsem mu pak n žn vy ítala jeho hrubost, barbarství, vysv tlil mi tajemství, jak
došlo k mé zkáze. A i když jej to zcela nezprostilo viny, p isp lo to nesporn alespo k jejímu podstatnému zmírn ní
v o ích soudce tak v jeho prosp ch zaujatého, jako jsem byla já.
Ukázalo se, že jeho zmizení pod vodou,

které jsem ve své krajní hlouposti považovala za tragickou nehodu, nebylo ni ím jiným než úmyslným pono ením. Nikdy
jsem o n em takovém d íve neslyšela
a v bec jsem ani nev d la, že je n co takového možné. Tak dlouho plaval pod vodou,
že se b hem t ch n kolika okamžik , které
mi sta ily k tomu, abych vyb hla na jeho
záchranu a pak na b ehu hrúzou omdlela
ani nevyno il. A když pak vystr il hlavu
nad vodu, když m spat il ležet na b ehu,
první jeho myšlenkou bylo, že si s ním ta
mladá žena chce zahrávat nebo si z n j
ztropit frivolní žert, protože v d l, že jsem
nemohla na b ehu usnout, aniž by mne spat il. Tato myšlenka mu dodala odvahu, aby
se ke mn p iblížil. Když vid l, že neprojevuji Žádnou známku života, stále pod dojmem, že jde o dobrodružnou p íhodu
a ochotnou spoluvinici, mne vzal do náru í
a odnesl m do altánku, jehož otev ených
dve í si nyní všiml. Tam mne položil na lehátko a snažil se mne -.- jak prohlašoval
- s poctivým úmyslem r znými prost edky p ivést k sob . Potom však jej -.- jak tvrdil -.- tak bezmezn vydráždil pohled na
mne a doteky p i oživovacích pokusech,
když mu celé mé t lo bylo vydáno napospas zcela bezbranné, že již svou váše neovládl. Tím spíše, že si nebyl zcela jist, zda
p ece jen jeho první myšlenka nebyla
správná a zda mdloby jen nep edstírám.
Sveden touto domn nkou a p emožen nelidským pokušením, kombinovaným ješt
osamoceností místa a zdánlivou bezpe ností, neovládl se a ud lal to. Opustil mne na
chvilku jen proto, aby zav el okna a se
zdvojnásobenou ohnivostí se pak vrátil ke
své ko isti. Stále jsem byla v bezv domí.
Odvážil se mne obrátit na lehátku tak jak to
pot eboval -.- a pak již mne probudila pronikavá bolest, práv v as, abych mohla být
sv dkyní jeho triumfu, kterému jsem již nemohla zabránit -.- a kterého jsem nyní již
ani p íliš nelitovala.
Vždy jak tak mluvil, jeho hlas zn l
v mých uších tak p íjemn . Blízkost nového
a tak zajímavého p edm tu mé pozornosti
na mne tak mocn zap sobila, že jsem celou událost za ínala chápat v novém, p í-

jemn jším sv tle a zcela jsem p itom zapomn la na utrp nou k ivdu. Mladý gentleman si brzy všiml známek usmí ení v mém
mírném pohledu. Snažil se nalézt potvrzení
i na mých rtech, stiskl je jemn svými a dostalo se mu odpov di a odpušt ní v tak žhavém polibku, že se mi zdálo, že mi proniká
až do mého srdce a do nov objevené Venušiny sféry. Roztála jsem v jeho náru í tak,
že jsem mu nebyla schopna nic odmítnout.
Své lichotky a laskání zam il tak, aby mi
poskytl sladkou út chu za p etrp nou bolest a aby mi nazna il budoucí rozkoše jež
mne o ekávají. M j stud však mi stále bránil abych na n j pohlédla a stále jsem odvracela zraky od jeho o í. A tím se stalo, že
klopíc zrak jsem zahlédla ten nástroj své
zkázy. Dokonce i já, která jsem nem la
možnost s n ím to srovnávat, jsem vid la,
jak znovu roste, nabývá d sivých rozm r ,
až jej -.- ur it nikoliv jen náhodou -.- zaboil v celé tvrdosti a tuhosti do jedné z mých
dlaní, lehkomysln nastavené. Potom použil všech n žných p ípravných lichotek
a neodolateln ú inkujícího laskání, až moje vracející se vášnivá touha byla jen dále
rozpalována pohledem na jeho nahou planoucí krásu a pal ivým dotekem jeho t la.
Nakonec jsem podlehla síle všech t ch dojm a on obdržel ode mne ml enlivý stydlivý souhlas k tomu, aby ukojil na mn
všechny své vášn tak, jak to jen bylo v silách mého ubohého t la, kterému vyrval
nejcenn jší kv t v okamžiku, kdy jsem se
nemohla bránit.
Zde bych m la ve svém vypráv ní podle
p ijatého pravidla kon it. Jsem však tak
rozb hnutá, že nemohu, i kdybych cht la.
Musím vám ješt íci, že jsem se vrátila dom a nikdo nic nepoznal, ani já sama jsem
nevzbudila nejmenší podez ení. N kolikrát
jsem se se svým mladým uchvatitelem ješt
setkala. Nyní jsem ho vášniv milovala a on
byl rozhodnut se se mnou oženit, ješt však
nedosáhl v ku, ve kterém by si mohl init
nárok na nevelké, ale dosta ující jm ní, které m l dostat. Co tomu zabránilo a jaké d sledky to m lo, jak jsem se stala ve ejnou
ženou, to by bylo p íliš pohnuté vypráv ní
a tak rad ji skon ím.

Nyní byla ada na brunet Louise, aby
p isp la svým vypráv ním. Již jsem Vám
nazna ila p vaby, kterými oplývala. Byly
opravdu velmi p sobivé, protože nápadné
p vaby obvykle nezanechávají tak trvalý
dojem, jako Louisina krása. Rozhodnutí
o této jemné nyanci však rad ji nechám
druhým a Vám zreprodukuji, co nám Louisa vypráv la.
Podle obvyklých zásad bych se m la nejd íve pochlubit svým p vodem -.- vd ím
však za své zrození isté lásce bez manželství. Tolik však vím, že jen zt ží jsem mohla
zd dit v tší náklonnost k tomu, co bylo p íinou mého narození, než jakou nesu sama
životem. Byla jsem plodem prvního pokusu
truhlá ského tovaryše na služce jeho mistra. Následkembylo velké b icho a ztráta
místa. P vodce pro ni nemohl mnoho ud lat, mé matce se však poda ilo poskvrnu
od init. Když se zbavila svého b emene,
umístila mne do skromných pom r na
venkov a napravila chybu tím, že se provdala za londýnského cukrá e s dob e zavedeným obchodem. Toho si brzy docela
osedlala a namluvila mu, že jsem dít z jejího prvního manželství. Na základ toho si
mne vzala dom . Ješt mi nebylo ani šest
let, když m j nevlastní otec zem el a zanechal mou matku ve slušných podmínkách.
S ním už žádné d ti nem la. M j pravý otec
se odebral na mo e a tam -.- jak jsem se
pozd ji dov d la -.- zem el, pochopiteln
nikoliv jako bohá , vždy byl oby ejným
námo níkem. A tak jsem vyr stala pod dohledem své matky, která dále vedla obchod. V p ísnosti, s jakou mne hlídala, jsem
nutn spat ovala dúsledky jejího vlastního
uklouznutí, o které by se již dávno nebyla
starala, kdyby nem la obavy, že to bude d di né. Své vášn si však nevybíráme o nic
více než sv j obli ej, své vzez ení. A já jsem
poci ovala tak silnou náklonnost k zakázaným rozkoším, že zvít zila nakonec nad
veškerou mat inou pé í a bd lostí. Bylo mi
sotva dvanáct let, když ta moje ást t la,
kterou si matka tolik p ála uchránit p ed
cestou zla, se mi netrp liv ohlašovala a vymáhala si mou pozornost. Bylo to v dob ,
kdy jsem si práv uv domila z etelné

známky vývoje tam dole. Rašilo mi tam jemné chmý í, které se rozvíjelo a vyr stalo
pod mými neustálými dotyky a zvídavými
pohledy. T šilo mne to, protože jsem v tom
spat ovala jakousi známku ženství, toho stadia, do kterého jsem se chystala vstoupit
a se kterým jsem v mých p edstavách spojovala rozkoše, po kterých jsem tak toužila.
Rostoucí význam t chto mých kon in a nar stající nové neznámé pocity v nich zcela
rozbouraly mé dív í zábavy a hry, kterými
jsem se dosud bavila. P íroda m nyní dúrazn nutila, abych hledala solidn jší uspokojení. Všechny známky mé touhy byly
z eteln soust ed ny na tom malém území
a já jsem toužila po tom, abych nalezla spoluhrá e, který by mi pomohl je uklidnit.
Vyhýbala jsem se nyní každé spole nosti,
ve které jsem nem la nad ji nalézt p edm t
své touhy. Rad ji jsem se uzavírala o samot , kde jsem se odevzdávala n žným sn m
o rozkoších, jejichž ouverturu jsem tak pronikav poci ovala, když jsem osahávala
a prohmatávala to, ím mne p íroda obda ila a co muselo být hledanou cestou, vstupní
branou k doposud nepoznanému požehnání, po kterém jsem vzdychala.
Takové úvahy však jen zv tšovaly mé
rozrušení a rozdmýchávaly ohe , který
mne stravoval. A ješt horší to bylo, když
jsem nakonec podlehla nesnesitelnému pokušení tolik rozkošného koutku, který m
tak mu il a uchopila jej prsty a do nekone na si s nim pohrávala. N kdy v zu ivém
vzrušení touhy jsem se vrhla na postel, roztáhla do široka stehna a ležela jsem jakoby
v o ekávání vytoužené úlevy, až jsem ji ve
svých p edstavách nalezla. Tu jsem stehna
op t sev ela a pevn k sob p itiskla, rozbou ená a na nejvyšší míru vzrušená. Ta
ábelská v c a zu ivý, sv divý ohe v ní
planoucí mne nutily k takovému životu, že
jsem bez toho nemohla být ani ve dne ani
v noci. Po ase jsem se domnívala, že jsem
dosáhla ur itého pokroku, když jsem si
p edstavovala, že mé prsty jsou zt lesn ním n eho, po em jsem prahla. S velkým
roz ilením a s velkou rozkoší jsem pro jeden z nich uvolnila cestu. A tak daleko,
kam až jsem mohla dosáhnout, jsem se tam

sama -.- nikoliv bez bolesti -.-.- deflorovala.
Se zu ivou vášnivostí jsem tak vystup ovala svou osam lou rozkoš až k poslednímu
p elomu, který nakonec mne uvrhl na l žko v jakémsi exatickém rozplynutí, ve kterém jsem sotva popadla dech.
Ale asté provozování otupilo mé smysly
a brzy jsem za ala poci ovat, že to vše je
jen chabou m lkou pomocí z nouze která
m sice m že pon kud ukojit, ale že to suché, nevýrazné t ení m j vnit ní ohe spíše
rozdmýchává než by jej skute n uhasilo.
Instinktivn jsem tušila -.- a našla jsem
potvrzení v tom, co jsem nahodile zaslechla
p i svatbách a k tinách -.- že pouze muž
vlastní jediný prost edek, který m že uklidnit m j vzrušený zmatek. Ale problémem
bylo jak se mohu já, tak hlídaná a pod tak
p ísným dozorem, k n emu takovému dostat. Zdálo se mi, že p ekážky jsou nep ekonatelné. Ne snad, že bych si sv j mozek
nelámala p emýšlením jak bych alespo jedenkrát oklamala bd lost mé matky a dosáhla uspokojení své žhavé zv davosti
a touhy po mohutné, nekone né rozkoši.
Nakonec mi však pomohla pouhá náhoda
p ekonat všechna ta opat ení diktovaná
bd lostí mé matky. jednoho dne jsme byly
na ob d u známých p es ulici.Byla s námi
i dáma, která jako nájemnice obývala první
poschodí našeho domu. P i ob d vyšlo najevo, že ji má matka musí neodkladn doprovodit do Greenwiche. Když jsme skon ily ob d, nevím, který dobrý duch mi našeptal, abych p edstírala silnou bolest hlavy.
- Samoz ejm , že mi nic nebylo -.- a vyhnula jsem se tak procházce, na kterou jsem v bec nem la chu . Záminka zabrala a matka
se po ur itém zaváhání rozhodla, že p jde
sama beze mne. Ale s velkou pé í mne nejd ív dovedla dom a tam mne sv ila staré
spolehlivé služce, která pracovala v našem
krám . V dom jsme totiž nem li žádné
mužské služebnictvo.
Sotva odešla, ekla jsem služce, že p jdu
nahoru a lehnu si do l žka naší nájemnice,
protože moje postel není rozestlaná. Dala
jsem jí p íkaz, aby mne nevyrušovala -.- jako kdyby jediným mým cílem byl odpo inek. Tento p íkaz mi pravd podobn pro-

kázal výte nou službu. Ihned, jakmile jsem
p išla nahoru do ložnice, rozvázala jsem si
šn rova ku a v nedbalkách jsem se vrhla
na l žko zast ené záclonou. Zde jsem se
oddala svým obvyklým nechutným praktikám -.- prohlížela jsem se, ohmatávala,
dráždila -.- zkrátka všemi prost edky sebepoznávání jsem hledala rozkoš, která jakoby se vznášela p ede mnou a mu ila
jsem se touhou po tom neznámém, nedostižném. To vše mne jen rozeh ívalo a biovalo mé smysly a pudy, protože to, co je
jedin mohlo ukojit, nebylo po ruce i kdybych si v netrp livých p edstavách prsty
ukousala.
Když jsem se unavila a vy erpala stínovými p edstavami, p i emž mé nejcitliv jší
místo s opovržením odmítalo ukojit se n ím jiným než p edm tem mé pal ivé tužby, znudilo m úsilovné p irozené píd ní
po nasycujícím uvoln ní a mimo ádné sebedrážd ní tak, že jsem upadla do jakéhosi
neklidného spánku. Své údy jsem rozhodila
tak jak to odpovídalo mým žhavým sn m,
takže každý, kdo by m náhodou spat il, se
musel domnívat, že ekám na objetí lásky.
A jak se ukázalo, n kdo tam byl p ítomen.
Když jsem procitla z velmi krátkého spánku, spat ila jsem, že mou ruku drží mladý
muž, který kle el po stran l žka a prosil
mne, abych mu odpustila jeho sm lost. Byl
to syn dámy, která bydlela v této ložnici.
Proplížil se nepozorovan kolem služky,
která štrachala v krám a když vid l, že zde
spím, cht l nejd íve odejít. Zadržela jej však
zde síla, které se snáze dokázal podrobit
než aby jí odporoval.
Co vám mám íci? Moje rozrušení, strach
a p ekvapení ihned ustoupily radosti z toho, jaký obrat -.- jak jsem si již v mysli p edstavovala -.- mohla celá v c vzít. P ipadal
mi jako and l milosrdenství, kterého mi seslala sama nebesa. Byl mladý, krásný a byl
práv tím, na co se zam ily mé nejv elejší
tužby. Muž, jakýkoliv muž -.- bylo to více
než po em jsem kdy toužila. Myslela jsem
si, že do svého pohledu a hlasu musím vložit co nejvíce vyzývavosti, abych mu dokázala odvahu a jen jsem litovala, že nemám
žádné vynikající p ednosti, kterými bych

ho p ilákala. A bez ohledu na to, co si potom pomyslí o mé vyzývavosti a opovážlivosti, jsem byla odhodlána p im t ho, aby
vyhov l mému naléhavému lákání. Mé okamžité zájmy se nyní nezaobíraly tím, co si
myslí, nýbrž tím, co ud lá. Zvedla jsem tedy hlavu a ekla jsem mu sladce -.- abych
mu dodala odvahu -.- že jeho matka odešla
a že se vrátí až pozd ve er. Považovala
jsem to za dostate nou pobídku a jak se
ukázalo, nem la jsem co d lat se žádným
za áte níkem.
Dojem, jakým jsem na n j zap sobila
když m zde vid l spát tak odhalenou, v takovém nepo ádku, jej -.- jak mi pozd ji p iznal -.- tak vzrušil a tak rozohnil, že jsem se
spíše od n j mohla obávat násilí než p ílišného respektu. A mnohem mén než ta
p emíra n hy v mém hlasu a zraku by bylo
posta ilo k tomu, aby využil p íležitosti.
Když zjistil, že polibky, které tiskl na mou
ruku, nacházejí p íznivý ohlas, pozvedl se
k mým rt m, p itiskl na n své rty a tak
mne omámil radostným vzrušením a rozkoší, že jsem se zvrátila zp t na l žko a on
se mnou.
Nenápadn jsem se odsunula od okraje
l žka a ud lala jsem mu tak místo vedle sebe. Ležel nyní vedle mne a protože as byl
p íliš vzácný na zbyte né ceremonie a neplodné laškování, m j spole ník okamžit
p istoupil ke krajnostem. Mé planoucí zraky, rozpálené tvá e a hluboké vzrušení mu
jasn daly najevo, že se jich m že odvážit
bez obav, že bych odmítla. Muži, ti mizerové, jako kdyby v nás p i takové p íležitosti
dovedli íst. Natáhla jsem se nakonec a t žce jsem oddychovala v o ekávání nastávajícího útoku. Má touha a má p ání zcela p ehlušovaly jakýkoliv strach. U dívky, které
bylo st ží t ináct, která však byla zcela vysp lá, to bylo více než mohl o ekávat. Strhl
mi spodni ku a košili. Stehna jsem instinktivn roztáhla. Má touha ve mn umrtvila
veškerý stud. Když jsem tak p ed ním ležela zcela obnažená jako ochotná ob , m j
rum nec se ješt prohloubil, spíše však o ekáváním rozkoše než studem. Když pak jeho ruce, jeho doteky, p irozen sm ující
ke svému cíli, mi daly pocítit všechny ty

bezostyšné, rozpustilé lichotky a laskání, jaký obrovský rozdíl byl v tom, co jsem nyní
poci ovala, ve srovnání s mými vlastními
pátravými pokusy.
Nyní si rozepnul kabát a když se prolomilo v zení jeho kalhot, vyno il se odtud
úžasný, rozkošný p edm t, idol všech
mých sn a p ání, veškeré mé lásky, opravdový to král úd . Up ela jsem na n j pohled
a p ímo jsem jej hltala o ima po celé délce
a ší ce, až se mladík nakonec na mne p evalil a skryl p edm t mého hlavního zájmu
mezi mými stehny. P ipravil mne tak sice
o rozkoš z pohledu na n j, ale zato mi poskytl mnohem hlubší pocity z doteku v t ch
mých místech, která jsou na to tak mimoádn citlivá. P itiskl jej potom na jemné
ústí -.- p i mém mládí nemohlo být jiné než
n žné a útlé. Vyšla jsem mu všemožn
vst íc a již p i prvním proniknutí dovnit
jsem pocítila takový p íval rozkoše, že p ehlušil všechnu bolest, která s tím byla spojena. Byla bych za tu vzácnou rozkoš zaplatila ímkoliv, nic by pro mne nebylo p íliš
drahé. A tak rozšt pena, drásána, krvácející, hn tena, p ece jenom jsem prožívala
vrcholnou rozkoš a vášniv jsem k sob
tiskla autora veškeré této rozkošné zkázy.
Když pak krátce nato podnikl druhý
útok, bolestivým pr nikem odstranil všechny p ekážky a mé utrpení bylo pak zcela
vyst ídáno vrcholným požitkem. M j n žný ná ek utichl a bolest se tém beze zbytku prom nila v rozkoš. Pln jsem se oddala
všem jeho vášnivým útok m, odevzdala
jsem mu zcela své t lo i duši. Na nic jsem
nemyslela, žila jsem jen tím, co jsem poci ovala. A kdo by dokázal popsat ty pocity, to
vzrušení, vystup ované ješt kouzlem novosti a p ekvapení? Ta ást mého t la, která tak dlouho la nila po tomto soustu, kterým se nyní tak rozkošnicky p ecpávala,
soust e ovala do sebe všechny mé city
a smysly na dobu, po kterou jsem milovaného hosta m la v sob . Ten však se p íliš
brzy odm nil za tak srde né p ijetí žhavým
výlevem tekuté perlet cenn jší nade vše,
co kdy mohla mít kterákoli královna. Úchvatný proud mne zaplnil a já, p íliš rozpálená než abych jej mohla suše p ijmout, po-

zdravila jsem jej v elým výlevem z mé strany v onom exatickém uchvácení, myslím,
že zcela p irozeném za takových okolností.
Tak jsem vystoupila až na vrchol všech
svých sn a to zcela ne ekanou shodou
okolností, na které však nebylo v podstat
nic zázra ného. Ten mladý gentleman totiž
práv p ijel do m sta ze své koleje a p išel
na rodinnou návšt vu ke své matce do bytu, kde ji již jednou navštívil. Já jsem jej
však tehdy nespat ila, navzájem jsme se
znali jen z doslechu. Když mne vid l ležet
na l žku své matky, hned pochopil podle
toho co mu ona vypráv la, kdo jsem. A další již znáte.
Tato aféra nem la žádné tragické následky. Ten mládenec tehdy utekl a dlouho
jsem o n m neslyšela. Ale moje horoucí povaha, která pro mne u inila z rozkoší lásky
životní nezbytnost, mne brzy strhla k nerozvážnostem, které byly pro múj další život osudovými. Nakonec se ze mne stala
žena pro všechny. A dávno bych již asi
v lehkém život našla sv j konec, kdybych
nebyla m la to št stí a nedostala se do tohoto pohodlného a bezpe ného útulku.
Zde Louisa své vypráv ní zakon ila. Mezitím as postoupil a dívky se musely rozejít, aby se na ve erní radovánky p ipravily.
Z stala jsem s paní Coleovou až p išla Emilly s tím, že se spole nost již sešla a že na
nás eká.
PaniColeová mne uchopila za ruku
a s povzbudivým úsm vem mne dovedla
nahoru. Louisa šla p ed námi a svítila nám
na cestu dv ma sví kami. Na odpo ivadle
schod v prvním poschodí na nás ekal
mladý gentleman, vybran oble ený, krásné postavy, kterému jsem m la být sv ena
k první zkoušce lásky v tomto dom . S vybranou zdvo ilostí mne pozdravil a uvedl
mne do salonu, jehož podlaha byla pokryta
perským kobercem a který byl vybaven nábytkem odpovídajícím nejnáro n jším požadavk m. Místnost byla osv tlena tlumeným rozptýleným sv tlem p íznivým pro
radovánky a p íjemn jším než je denní
sv tlo.
P i mém vstupu do salonku jsem s uspokojením vyslechla pochvalný šum, který

prob hl celou spole ností skládající se ze
ty gentleman (v etn mého, p id leného
mi podle oby eje domu), t í mladých žen
v p kném volném deshabillé, z editelky této akademie a ze mne. Pozdravili a uvítali
mne po ad polibkem. Snadno jsem p itom rozeznala žhav jší mužské polibky od
polibk p íslušnic mého vlastního pohlaví.
Zastrašena a zmatena tím, jak mne zahrnuli polibky a objetími, jak se mi najednou
dvo ilo tolik cizích lidí, nedokázala jsem se
hned pln p izp sobit jejich veselí a rozjaenosti, kterými oplývaly i jejich poklony
a objetí.
Ujiš ovali mne, že jsem jim zcela po chuti
a že mám jediný nedostatek, jehož se snadnemohu zbavit -.- totiž že jsem p íliš ostýchavá. Ale to že jen zvyšuje ú inek mého
vzhledu. Jejich záv r byl, že se u mne jedná
o dráždivou sm sici krásy a skromnosti
a že je t eba rozlousknout sko ápku, aby se
dostali k jádru slibujícímu všechny rozkoše
sv ta. Považovali skromnost a ostýchavost
za svého smrtelného nep ítele a poušt li se
s ní do boje kdekoliv se s ní setkali. Tento
prolog byl pln v souladu s tím, co pak následovalo.
B hem všech t ch frivolností a rozpustilostí, kterým se zcela p irozen a bez jakékoliv zdrženlivosti tato veselá banda oddávala, byla podána opulentní ve e e. Zasedli
jsme k tabuli -.- m j galantní spole ník po
mém boku a ostatní páry v po ádku odpovídajícím domácímu ceremoniálu. Vybraná
jídla a dobré víno brzy zbouraly všechny
p ehrady, konverzace probíhala velmi živ
aniž upadla do zhýralých výst edností.Tyto odbornice lásky v d ly totiž velmi dobe, že není dobré zbavit rozkoš dráždivé
p íchuti nebo vy erpat p edstavivost ve slovech d íve, než nadejde as akcí. Polibky
však byly tu a tam vym ovány, p íliš se také nehled lo na to, když šátek zakrývající
adra se trochu více uvolnil. Ruce muž se
chopily díla s obvyklou netrp livostí, až kone n narostlo vydrážd ní na obou stranách tak, že návrh mého spole níka, abychom zapo ali s venkovskými tanci, byl
p ijat s nadšeným souhlasem. Se smíchem
dodal, že si myslí, že nástroje jsou již nala-

d ny. To bylo signálem k p ípravám, které
shovívavá paní Coleová, znalá dostate n
života, považovala za pokyn aby nás opustila. Svou osobní p ítomnost již nepovažovala za nutnou, spokojila se s tím, že rozpoutala boj a p enechala nám pak bojišt ,
abychom bitvu dobojovali v diskrétnosti.
Jakmile odešla, p enesli jsme st l z prost edka pokoje ke st n . Na jeho místo jsme
postavili gau . Když jsem se šeptem zeptala
svého partnera jaký to má ú el, ekl mi, že
partie je po ádána hlavn na mou po est
a že proto bylo rozhodnuto, že ú astníci
uspokojí svou touhu po rozmanitosti v rozkoši a uspo ádáním spole ných ve ejných
radovánek mne sou asn zbaví zbytku rezervovanosti a ostychu, na které pohlíželi
jako na jed rozkoše. P estože vzývali zákon
rozkoše a podle n j také žili, nepovažovali
se za nadšené misioná e a dop ávali si pouze ten požitek, že prakticky zasv covali do
taj rozkoše ty hezké ženy, které se jim náhodou dostaly do cesty a které se jim zalíbily. Protože je však takový návrh pro mladou za áte nici asi p íliš náhlý a ot esný,
p jdou starší ú astníci p íkladem vp ed.
ekl mi dále, že doufá, že nebudu potom
proti tomu, abych s ním prod lala první
zkoušku. Že však samoz ejm stále bude
záležet zcela jen na mé v li, zda odmítnu
ú ast na spole né zábav . Má-li totiž skýtat
ú astník m skute nou rozkoš, je t eba vylou it jakékoliv násilí nebo donucení. .
Má tvá nepochybn vyjad ovala p ekvapení, mé ml ení souhlas. Když jsem se již
nalodila, byla jsem odhodlána ke každé
plavb , na kterou mne má spole nost s sebou vezme.
První m li zahájit ples kornet královské
jízdy s olivovou kráskou, sv ží a pomilováníhodnou Louisou. Povstali,on ji galantn
zavedl ke gau i a tam ji v celé délce uložil
s jakýmsi tvrdým a násilnickým výrazem
ve tvá i, odrazem to milostného vzrušení
a nedo kavosti. D v e se pohodln rozložilo s hlavou na poLštá i a tak bylo zaujato
tím co se s ním d lo, že se v bec nezajímalo o naši p ítomnost, která jí z ejm v bec
nevadila. Vyhrnul jí šaty a spodni ku a odhalil tak celé spole nosti nejkrásn jší nohy

a stehna, jaká si jen m žete p edstavit. Rozložila se tak, že nám vystavila pln na obdiv
rozkošnou masitou úžlabinku. Nad ní se
rozkládal krásný, ku erami porostlý pahrbek, který se svažoval do oné úžlabinky
a vytvá el k ní lákavý p ístup mezi dv ma
t sn sev enými živými ploty, rozkošn našpulenými. Louisin partner byl nyní p ipraven. Zbavil se šat zdobených spoustou
š r a prýmk a svlékl si i košili. P edvád l
nám nyní svou sílu v celé kráse, rozohn n
a p ipraven k akci. Nedal nám však dost asu k tomu, abychom mohli posoudit rozm ry a vrhl se na svou rozkošnou soupe ku,
která p ijala jeho pronikající šíp jako opravdová hrdinka, bez úleku. Nikdy snad nebyla žádná dívka lépe t lesn p izp sobena
pro zkoušku rozkoše, nikdy nebyla up ímn jší ve vyjad ování svých pocitú než Louisa.
Mohli jsme pozorovat záblesky rozkoše
v jejích o ích když do ní pronikal jeho všemocný nástroj. A nakonec, když do ní zajel
v celé své délce její vzrušení se vystup ovalo natolik a zasadilo jí tak silné ostruhy
že se vzepjala a nevnímala nic než prožitek
svých nejnitern jších pocit .
Odpovídala na jeho útoky takovou souhrou vzpínání, provázených tak patetickými povzdechy, že bylo možno p esn spoítat jednotlivé údery podle t chto z etelných ozvuk . Jejich ilé údy se splétaly
a proplétaly v k e ovitých záchv vech. Potom žhavé polibky, vášnivé bezbolestné milostné kousání v záchvatech vražedné rozkoše, vše to nazna ovalo, že se blíží vyvrcholení. Nedalo na sebe také dlouho ekat - Louisa, uchvácena jakýmsi milostným šílenstvím, se již nedokázala ovládnout a hlasit vyk ikla: Ach, pane!.-.-.- Proboha, pane!.-.-.- Prosím vás, nechte mne!
ach! ach!.-.-.- Všechnu svou duši jako by
vložila do zalykavých, t žce vyrážených
srdcervoucích vzdech , o i pevn zav ela
v sladkém umírání v okamžiku, kdy vst ebala balzámovou injekci, jejímž d kazem
pro nás bylo náhlé ztišení a malátnost jejího
ješt p ed chvílí tak lítého jezdce, který náhle ustal v prudkém oddychování a ležel
nyní zemdlen , s výrazem vrcholné rozkoše ve zpocené tvá i.

Jakmile sestoupil se svého o e, Louisa vysko ila, shrnula si spodni ku a b žela ke
mn aby mne políbila a i se svým spole níkem mne odvedla stranou ke stolu, kde si
se mnou oba ve strhujícím veselí p ipili.
Zatím se ke vstupu na bitevní pole p ipravil druhý pár - mladý baronet s delikátní, šaramantní, milou a n žnou Harriet. M j
ušlechtilý pr vodce mne op t odvedl k jevišti.
Žádná p íslušnice ženského pohlaví jist
nikdy nep istupovala s takovou gracií, sladkostí a poddajnou ústupností k takové bezostyšné h e jako nyní Harriet. Celý její zjev,
všechny její pohyby dýchaly nezadržovanou, bezmeznou ochotou bez nejmenší p ím si nestydatosti nebo emeslnosti. Co
však bylo ješt p ekvapiv jší, že její vyvolený uprost ed tohoto ovzduší ve ejné podívané k ní p istupoval nejen pro zábavu, ale
s láskyplnými pocity, snažil se rozeh át její
srdce a choval se tak, jako kdyby jej jen jeho estný závazek k tomuto domu nutil
k ú asti na zábav , na jejímž uspo ádání
sám nem l zásluhu.
Harriet byla odvedena k práznému gau i
- když mne míjela, zbarvil její tvá rum nec a jeíi o i mne žádaly o omluvu a n žn
si zamlouvaly mou naprostou shovívavost
s tím, do eho byla tak neodolateln zatahována.
Její milenec - a byl to skute n její stálý
milovník - ji posadil do nohou gau e, položil jí ruku kolem krku a zahájil útok záplavou polibk na rty, což ji z ejm rozohnilo a dodalo jí odvahu k vystoupení. Jak ji
tak líbal, jemn jí zaklán l hlavu až klesla
na polštá , který jako by ji již o ekával. Položil se vedle ní a chlácholiv ji objímal. Potom, jako by uhádl naše p ání nebo jako by
cht l uspokojit svou touhu a pýchu, že je
pánem takového pokladu, takové nep edstavitelné krásy, odhalil jí adra - pro své
doteky i pro naše pohledy. Jak byla rozkošná, p ímo stvo ená pro lásku,jak byla p ímo nenapodobiteln vymodelovaná! Malá,
kulatá, pružná a skvoucí se b lostí. Tká jejich pokožky byla tak jemná, tak pružná na
dotek. A bradavky které toto dílo korunovaly, byly pravým skvostem krásy. Když se

dostate n pokochal zrakem i doteky, když
p iložil své rty na r žové hroty a zlíbal ta
rozkošná dvoj ata, sunul se níže.
M la nohy stále na podlaze. Nyní opatrn , aby ji svou unáhleností nep ekvapil
a nevylekal, jí pomalu, postupn vyhrnul
spodni ku. Jako by to bylo smluvené znamení, Louisa a Emilly uchopily každá jednu
její nohu a bujn je široce od sebe roztáhly.
Ležela zde nyní p ed námi jako na p ehlídce nejkrásn jších ženských vnad. Celá spole nost, která ji jist vídala mnohem ast ji
než já, byla tak osln na, p ekvapena
a uchvácena tímto pohledem, jako kdyby ji
vid li poprvé. Tak vyjíme ná krása se musí
t šit privilegiu, že p sobí dojmem v né
novosti. Její stehna byla tak jemn vysoustruhována, že každý kousek masa navíc
nebo o každý kousek mén by je byl zbavil
jejich dokonalosti. Ale co ješt více obohacovalo a zdobilo, to bylo rozcestí, které se
mezi nimi objevilo v místech, kde se stehna
stýkala na konci nejhladšího, nejkulat jšího
a nejb lejšího b íška tam, kde p íroda zanechala hlubokou brázdu se dv ma hebkými
našpulenými h ebínky. Vše to bylo svými
malými n žnými rozm ry v dokonalém
souladu s celým jejím t lem. Nikoliv, v p írod nem že existovat nic krásn jšího než
to co jsme zde vid li. A nad tím vším tmavý stín chmý ovitého pružného mechu jako
nebesa nad krajinou, nevylí iteln dopl ující celý obraz.
Její vskutku zamilovaný galantní spole ník zde stál, zaujat a upoután rozkošným
tím pohledem. Poskytl nám dost asu, abychom se mohli dostate n pokochat
- ovšem bez p esycení - touto podívanou. Potom se kone n odhodlal k akci
a zdvihl oponu, která visela mezi námi a jeho skv lým nástrojem rozkoše. Pro své neobvyklé rozm ry mohl být právem vyhlášen za hrdinu všech žen. Ostatn byl i ve
všech ostatních sm rech dokonalým gentlemanem, plným mladistvé sv žesti a síly.
Postavil se Harriet mezi nohy podpírané
ob ma spole nicemi v nejv tším rozkro ení. Jednou rukou jemn rozev el rty jejích
spodních sladkých úst, zatím co druhou nastavil sv j mocný úd p ímo proti vnadidlu

tím, že jej z jeho vzh ru tr ící ztopo enosti
stla il trochu dol . Rty, roztažené jeho prsty, p ijaly sklán jící se královskou hlavu.
Když se tam uvelebil, trochu s ní zamlel.
Dívka pak sv ila jeho ky lím p íjemnou
úlohu podpírat její stehna. Nyní, snad aby
prodloužil svou rozkoš a aby jí poskytl v tší
požitek, zasunoval sv j nástroj dovnit tak
pomalu, že jsme jej ztráceli z pohledu palec
po palci, až byl celý pohlcen do n žné laborato e lásky a až se porostlé pahrbky obou
slavnostn spojily.
Mezitím jsme mohli pozorovat jaký velkolepý ú inek vyvolala tato postupující
energie v naší dívce. Její krása se postupn
zv tšila tak, jak rostla její rozkoš. Její tvá
a celé t lo jakoby ješt více oživly. Jemný
rum nec jejích tvá í p evládl nad jejich bledostí a postupn tmav l v t eš ový žár, její
p irozen jiskrné o i nyní v pravém smyslu
zá ily desateronásobným leskem. Její
ochablost zmizela, byla nyní velmi živá
a bystrá.
Pevn sev el a donutil ji svou hluboko zasazenou zbraní aby chvíli klidn , pasivn
ležela, neschopna pohybu. Pak znovu rozehrála své údy snažíc se pevn ji pohltit lahodnou žílu, jež ji obnoveným t ením sem
a tam op t probudila, vyburcovala a zasahovala až do samého nitra. Nemohla se udržet, musela jeho pohyby op tovat tak vehementn , jak jen to její jemná konstituce dovolovala, až stup ující se p íval rozkoše dostoupil vrcholu. Nakonec t mi nesnesiteln
dráždivými pocity zcela zdivo ela a vášniv jej sev ela rukama i nohama, zachvívajíc
se vrcholnou extází. Ta se projevila také
u jejího partnera v rychlých, netrp livých
pohybech a v k e ovitém lapání po vzduchu provázeném zalykavými vzdechy, lopotným oddychováním a plameny sršícími
mu z o í.
Vše to s olehliv dosv d ovalo,
že se bezprost edn p iblížilo poslední
vzplanutí. To na sebe nedalo dlouho ekat:
baronet p ekro il vrchol a také ona se z ejm p ipojila, jakmile pocítila ve svém nitru
jeho žhavý, prudce vy inuvší výlev. V tom
okamžiku p itiskl své rty ješt vášniv ji na
její a ot ásl se ve š astné agonii, která jej ce-

lého zaplavila a ve které také jí poskytl kone né vydrážd ní. Proniklo ji to až dohloubi útrob a jasn jsme vid li, jak na n odpov d la vší duší a vším t lem. Údy prob hl
sladký ot es, kterému se pln poddala. Pak
již z stala ležet bez pohybu, t žce popadajíc dech a zmírajíc záplavou rozkoše. Na jejím vrcholu ukazovala v úzké št rbin mezi
tém zav enými ví ky jen okraj erných
duhovek svých o í, které se jí v extázi zvrátily vzh ru. Sladká ústa se jí vy erpáním
pootev ela, špi ka jazyka spo inula nedbale na spodní ad rozkošných bílých zoubk a p irozen rudé rty planuly ohnivým
žárem. Vše to p ímo vzývalo lásku a rozkoš
a její milovník také stále setrvával v sedle
zachvívaje se rozkoší, až ji kone n zhn tený, vysátý a vydestilovaný do poslední kapky opustil s vášnivým polibkem -vyjad ujícím ukojenou touhu, avšak neuhasínající
lásku.
Když sesedl p ib hla jsem k ní, posadila
se na gau , uchopila její sklopenou hlavu
a p itiskla ji na svá adra, abych zakryla její
rum nec a rozpaky nad tím, co se práv
odehrálo. Postupn nabyla klidu a p ijala
od svého partnera pohár vína na posiln nou. Její galán se zatím zapínal a upravoval.
Potom jí nabídl rám a odvedl ji zemdlenou
na naši pozorovatelnu u gau e.
Nyní vyzval Emillin partner svou družku
do kola. Ihned mu vyhov la a on jí po al
uvol ovat adra ze zajetí živ tku a šátku.
Jakmile vyplula napovrch jakoby se v pokoji rozsvítil další lustr, tak skvostná byla jejich
b lost. Dmula se líbezn ve dvou mohutných vlnách v pružné plnosti. M li jsme dojem, že se její maso m ní v mramor, s jehož
leskem mohla tato p ekrásná dvojice klidn sout žit a daleko by jej p edstihla svými
živoucími n žnými tóny, svou b lostí jemn okrášlenou modrým žilkováním. Kdo by
mohl odolat takovým lákavým púvab m
a od íci se jejich doteku? A již po nich také
sahal, nejprve velmi n žn , takže rukou jen
tak lehounce klouzal po sametové, lesklé
pokožce a vychutnával rozkošné obrysy.
Pak jí adra stiskl - pružná jejich tká se
okamžit vyrovnala a set ela stopu stisku.
Stejn pružné byly však všechny ásti jejího

t la, plného a p itom pevného tak, že p ímo lákaly k dotyku a sev ení. p dyž si tak
dost pohrál a nasytil se tohoto ožitku, vyhrnul jí sukni a spodni ku až k pasu, takže
to vyvolalo z etelný rum nec, o i sklopila
v rozpacích k zemi jako by prosila o milost,
a koliv plným právem mohla být pyšná na
veškerou tu mladou krásu, kterou nás tak
blahosklonn obdarovala. M la dokonale
vysoustruhované nohy a její pevn k sob
p itisknutá stehna byla tak b lostná, tak kulatá a pevná, že nic nemohlo více než ona
vybízet k doteku. Její partner také dlouho
neotálel. N žn odsunul ruku, kterou se
v p irozeném studu zakryla a tak jsme
mohli zhlédnout jemnou t snou úžlabinku,
která spadala dol a ztrácela se mezi jejími
stehny. Pln bylo našim zrak m vystaveno
houští hn dých ku er pokrývajících pahrbek nad úžlabinou. Sametovým leskem mile kontrastovalo s okolní pokožkou a jenom zd raz ovalo její oslnivou b lost. Muž
se okusil rozev ít jí stehna a vystavit tak
našim zrak m pln na pospas hlavní t žišt
našeho zájmu. V této poloze to však nešlo,
- odvedl ji proto k rohu gau e kam položil
jeden z poLštá . N žn jí schýlil hlavu kup edu až spo inula na jejích zk ížených rukou opírajících se o polštá . Stála zde se ši- roko roztaženými stehny, s t lem hluboce
p edklon ným a vystavovala našim zrak m pohled na zadní ást t la obnaženou
až do pasu. Její kyprý sn hobílý zade ek
nádhern lahodící pohledu byl rozd len
sm rem dol hlubokým zá ezem na dva
k ídové útesy, odd lené t sným údolím,
sklán jícím se k jakési propasti. Ta zakonovala rozkošný výhled a zela hluboce
v d sledku p íznivého postoje jejího t la,
hluboce p edklon ného a vypjatého. Mohli
jsme tak vid t p íjemnou vnit ní erve
okraj ústí, p ipomínající rudou jizvu v nejb lejším a nejhladším saténu.-.Jejímu partnerovi bylo asi t icet let a m l
trochu sklon k tlouštce. Nep sobilo to však
u n j nep ízniv . Bylo na n m vid t, že se
mu taková zábava líbí. Když ji uvelebil v této poloze a když jí svými polibky a laskáním dodal odvahu, vytáhl sv j ztopo ený
úd. Jeho mimo ádná délka p ekvapiv kon-

trastovala s jeho tlouštkou, což nebývá
u siln jších lidí p íliš astým jevem. Zam il
potom zbra odzadu p ímo k cíli a zarazil ji
prudkým p írazem až po jílec, takže se oblá
kyprost její turecké krásy zabo ila do prohlubn mezi jeho b ichem a stehny. Ob t la se setkala v horkém, t sném a jist p íjemném p ilnutí. Rukama ji obejmul a pohrával si s jejími adry. Jakmile jej ucítila
hluboko ve svém l n , nadzvedla trochu
hlavu z polštá e a nato ila ji k n mu. Souboj od ní nevyžadoval velkou námahu, ale
vid li jsme jak jí tvá e zbarvuje rum nec
a jak jí na rtech hraje úsm v plný hlubokého uspokojení. Jak tak byli k sob pevn
p imknuti, vtiskl ji na šíji vášnivý polibek.
Nechala ho aby sám pokra oval v jízd
a znovu skryla tvá v rukou zk ížených na
polštá i. Stála zde zcela pasivn , nastavujíc
své t lo do nejp ízniv jší polohy. On zatím
úto il prudkými výpady. Jejich t la p itom
na sebe hlasit narážela. Pokaždé když z ní
ustupoval, mohli jsme mezi nimi zahlédnout ást dlouhého bílého žezla v plném
pohybu, které p i návratu, když se k ní t sn p itiskl, nám zcela zmizelo z dohledu.-.Chvílemi pustil z rukou polokoule jejích ader, aby mohl uchopit a stisknout v tší polokoule jejího zadku, které byly vystaveny
jeho útok m. Ma kal je, tisknul, až nakonec
prudké, hore naté a do hloubky zajížd jící
pohyby vynesly setkání na samý vrchol
s takovou záplavou rozkoše, že jeho krásná
partnerka, snášející nyní celou tíži útoku,
sotva popadala dech a zemdlením zmírav
vzdychala. Nemohla již vydržet tu nesnesitelnou sladkou záplavu, neudržela se na nohou, podlehla mocnému opojení a poklesla
kup edu na gau . Jestliže si cht l uchovat
rozkošné teplé sev ení, musel ji následovat
Klesl na ni a v nep etržitém semknutí t l
dokon ili p ed námi v exatickém vzep tí
p íd l radovánek pro dnešní ve er.
Jakmile se odlou ili povstala rozkošná
Emilly a mi jsme ji obklopili s blahop áními
a drobnými lichotkami a úsluhami, kterými
jsme jí pomohli uvést do po ádku její šaty.
Musím zd raznit,že sice z t chto radovánek byly vylou eny stud a nesm lost, nikoliv však zp soby a zdvo ilost, které jsme

d sledn dodržovali. Nem la zde místo neomalená hrubost, agresivní nebo neslušné
chování, nedostatek velkomyslnosti a vd ného uznání v i dívkám za jejich ochotu
podrobit se náladám a tužbám mužských
partner . Nechyb lo zde nic, co bylo t eba
k tomu, aby se smysly povzbudily, aby se
zjemnil postoj muž k dívkám. Muži si obvykle nejsou v domi toho jak ochuzují svou
vlastní rozkoš, když nedodržují úctu a n žnost, kterou jsou povinováni vú i našemu
pohlaví. asto to neví ani ti, kte í žijí pouze
pro rozkoš. Naši zdvo ilí a galantní vyznava i Venuše si však toho byli naprosto dokonale v domi. Byli to praví znalci velkého
um ní a velké v dy rozkoše, kte í nikdy
neprojevovali v i svým ctitelkám úcty více, než práv p i takových galantních zábavách, kdy odhalovali jejich skryté krásy
a p irozené kouzlo, jist p sobiv jší než vyum lkovaná krása sebedokonalejšího od vu.
Nyní tedy p išla ada na mne, nyní jsem
se já m la vydat na v li svému vyvolenému
a ukojit jeho touhu i touhu celé spole nosti.
P istoupili ke m . M j pán mne velmi n žn políbil a s lichotivou netrp livostí mi p ipomenul, že má p ítomnost v n m vyvolává v elé nad je.Sou asn však znovu -zd raznil, že pokud nesta ily všechny p edcházející p esv d ivé p íklady p ekonat
odpor, který snad mohu proti ú asti na zábavách a zálibách této spole nosti poci ovat, on za žádnou cenu nechce být p í inou
toho, že bych byla nucena k n emu pro
mne nep íjemnému. P estože byl celý veer zasv cen mn a p estože by pro n j bylo velkým zklamáním kdyby program nedosp l ke svému logickému záv ru.
Odpov d la jsem bez nejmenšího zaváhání a bez p edstírání, že i kdybych nem la
ur itý druh závazku, že mu budu bez výhrad k dispozici. P íklad mých tak milých
spole ník na mne zap sobil tak, že bych
i bez závazku souhlasila. ekla jsem dále,
že jedin , z eho poci uji obavy je to, že
mám vystoupit až nyní, když jsme již vid li
tolik vrcholné krásy. Zd raznila jsem, že
svá slova myslím opravdu up ímn . Otev enost mé odpov di se všem zalíbila. Také

mému partnerovi zalichotila jak má slova,
tak i závist, kterou svými lichotkami dávali
najevo ostatní.
Paní Coleová mi ostatn nemohla dát lépe najevo svou p íze než tím, že pro mne
vybrala práv tohoto mladého gentlemana
pro ob ad zasv cení. Krom toho, že byl
vznešeného p vodu a že byl d dicem velkého jm ní, m l také velmi p íjemný
vzhled a krásnou vysokou postavu. Jeho
tvá byla sice trochu poznamenaná neštovicemi, ale jen natolik, že to dodávalo jeho
rys m mužný ráz - jinak by byly p íliš
jemné a delikátní. TWá mu oživovaly jasné
jiskrné erné o i. Zkrátka byl to muž, o kterém by každá žena v d v rném rozhovoru
prohlásila, že je to p kný chlap.
Zavedl mne nyní na zápasišt , kde se m lo odehrát naše utkání. Tam se blahovoln
ujal role mé komorné - ušet il mi tak rozpaky, které bych byla pocítila, kdybych se
m la vysvléci sama. M la jsem na sob župan, který snadno rozepnul a svlékl. Trochu potíží mu zp sobila má šn rova ka, ale
ta brzy povolila když mu Louisa podala
n žky na p est ižení zauzlených tkanic.
Vyklouzla jsem tedy i z této sko ápky,
spadl mi m j živ tek a stála jsem zde nyní
jen ve spodni ce a košili, s odhalenými adry vystavenými v plen jeho o ím i rukám.
Domnívala jsem se, že tím svlékání kon í,
,ale mýlila jsem se. M j dobyvatel toužil po
zbytku a n žn na mne naléhal, abych se
vzdala i toho posledního, co je okrádá o pohled na mou celou postavu. Byla jsem tak
odhodlána podrobit se všem jeho p áním
a to málo co na mn z stalo bylo pro mne
tak bezvýznamným, že jsem bez váhání
souhlasila se vším, co si p ál. V okamžiku
spadla i spodni ka k mým nohám, košili
jsem si táhla p es hlavu, takže mi spadl i epe ek, který mi držel vlasy. Záplava mých
kade í se uvolnila - (bez vychloubání mohu
íci, že jsem m la velmi p kné vlasy) a ve
splývavých vlnách pokryla mou šiji i ramena a ješt víc zd raznila n žný odstín mé
pleti.
Stála jsem nyní p ed svými soudci v nahé
pravd své p irozené krásy. Nebyl to zajisté
nep íjemný pohled, vzpomenete-li si na to,

co jsem již d íve o sob napsala. Ur ité období našeho života nás obléká do všech našich p vab - a já jsem tehdy byla ve svém
nejkrásn jším rozkv tu, vždy mi ješt chyb lo n kolik m síc do osmnácti let. Má
adra, která na mé nahot snad nejvíce
upoutala pozornost, se vyzna ovala rozkošnou plností a uchovávala si svou pevnost
a pružnost nezávisle na šn rova ce. Svými
vzty enými hroty p ímo vybízela k polaskání. Byla jsem vysoká a štíhlá a p itom
kyprých tvar , takže jsem nabízela požitek
všem smysl m. Za to vše jsem vd ila svému mládí a svému zdravému založení. Nezbavila jsem se však zcela svého d ív jšího
studu a tak jsem v této situaci poci ovala
velký zmatek. Celá skupina, muži i ženy,
mne však obklopila a usnadnila mi to záplavou pochval a lichotek. Jejich up ímná
pozornost a obdiv mi dodávaly odvahu
i náladu - pocítila jsem dokonce hrdost
nad úlohou a postavením, které mi mí p átelé p iznávali. Muj p ítel galantn prohlásil, že m j zjev zá í skvostn ji než vše, co
kdy vid l. Kdybych byla brala vážn všechny poklony, kterými mne p i této p íležitosti tito znalci zahrnuli, byla bych se
mohla domýšlet, že skládám p ed opravdovými odborníky zkoušku na výte nou.
M j p ítel, který mne m l mít pro tentokrát ke své výhradní dispozici, se nyní rozhodl ukojit jejich - a jist i svou - zv davost. Stav l mne do r zných postoj , osv tloval mne tak, aby vynikly všechny mé krásy. Neobešlo se to pochopiteln bez polibk a bez rozpalujících odvážných dotek ,
p itom roztával, horká vlna prolínala celým
mým t lem a vyvolávala ve mn žhavou
nedo kavost. Vše to zp sobilo, že jsem zaala této scén p icházet na chu .
Ujiš uji Vás, že p i této zevrubné prohlídce nebyla ani nejtajn jší krajina mého t la
osvobozena od p ísného prozkoumání. Nebránila jsem se, protože jsem nem la nejmenší d vod obávat se, že by mne mohli
považovat za špatnou dívku. Tak neznatelnou puklinu tam totiž zanechala má p edchozí dobrodružství a tak brzy tam mé mládí napravilo a vyhladilo všechny stopy nadm rného užívání, že se v t ch místech zcela

obnovila má p irozená t snost.
Nyní - bud že m j partner vy erpal
všechny formy uspokojení zraku a hmatu,
nebo že jej ovládla nep ekonatelná touha
- po proniknutí - náhle ze sebe serval šaty.
Planoucí krb p i zav ených oknech, etné
svíce a hlavn žhavost samotné této scény
jej p im ly k tomu, že si svlékl i košili, když
p edtím p i stahování kalhot odhalil jejich
obsah. Spat ila jsem soupe e, se kterým
jsem se m la utkat, jak ztrnule tr í a zdvíhá
odkrytou ohniv rudou hlavu. Z eteln
jsem vid la, emu jsem se m la podrobit.
Byl to jeden z t ch opravdových po ádných
nástroj , které jejich majitelé dovedou ovládat lépe než ti, kdož jsou vybaveni ješt
h motn jšími, p ehnan dimenzovanými
p ednostmi. Jak tak stál p ede mnou, p itiskl mne pevn na svou namí il sv j
idol proti mému zákoutí, do kterého se
chystal proniknout. Nadzvedl mne, op el si
má stehna o ky le a když jsem mu touto
polohou usnadnila útok, pronikl do mne jediným výpadem. Pocítila jsem každý coul
jeho nástroje hluboko ve svém nitru. Nasazena na tento ep vášn , pevn se držíc kol
jeho šíje, skrývajíc tvá v jeho kade ích, rozpálená jak pronikavými pocity tak zbytky
studu, p ilnula jsem k n mu svými adry.
Obešel tak se mnou gau a aniž opustil mou
úst ední tvrz, aniž vyjel z brázdy, opatrn
mne na uložil a zahájil kavalkádu rozkoše.
Byli jsme však vším tim, co p edcházelo,
tím, co jsme vid li a prožili toho ve era tak
vydrážd ni, a tak vybi ováni, naše p edstavivost byla tak rozpálena, že sta ilo jen n kolik okamžik a již jsme se utáp li ve vše
roztavujícím p ívalu. Pocítila jsem horký
výst ik, kterým zaplavil mé útroby, ale souasn jsem i já sama dostoupila vrcholu extáze. P ineslo mi to sebeuspokojení, že semohu pochlubit takovou harmonií v našem
st etnutí.
Když vycítil, že ve mn dosud neutlumil
všechny plameny mé touhy a že naopak po
této krátké p ehá ce žhnu ješt více jako
rozpálené uhlí zkráp né vodou, m j temperamentní gentleman - jehož pocity byly
ostatn stejné - založil ihned na druhý
ohe a pokra oval s neúnavnou vášnivostí

v galantním souboji. Byla jsem tím mile pot šena a vd n jsem se vynasnažila p izp sobit všechny své pohyby tak, abych
mu poskytla co nejv tší uspokojení. Polibky, stisky, n žné šeptání, vše to prozrazovalo naše pocity a doprovázelo naši hru, až
nás naše neustále se stup ující a nar stající
pocity uvrhly do takového zmatku a až dosp ly k takovému vyvrcholení, že jsme se
utáp li v oceánu bezmezné rozkoše, do
které jsme vpluli spole n ve strhující extázi. Všechny dojmy a pocity pal ivé touhy,
vyvolané živými scénami jichž jsem byla
sv dkem, p ehlušil nyní žár mého vlastního
prožitku, p i jehož vyvrcholení jsem se
blázniv kroutila, zmítala, nemohouc již déle vydržet nesnesitelné rozdrážd ní.-P emírou rozkoše jsem až ztrácela smysly. Avšak
ani nyní jsem nedosp la do klidu, který by
m l po takovém strhujícím souboji následovat. Jasn jsem poci ovala, jakou sílu m ly
ony vzácné a vybrané povzbuzující prost edky, které nám k vystup ování naší
rozkoše poskytly p edchozí p íklady tohoto ve era. A s velkou radostí jsem vid la na
vzrušeném pohledu svého partnera, že se
mnou mé pocity sdílí.
Z jeho o í sálal výmluvný žár, jeho pohyby byly vybi ovány snahou, aby mi poskytl
co nejv tší prožitek a aby mi dal pocítit
sv j. Vystoupila jsem znovu na nejvyšší
vrchol rozkoše jakou je v bec schopna lidská bytost snést aniž by se jí zahltila. Dosáhla jsem kritického bodu, kdy - jen
o málo p edstižena žhavou injekcí svého
partnera - jsem se rozplynula. Z mých úst
vyrazil hluboký, táhlý vzlyk, celá má citlivá
duše sestoupila tam dol do onoho pr chodu, kde pro ni nebylo nijakého úniku, protože byl tak p íjemn napln n a ucpán.
A tak jsme leželi po n kolik blažených okamžik , zmoženi, nehybní, malátní. Až kone n když se pocit rozkoše uklidnil, probudili jsme se z milostných mrákot. Vyvlékl
se ze mne, ne však d íve, než mi projevil
své.vrcholné uspokojení p en žným polibkem a objetím, na které jsem mu práv tak
srde n odpov d la.
Spole nost, která stála b hem našeho zápasu v naprostém tichu kolem nás, mi nyní,

kdy bylo po všem, sp šn pomohla obléci
šaty a zahrnovala nás komplimenty. Prý se
mým p vab m dostalo zvláštní pocty
- dostala jsem t ikrát zaplaceno b hem jediné jízdy. M j partner, nyní již oble ený
a upravený, se ke mn choval s vybranou
n žností, nikterak netlumenou okolnostmi
nedávných radovánek. Dívky mne líbaly
a objímaly, ujiš ovaly mne, že od této chvíle
již nebudu nikdy nucena podrobit se ve ejnému soudu,ledaže bych si to sama p ála.
Že jsem nyní zcela zasv cena, jsem opravdu jedna z nich.
Neporušitellným zákonem této s ole nosti bylo, že každý gentleman se držel své
partnerky alespo po celý ve er. A když ji
p enechal druhému, tedy jen v rámci této
uzav ené spole nosti, aby si tato uchovala
své nezten ené bohatství a vyhnula se nep íjemnostem a potížím, které by mohly
vyvstat z navazování dalších nových vztah . A tak po krátkém rozjímání nad zákusky a vínem, ajem a okoládou, podanými
asi v jednu hodinu v noci, se spole nost po
párech rozešla.
Paní Coleová p ipravila pro mne a mého
partnera provizorní skládací l žko, na které jsme se uchýlili a kde jsme zakon ili noc
v neúnavném vodopádu bujné a nespoutané rozkoše, které jsme se nedokázali nasytit. A ráno, po osv žující snídani v posteli,
m j spole ník vstal a s velmi n žným ujišt ním svých opravdových cit a hluboké n hy a úcty mne opustil, abych se mohla
osv žit krátkým spánkem. Když jsem pak
procitla a cht la se obléknout, nalezla jsem
v jedné kapse pen ženku plnou quinejí,
kterou mi tam potají vsunul. I když jsem
byla p esv d ena, že je št drý, tolik jsem
p ece jen neo ekávala.
Když p išla paní Coleová ihned jsem se jí
s tím sv ila a p irozen jsem jí nabídla, aby
si vzala kolik chce. Ujistila mn však, že také jí se m j partner velmi št d e odm nil
a že za žádných podmínek, v žádné form
a pod žádným naléháním nep ijme ást pen z ur ených mn . Zd raznila, že toto odmítnutí není žádnou p etvá kou. Potom mi
ud lala malou podivuhodnou p ednášku
o mém budoucím hospoda ení. Zd raznila,

že obsahem pen ženky sem byla odm n na za svou ochotu a souhlas s tím, aby mne
m j št drý partner provázel až se budu seznamovat s m stem. Potom zm nila paní
Coleová nám t našeho rozhovoru a za ala
mluvit o rozkoších, které jsem zažila minulé noci. S velkým p ekvapením jsem p itom
zjistila - a po ala jsem také lépe rozum t
její povaze - že vid la vše, co se ve er odehrávalo, z výhodné tajné pozorovatelny,
p izp sobené práv pro ten ú el. Také mne
s ní hned seznámila.
Sotva jsme byly hotovy, když se ta malá
armáda lásky - mé družky - vrhnula
k nám a znovu za ala s lichotkami a objetími. S pot šením jsem poznala, že únava
a výkony z minulé noci na nich nezanechaly nejmenší stopu, nijak se nedotkly sv žesti jejich pelu. Dozv d la jsem se od nich,
že za to vd í naší vzácné editelce. Potom
jako obvykle odešly dol do krámu, kde byly p es den. Odešla jsem do svého bytu, kde
jsem se zdržela až do doby než jsem se vrátila k paní Coleové na ob d. Zde jsem pak
setrvala v družné zábav s jednou nebo
druhou dívkou až asi do p ti hodin odpoledne. Pak na mne náhle padla ospalost. Poradili mi, abych šla nahoru a odpo inula si
na Harrietin posteli, kterou mi tato ochotn p epustila. Ulehla jsem v šatech a hned
usnula. Spala jsem asi hodinu, když mne
p íjemn vyrušil m j roztomilý nový p ítel.
Ptal se po mn dole a poslali ho p ímo za
mnou. Po vstupu do pokoje mne spat il, jak
tam samotná ležím s tvá í odvrácenou od
sv tla ke st n . Aniž se dlouho rozmýšlel
svlékl si kalhoty aby m l v tší pohodlí
a v tší požitek z našeho doteku. Opatrn
vyhrnul mou spodni ku i košili, odhalil mi
zadní tvá a otev el si tak vyhlídku na mou
zadní t ídu, vedoucí p ímo do sídla rozkoše. Ležela jsem totiž na boku, s tvá í zaboenou do podušky. Byla jsem tedy v p íznivé poloze, p ipravena pro vstup. Opatrn si
lehl vedle mne a p itiskl se ke mn odzadu.
Když ke mn p ilnul stehny a b ichem, dal
mi pocítit teplo svého t la a úsilí svého nástroje, jehož dotek p sobí na ženy tak podmaniv . Snažil se najít do mn cestu. Procitla jsem nejd íve celá vyd šená, ale když

jsem uvid la kdo to je, cht la jsem se k n mu obrátit. Políbil mne a poprosil, abych
z stala tak jak ležím. Jen trochu nadzdvihl
mé horní stehno a když nahmatal správný
otvor, zajel bez zaváhání hned až na dno.
Tím se zatím spokojil. Ut šen tím, jak jsme
k sob on mi ástmi t sn p ilnuli, ustal
v pohybech a nechal pomalu nar stat rozkoš. Ležela jsem na boku, takže se m j útlý
d lek mezi zadní ástí obou stehen zabo oval hluboko do ohbí mezi jeho stehny a b ichem. Po chvíli však byl tento neúnavný
a bou livácký podnájemník znepokojen tak
dlouhým klidem a nastoupil do boje. Postupoval obvyklým zp sobem - pohrával si
se mnou, líbal mne, své pohyby stup oval,
až jsme dosp li k záv ru. Bohatý tekutý d kaz z obou stran byl sv dectvím, že jsme
nebyli nijak vy erpáni, nebo že jsme se alespo velmi rychle zotavili z no ních doušk rozkoše.
S tímto vznešeným a p íjemným mládencem jsem žila v stálých radovánkách. Byl
pevn rozhodnut ponechat si mne výhradn pro sebe, alespo pro dobu našich líbánek. Jeho pobyt v Londýn nebyl však bohužel p íliš dlouhý. Jeho otec, který vlastnil
poštu v Irsku, jej náhle vzal s sebou do svého vzdáleného sídla. Teprve tehdy jsem si
vlastn uv domila jeho opravdovou p íchylnost, když mi navrhl - a já jsem s tím
souhlasila - abych za ním p ijela do Irska
až se tam zabydlí. Našel tam však velmi p íjemnou a výhodnou partii, zmoud el
a upustil od svého p vodního úmyslu poslat pro mne. Sice se postaral o to, abych
dostala skv lý dar, ten však nevyvážil m j
up ímný zármutek z jeho ztráty.
Tato událost zp sobila také hlubokou
trhlinu v naší malé spole nosti, kterou paní
Coleová - jak bylo jeji zvyklostí - nikterak nesp chala doplnit. Zato však zdvojnásobila své úsilí obstarat mi ve výhodném
zpen žení mého p edstíraného panenství
út chu za jistý druh vdovství, ve kterém
jsem byla zanechána. Byl to plán, který nikdy nepustila ze z etele - pouze ekala na
vhodnou osobu pro tuto spekulaci.
Zdálo se však, že je mi souzeno, abych se

vlastním p i in ním stala dodavatelem vyhledávaného zboží, stejného jako v prvním
svém obchodním p ípad tohoto druhu.
Strávila jsem již skoro m síc v p íjemné
a p átelské spole nosti svých nových p átel. Všichni její protagonisté (až na barnneta, který si krátce nato odvedl Harriet dom ) cht li využít zásady zespole enšt ní
platné v tomto dom a hledali ukojení své
touhy po zm n v mém náru í. S krajní
slušností a zdvo ilostí jsem se pod nejr zn jšími záminkami vyhýbala jejich pronásledování, p i emž jsem se však snažila,
abych jim nezavdala p í inu ke stížnostem.
tuto rezervovanost jsem si ukládala nikoliv
proto, že by se mi snad nelíbili, nebo že by
se mi to ošklivilo. Skute ným d vodem mé
rezervovanosti byla má sebeúcta a útlocitná snaha vyhnout se tomu, abych musela
dát p ednost n kterému z nich. Navenek se
sice zdáli být zcela prostí žárlivosti, ale asi
by se neubránili tomu, že by mne ješt více
tajn zbož oval ten, kterému bych bez jeho
zvláštní zásluhy v novala svou p íze .
A tak se mi da ilo že i nadále jsem byla stejn milována celou tou rodinou.
Jednoho dne asi v p t hodin odpoledne,
když jsem se zastavila v obchod s ovocem
v Covent Garden abych nakoupila n jaké
ovoce pro náš st l, se mi p ihodilo toto: zatím co jsem vybírala ovoce, všimnula jsem
si, že mne sleduje mladý gentleman, který
mne na sebe upozornil svým drahým od vem. Jinak nebylo na jeho osob nic zajímavého až na to, že byl nápadn bledý, hubený a zdálo se, že se sotva drží na nohou.
Snadno jsem poznala - aniž jsem mu to samoz ejm dala najevo - že se snaží být stále v mé blízkosti. Jeho o i mne p ímo hltaly, až si kone n dodal odvahu a p istoupil
k témuž koši, u kterého jsem stála já. Ani
nesmlouval a zaplatil za ovoce, jež jsem kupovala, první cenu, kterou prodava vy kl.
Tak za al se mnou navazovat známost.
Byla jsem samoz ejm ochotna vydávat
se za prosté d v e. Nebyla jsem ani naparád ná ani navon ná, nevypadala jsem tedy
jako m stská sle na. Na hlav jsem m la
slam ný klobouk, oble ena jsem byla do bílých šat a istého prádla a v mém vzhledu

bylo n co p irozen skromného. Tento rys
jsem nikdy neztratila, i když jsem se o to sebevíc snažila. Z toho mohl t žkousuzovat
z jakých jsem skute n pom r . Oslovil
mne. To, že se na mne obrátil cizí lov k,
mi vehnalo do tvá í rum nec. Odpov d la
jsem mu tak nemotorn a s takovým zmatkem, že mu to zcela potvrdilo p vodní dojem, že jsem prosté d v e. Místo však, aby
v dalším rozhovoru prolomil ledy, zahrnul
mne jako p I vyšet ování dalšími otázkami.
Vložila jsem do svých odpov dí tolik nevinnosti, prostoty a dokonce d tské naivnosti,
že i kdyby zde nebyly jiné d vody - z ejm jsem se mu velmi zalíbila - byl by p ísahal na mou skromnost a nevinnost.
Je vlastností muž , že byli-li jednou
upoutáni, zejména zrakem, snadno uv í,
že nalezli práv to, po em toužili. Proto také i ti nejmoud ejší a nejprozírav jší upadají asto do našich osidel. Mezi jinými se
mne také tázal, zda jsem vdaná. Odpov d la jsem, že jsem ješt p íliš mladá na to,
abych na n co takového mohla pomýšlet.
Na dotaz, kolik je mi let, jsem si up ela jeden rok. Tvrdila jsem, že mi ješt není sedmnáct.
Zeptal se mne také jak žiji. ekla
jsem, že jsem se u ila u jednoho obchodníka módním zbožím v Prestonu. Když zem el p íbuzný, u kterého jsem tam žila,
odešla jsem do m sta a zde nyní pracuji jako tovaryška u jedné modistky. Ten poslední údaj sice neodpovídal zcela tomu, za co
jsem cht la být pokládána, ale on to p ešel
bez poznámky vzhledem ke klí ící vášni,
kterou jsem v n m probudila. Potom ze
mne ješt vytáhl - velmi obratn , jak se
alespo sám domníval, p i emž já jsem naopak nem la nejmenší úmysl to tajit - další údaje: jak se jmenuji, jak se jmenuje moje
paní a kde bydlím. Pak mi naložil plný košík ovoce - nejvzácn jšího a nejcenn jšího
jaké tam nalezl a poslal mne dom v hlubokém zadumání, jaké asi bude mít toto dobrodružství následky.
Hned jak jsem se vrátila pov d la jsem
vše paní Coleové. Soudila, že nic není ztraceno i když nep išel hned se mnou. Má-li
o mne skute n zájem - a paní Coleová
byla p esv d ena že ano - je t eba nejd í-

ve dob e p ešet it jeho osobní pom ry a jeho skute né úmysly, abychom mohli posoudit, zda se nám hra vyplatí. A že nem že být nic snadn jší než úloha, kterou bych
v tom m la sehrát - mám jen pe liv sledovat její nápov du a narážky od prvního
do posledního jednání.
P íští jitro, když ve er p ed tím strávil
- jak jsme se samoz ejm dov d ly - vyptáváním v sousedství na postavení a pov st paní Coleové, což jen potvrdilo její
p edstavy o tom, co je to za lov ka, p ijel
m j nový obdivovatel ve svém parádním
ko áru k jejimu obchodu. Paní Coleová jeho p íjezd p edpokládala, a proto nebyla
p ekvapena. Zahájil seznamování tím, že se
p eptával po n jakých výrobcích naší modistické dílny. Sed la jsem tam se sklopenými zraky a s nejv tší pilností jsem lemovala
n jaký kanýr. Paní Coleová se brzy p esv d ila, že první dojem, kterým jsem na
n j zap sobila, mne zabezpe il proti nebezpe í, že by mohl dát p ednost Louise, nebo
Emilly, které sed ly vedle mne. Když se n kolikrát marn pokusil zachytit mé zraky
a podívat se mi do o í - m la jsem sklopenou hlavu a p edstírala pocit jakési viny, že
svou rozmluvou s ním jsem mu dodala odvahu k tomu, aby mne vyhledal - dal paní
Coleové pokyny, kdy mu má ona sama vybrané zboží p inést do bytu a pak odešel.
Sám si hned n kolik kousk odnesl, zaplatil za n velmi št d e - aby se lépe uvedl.
Dívky za celou tu dobu nem ly ani tušení
o tajemství tohoto zákazníka, paní Coleová,
jakmile jsme spolu z staly samy, mne však
na základ svých bohatých zkušeností ujistila, že jsem své p vaby nepoužila nadarmo. Vzhledem k netrp livosti, kterou prozrazoval, vzhledem kpohled m a celkovému chování si byla jista tím, že náležit
vzplanul. Jediným nejasným bodem bylo
nyní jeho postavení a majetkové pom ry.
Její znalost m sta jí však umožnila, abychom
se rychle dov d ly to, co pro své úmysly pot ebujeme.
Skute n také b hem pouhých n kolika
hodin velmi obratn vyzv d la, že se tento
m j úlovek jmenuje pan Norbert, že je to
gentleman z velmi bohaté rodiny, ne práv
nejlepší povahy. Své zdraví si zni il nemír-

ným požíváním všech m stských ne estí.
Vy erpal své síly na všechny možné prostopášnosti a nakonec mu zachutnala honba
za panenstvím. Zni il tak mnoho nevinných dívek, nelituje žádné vydání na to,
aby dosáhl svého cíle. Své ob ti využíval
obvykle tak dlouho, dokud se neunavil nebo dokud nevyst ízliv l z požitk nebo dokud neobjevil novou tvá , která mu umožnila odpoutat se od dosavadní vášn a p enechat d v e jeho osudu. Jeho dobyva nost
se zamž ovala pouze do takových kruh ,
kde mohl postupovat cestou koup za
hotové.
Z toho jsem usoudila shodn s paní Coleovou, že takové vlastnosti se výborn hodí
pro náš cíl - totiž vyzískat z n j co nejvíce.
ekla mi, že podle jejího názoru je takové
d v e jako já pro n j až p íliš dobré a že
proto musí zaplatit jakoukoliv cenu za jakýchkoliv podmínek.
Ve stanovenou dobu se tedy odebrala
k n mu do bytu do jednoho z t ch penzionát , které jsou velkolep za ízeny pro ty
kdoš si potrpí na p epych a pohodlí. Již na
ni ekal. Když ukon ili obchodní jednání,
které bylo samoz ejm jen pouhou záminkou, a po dlouhém rozhovoru o tom, jak jí
jdou obchody - prohlásila, že dost špatn
- a jak je spokojena se svými d v aty, služebnými, u nicemi i d lnicemi, svezl se
rozhovor p irozen ponenáhlu na mne. Paní Coleová, která obdivuhodn dovedla
p ednést ten zpúsob upovídaného žvan ní
obvyklý u žen onoho druhu jaký p edstavovala, mu s naprosto up ímnou tvá í vypráv la o mn dojemnou historku, v níž velmi
prostým, ale púsobivým zp sobem vychválila mou osobu i povahu,,takže ho dostala
tam, kam cht la. Nic nelze totiž snadn ji
zfalšovat než nevinnost.
Nyní tedy jen planul a byl krajn vydrážd n. Po al jí nazna ovat jaké má se mnou
úmysly. Když kone n po mnoha nedorozum ních - snažila se nechápavost p edstírat tak dlouho, jak jen to považovala za
ú elné - a s jeho velkou námahou dosáhl
toho, že mu porozum la. Nesehrála mu sice
afektovaný výstup p ehnané poctivosti,
který by byl jenom vzbudil jeho podez ení,

ale vsadila kartu na sv j vzhled a vystupování prosté poctivé ženy, která nezná zlo,
vyd lává si na sv j chléb po estnou cestou
a je tak poddajného t sta, že ji m že libovoln zpracovat pro své cíle vystup ováním obratnosti a výmluvnosti. Hrála to tak
dob e, že bylo t eba t í nebo ty dalších setkání, než se mu dostalo trochu nad je, že
mu bude nápomocná. B hem té doby se etnými bezvýslednými vzkazy, dopisy a jinými prost edky, kterými se obracel na mne
osobn , p esv d il, že jiná cesta ke mn
než prost ednictvím paní Áoleové pro n j
neexistuje.V jeho o ích to jen ješt více pozvedlo m j charakter - a mou cenu.
Paní Coleová dbala na to, aby potíže neprotahovala zbyte n dlouho, aby náhodou
nedošlo k n jakému odhalení nebo události, která by jí mohla zk ížit plány. Dala
nakonec najevo, že ji svými prosbami a sliby oblomil a p edevším že ji oslnil ástkou,
kterou na její naléhání jmenoval. Bylo
v tom kus um ní p edstírat, že podléhá velkému svodu a p itom jednat tak aby nabyl
p esv d ení, že si doposud nenamo ila prsty do aféry takového druhu.
Nechala jej tedy projít všemi možnými
potížemi a p ekonat p ekážky nezbytné ke
zvýšení ceny ko isti, o kterou usiloval.Nakonec byl do mé krásy a nevinnosti tak poblázn n a tak netrp liv toužil po urvání
mého kv tu, že jí již ani nenechal pot šení
ze lstivého zprost edkování a la n se vrhal
na vše, co mu p edkládala jako vnadidlo.
Pan Norbert ostatn nevynikal žádnou
p ílišnou prozíravostí nebo snad nebyl dostate n znalý m sta a ani nem l zkušenosti z tohoto druhu podvodu, kterého se
stával ob tí. Své vášni propadl natolik, tak
byl osln n a tak pospíchal, že by nebyl uv il ani sebelépe mín né výstraze. ítil se
práv tam, kde jej paní Coleová cht la mít
- nechala jej p itom aby si blahop ál k levné cen , za kterou, jak se domníval, si opat í m j domn lý klenot: pouhých t I sta guinejí pro mne a sto pro zprost edkovatelku.
Myslel si, že je to hubená náhrada za všechna utrpení, všechny vý itky, za vše to, co
jsem mu poprvé v život m la ob tovat. Tyto ástky m ly být vyplaceny na d evo p i

vydání mé osoby, b hem vyjednávání mi
nadto m l poskytnout n kolik nikoliv bezvýznamných dar .
A tak p I vhodné p íležitosti jsem byla
uvedena do jeho spole nosti. Je až neuv itelné, jak málo sta ilo dodat k mé p irozené
skromnosti, abych na n j zap sobila dojmem skute né panny. Moje zraky i mé
chování p ímo dýchaly nevinností, kterou
od nás muži tak naléhav vyžadují jen proto, aby nalezli pot šení v tom, jak ji poplení.
A ve které se tak asto p es veškerou svou
chytrost a zkušenost bolestn zklamou.
Když byly všechny lánky smlouvy definitivn dohodnuty, smluvené ástky vyplaceny, zbývalo pouze spln ní hlavního bodu
- to je p edání mé osoby k jeho plné dispozici a použití. Paní Coleová m la n kolik podmínek: m la p ipomínky k za ízení jeho
bytu a p ednesla je tak diplomaticky, že
uznal, že by bylo lépe uskute nit tu náhražku svatby v jejím dom a sám jí to také navrhl. Nejd íve ovšem p edstírala, že nestojí
o to a namítala, že nic takového ve svém
dom mít nechce.-.-.- ani za tisíc liber by nep ipustila, aby se o tom dov d la n která
její u ednice nebo služebná.-.-.- bylo by navždy veta s jejím dobrým po estným jménem. Po dalších námitkách - a sama navedla e na ty nejpádn jší - však došla
i ona k názoru, že bude nejlépe mu vyhov t
i v tom a ud lat ješt trochu navíc tam, kde
již toho pro n j tolik ud lala.
Byla stanovena noc, kdy k tomu m lo dojít. S ohledem na jeho pal ivou nedo kavost
ur ila nejkratší lh tu. Paní Coleová nezapomn la na žádnou podrobnost p ípravy,
na žádný pokyn, který mi mohl být nápomocen k tomu, abych ve zkoušce mého
p edstíraného panenství obstála se ctí. M la
jsem tu výhodu, že jsem byla od p írody
útlá v oné úžlabin , která m la být vystavena zkoušce. Nem la jsem tedy d vod použít on ch malých pom cek, které sice pomáhají k okamžitému zúžení, které však je
snadné odhalit p i zkoušce teplou lázní.
A pokud jde o obvyklý krvavý doprovod
deflorace, paní Coleová mne seznámila se
svým vlastním vynálezem, který t žko
mohl selhat a o kterém se blíže zmíním na

p íslušném míst .
Když tak bylo vše p ipraveno pro p ijetí
pana Norberta, vpustila jej ve stanovený
den v jedenáct hodin ve er do domu sama
paní Coleová a to v nejv tší tichosti a tajnosti. Dovedla jej do své vlastní ložnice, kde
jsem v nedbalkách ležela na jejím staromódním loži. Celá jsem se t ásla, ne-li strachem skute né panny, tedy strachem ješt
v tším - strachem panny p edstírané. To
mi dodávalo takový zmatený a upejpavý
vzhled, jakým se vyzna uje panenský stud.
Dokonce i o i mén zaslepené než o i mého nastávajícího milovníka by t žko rozeznaly n jaký rozdíl.
Potom nás paní Coleová ponechala o samot - když mi nap ed dala všechna ta
starobylá ponau ení obvyklá v takových
p ípadech, kdy je mladá žena poprvé p enechána v moci muže. Mimochodem
- ložnice byla pln osv tlena. Byla jsem
tak pln vystavena jeho touze, která se Zdála slibovat p ísn jší a náro n jší zkoušku,
než na jakou se potom zmohl. Pan Norbert,
stále ješt oble ený, p isko il k l žku.
Schovala jsem hlavu pod p ikrývku a dlouho jsem se bránila, než se dostal k mým
rt m a políbil je. Je pravdou, že falešná
ctnost za takových okolností více odolává.
a d lá v tší drahoty než ctnost pravá.
Z mých rt sestoupil k adr m. O jejich dotek jsem bojovala zuby, nehty tak dlouho,
až se mým odporem unavil. Snad si myslel,
že se se mnou lépe vypo ádá, když ulehne
ke mn do lože. Rychle se tedy svlékl a lehl
si vedle mne.
Kradmým pohledem jsem zatím zjistila
že zdaleka nebude scho en takového
chrabrého výkonu, kterého je obvykle t eba k dobytí panenství. Jeho ochablé vyžilé
t lo p ispívalo k tomu, že m l vzhled spíše
donucovaného invalidy než horlivého dobrovolníka ženoucího se do boje.
Bylo mu sice sotva t icet, ale síla jeho vášn byla již omezena na ubohou závislost na
násilném vzruchu, kterému velmi málo napomáhala p irozená síla t la, vysátého a zuboženého astym nadužíváním rozkoší.
Vše to na n ho p sobilo tak, jako by m l za
sebou nejmén šedesát zim, a ne jako by

byl v nejlepším rozpuku mužných sil. P itom si však zachoval všechen ohe mládí
ve své p edstavivosti a ten jej soužil a srážel
do propasti.
Jakmile byl v posteli odhodil pokrývku,
kterou mi vytrhl ze sev ených rukou. Ležela jsem tak nyní pln vystavena jeho útok m p ikryta pouze prost radlem. Jeho ruce zahájily pr zkum a brzy se p esv d ily
e již p ed sebou nemají žádnou další p ekážku. Po pravd je však t eba íci, že
zkoumal mén p ísn než bych byla o ekávala od takového zkušeného praktika. Vyhrnul mi vysoko košili, když zjistil, že ji p íliš používám k zabarikádování svých ader
i své nejd ležit jší t ídy. Ve všem tom však
postupoval velice n žn a s ohledy, zatímco má vlastní hra byla v i n mu všech
ohled zcela prostá. Použila jsem všech
možností, záludnosti a tvrdostí, které lze
p edpokládat u zcela nevinné dívky, která
se poprvé ocitne v posteli s n ím zcela novým - s nahým mužem.
Nedostal ode mne ani jediný polibek krom t ch, které si sám uloupil. Snad dvacetkrát jsem mu odstr ila ruku ze svých ader
kde se ukájel jejich tuhostí a pružností a odsunula jsem mu ji na neškodné místo. P edstírala jsem p itom, že nejsem na takové
doteky v bec zvyklá. Ho el však netrp livostí po tom hlavním - vrhl se na mne
a nejd íve se mne snažil prozkoumat prsty,
kterými cht l trochu uvolnit cestu. Ho ce
jsem po ala na íkat: že jsem si nemyslela,
že se mnou bude tak zle zacházet. . ., že
mne zni í. . ., že jsem nev d la, co d lám. . ., že chci opravdu hned vstát. . . P itom jsem tiskla k sob stehna tak, že bylo
nad jeho síly mi je rozev ít nebo se mezi n
dostat. Využila jsem této své výhody k tomu, abych pln ovládala své i jeho pohyby.
Snadno jsem tak nad ním vyzrála a zajistila
si bezpe í. Mezitím se jeho nástroj, který
byl tak ubohých rozm r , že mohl vjet
a op t vyjet aniž si toho kdo všimnul, kone n postavil a op el se o tu ást, do které
mu má pevn zk ížená stehna znemož ovala p ístup. Když nakonec zjistil, že jen
útokem svého t la nemúže nic dosáhnout,
uchýlil se naléhavým prosbám a argumen-

t m. Odpovídala jsem mu však stydliv
ustrašeným hlasem, že se bojím, že mne to
zabije.-.-.-, prob h, nechci, aby se se mnou
tak hrozn zacházelo.-.-.-, nikdo se mnou nikdy v život tak nejednal.-.-.-, že se mu divím, že se sám p ed sebou nestydí.-.-.-, já že
studem umírám. Používala jsem tak d tských d vod a zp sob odporu, na íkala
jsem tak, jak jsem to považovala za vhodné
k vyjád ení své nevinnosti a své hr zy. Potom jsem však p edstírala, že ustupuji p ed
jeho naléháním skutky a slovy a trochu
jsem stehna povolila - jen natolik, že se
mohl koncem svého nástroje práv jen dotknout mého rozeklaného pr chodu.
Zatím co se tam lopotil a unavoval pokusy proniknout dále dovnit , zkroutila jsem
se náhle a zaje ela, jako kdyby mne probodnul až k srdci. Nejen, že jsem mu tak
znemožnila proniknutí, ale shodila jsem ho
ze sebe tak prudce, že se ani všemi silami
nedokázal udržet v sedle. Byl tím z ejm
rozmrzen, nikoliv však na mne a na parodii, kterou jsem mu sehrála. Naopak, mohla
bych p ísahat, že jsem mu byla o to milejší,
že m l dokonce i pot šení z potíží, které
mu p ekazily jeho okamžitou rozkoš. Byl
však nyní vrcholn rozpálen, znovu usedl
a prosil mne, abych byla trp livá, hladil
mne a konejšil s velikou n žností a všemi
projevy lásky, kterých byl schopen.
P edstírala jsem, že mne tim pon kud obm k il a zbavil strachu, který jsem p edtím
poci ovala, když mne tak velice poranil.
Strp la jsem nyní, aby mi roztáhl stehna
a uvolnil si cestu k novému pokusu. Dávala
jsem však velmi dobrý pozor na jeho pohyby a úsilí dosáhnout cíle. A tak jsem mohla
v okamžiku, kdy se ústí op t po alo rozevírat, vyk iknout tak úp nliv , jako by nešlo
jen o to vyhnout se jeho vstupu, nýbrž jako
by mi jeho úsilí púsobilo nesnesitelnou bolest. A doprovodila jsem tento výjev odpovídajícími posunky, vzdechy a ná kem, že
mne poranil.-.-.-, že mne zabil.-.-.-, že zem u. . . a tak dál. Nyní však po op tovných pokusech, ve kterých se mu nepoda ilo proniknout ani o palec dále, se jeho váše vystup ovala natolik, že se již nedokázal zastavit nebo udržet v zu ivosti, do které jej

uvedlo p ibližujtcí se vyvrcholení. Podnikl
mohutný výpad, který málem p ekvapil
mou ostražitost a málem mu umožnil proniknout až dovnit . Ucítila jsem hned na
kraji pr chodu horký výst ik - a byla jsem
tak krutá, že jsem ho nenechala, aby to tam
dokon il a znovu jsem jej vyhodila ze sedla.
Op t s hlasitým zana íkáním, jako kdyby
ve mn prudká bolest p ehlušila všechny
obavy, aby nás n kdo neuslyšel.
Snadno jsem však poznala, že byl tím více uspokojen a že poci oval v tší rozkoš
z domn lého d vodu, který zabránil úplnému dokonání díla, než kdyby byl svého cíle
dosáhl. Veškerou tu lživou hru jsem takto
použila jen proto, abych mu poskytla tu
blaženou rozkoš, kterou by jist neprožil,
kdybych postupovala v souladu s pravdivou skute ností. Když se mu po této první
salv ulevilo a uleh ilo, po al mne konejšit,
snažil se rozptýlit mé chmurné myšlenky
a dodat mi náladu a trp livost pro další pokus, který již také po al p ipravovat a pro
který sbíral síly ve všech t ch vzrušujících
dotecích a pohledech, které si jen dokázal
vymyslet. Pe liv prozkoumal každi kou
ást mého t la a projevoval své uspokojení
nadšenými výk iky a polibky, kterými mne
celou pokryl, (nevynechal p itom jediné
místo!), chlípnými pohledy, doteky a laskáním. Jeho mužná síla se však tak brzy neobnovila. Více než jednou jsem cítila, jak klepe na dve e, ale byl tak malý a ochablý, že
jsem si kladla otázku, zda by m l dost síly
vstoupit, i kdybych mu dve e zcela otev ela.
Z ejm si však myslel, že jsem p íliš málo
seznámena s podstatou v ci a že tedy ve
mn jeho neschopnost nemúže vyvolat ani
soustrast ani opovržení a tak stále unavoval
sebe i mne dalšími marnými pokusy, až se
kone n dostal do stavu, kdy byl schopen
odvážit se útoku s alespo trochou nad je
na úsp ch. Ani potom však jsem mu nedop ála ani chvilku k nadechnutí a držela
jsem jej v šachu tak, že d íve než dosáhl n jakého citelného pokroku v pronikání do
hloubky, ulopotil se a zapotil tak, že zase
vypadl. A tak teprve pozd k ránu se domohl druhého vstupu asi do polovi ní
cesty, p i emž já jsem k i ela a na íkala pro

jeho násilí a nad velikostí toho, ím mn
- jak jsem p edstírala - hrozil roztrhnout.
Unaven nakonec takovýmto atletickým výkonem m j spole ník ochabl a hledal osv žení v krátkém odpo inku. Vášniv mne
ješt políbil a doporu il mi, abych si také
odpo inula. Za chvíli pak usnul. Jakmile
jsem se p esv d ila že spí, velmi opatrn ,
abych jej n jakým neopatrným pohybem
neprobudila, jsem bez velkých potíží a bez
námahy použila p ípravek paní Coleové
k zdokonalení známek mého ztraceného
panenství.
V každém ele postele tam, kde do n j
byly zasazeny postranice, byla malá zásuvka, tak dovedn zasazená do ozdobného
vy ezávání, že ji musel každý p ehlédnout
i p i nejpe liv jší prohlídce. Zásuvka se
snadno otevírala a zavírala stiskem péra.
V každé zásuvce byla malá nádobka s p ipraveným krevním roztokem, ve kterém
byla namo ena hubka p ipravená k použití.
Sta ilo natáhnout opatrn ruku, vyjmout
hubku a po ádn ji stisknout mezi stehny.
Hubka ze sebe vydala mnohem více ervené tekutiny, než bylo t eba k zachrán ní
dív í cti. Potom sta ilo dát hubku zp t,
stisknout péro a každá možnost odhalení
- dokonce i v p ípad podez ení - tak byla zcela vylou ena. Vše bylo dílem n kolika
vte in, p i emž nezáleželo na tom, na které
stran kdo leží, protože ob strany postele
byly vybaveny stejn . Pravda, kdyby se byl
probudil a p istihl mne práv p i inu, byla
bych se hanbou propadla. Ale p i opatrnosti, s jakou jsem postupovala, to byla pravd podobnost jedna ku tisíci v m j prosp ch.
Nyní jsem se klidn a bez obav oddala zaslouženému odpo inku. Usnout jsem však
nedokázala. Asi za púl hodiny se múj gentleman op t probudil. Když se ke mn
nato il, p edstírala jsem hluboký spánek,
který však on p íliš nerespektoval. Chystal
se k novému útoku, po al mne líbat a objímat. P edstírala jsem, že mne práv probudil
a za ala jsem na íkat nad tím, že mne vytrhl ze spánku, který mi na chvíli dal zapomenout na kruté utrpení, které jsem prožila. La ný nových požitk a úplného vít z-

ství nad mojím panenstvím snažil se mne
upokojit a p emoci m j odpor a p im t
mne k trp livosti. Nyní jsem byla ochotna
vyslechnout jeho prosby, protože jsem si
byla jista tím, že krvavé d kazy, které jsem
mu p ipravila, mu dostate n prokáží sílu
jeho vít zného mužství.
P esto však jsem i nadále považovala za
vhodné ješt ho nevpoušt t dovnit . Na jeho naléhání jsem tedy odpovídala pouze
vzdechy a na íkáním, že mne tak poranil,
že to nemohu ani snést.-.-.-, že mi tam ur it
n co poškodil.-.-.-, že byl takový zlý a hrubý! Shrnul p ikrývky a v mihotavém sv tle
zkomírající sví ky uvid l bojišt : má stehna, košile, prost radlo, vše bylo zbroceno
tím, co považoval za m j panenský výron,
zavin ný tím, jak pronikl do polovi ní
cesty. Zcela jej to p esv d ilo a byl tím tak
nadšen, že nedokázal zatajit svou radost
a jásot. Iluze byla dokonalá, žádná jiná myšlenka se mu v hlav nenarodila, než že je to
výsledek jeho úsilí vynaloženého na mé
podrobení. Tato myšlenka a tak nezvratný
d kaz zdvojnásobily jeho n žnost a touhu
po dokonání díla. Vášniv m líbal, uklidoval a prosil za prominutí mého utrpení
které mi zp sobil. ekl mi, že to vše je b žná v c a že to nejhorší mám již ur it za sebou. P íšt již budu poci ovat jen nejv tší
rozkoš.
Postupn jsem se nechala p esv d it
a vzdala jsem se odporu. Pon kud jsem roztáhla stehna a uvolnila mu cestu. Využil toho a pronikl trochu do mne, ale tam jsem
jej p ijala sev ením. kterým jsem tak dovedn zúžila prúchod, že nemohl postupovat
snadnou p ímou cestou. Vhodným nakrucováním jsem mu stav la p i pronikání do
hloubky do cesty um lé p ekážky, takže
jen s velkou námahou a úsilím získával coul
za coulem, p i emž jsem op t bolestn naíkala. Až nakonec s vynaložením veškeré
své síly si vynutil vstup a obsadil celý d m.
Jak se domníval, zasadil tim mému panenství ránu z milosti, což jsem doprovodila
zoufalým výk ikem. Triumfoval a podobn
jako kohout, který mává k ídly nad svou
porobenou družkou, i on se staral jen
o svou vlastní rozkož. Ta pod dojmem, že

dosáhl úplného vít zství, dosáhla brzy svého vrcholu, který jsem poznala podle chabého výst iku. Ležela jsem zde nyní jako
hluboce ran ná, po dechu lapající, vyd šená, zni ená dívka zbavená panenství.
M žete se ptát, zda jsem za celou tu dobu
m la n jaký pocit rozkoše. Ujiš uji Vás že
tém v bec žádný. Až teprve nakonec
jsem m la slabý, nez etelný pocit, vyvolaný
dlouhým bojem a stálým drážd ním v t ch
mých tak citlivých místech. Ale p edevším
jsem necítila žádné sympatie k ob , jejíž
objetí jsem musela vytrp t jen z pouhé emeslné povinnosti. A potom, nem la jsem
žádné pot šení ze lživé úlohy, kterou jsem
byla nucena sehrát, i když mou omluvou
mohlo být, že mi ji sám vnutil. Práv tato
necitlivost mi však umožnila, abych ovládla
své smysly a své pohyby natolik, že jsem
po celou dobu scény dokázala bez jediného
zakolísání udržet svého partnera v klamu.
Nakonec jsem se dala n žným konejšením, polibky a objetími p ece jen trochu
uklidnit. Zahrnula jsem jej vý itkami, že m
zni il. Mé chování bylo tak v rohodné, že
m l pocit plného zadostiu in ní nad tím, co
dokázal. Z n kterých mých poznámek m žete vytušit, že by bylo pro n j vhodn jší,
kdyby šet il své síly. Když po chvíli znovu
po al úto it - ostatn velmi chab - rezolutn jsem se postavila na odpor jeho dalším snahám pod záminkou, která lichotila
jeho mužství: že mne tak hrozn poranil
a zp sobil takovou bolest, že nejsem schopna další ob tí. Laskav mi tedy dovolil odklad. Až do jitra, které již bylo nedaleko, jsem
byla ušet ena jeho dalších dot rností.
Ráno pak zavolal paní C -.- ovou a nadšenými slovy jí radostn oznámil, že se naprosto bezpe n p esv d il o mé po estnosti, které této noci zasadil smrtelnou ránu. Dodal, že dostate ným d kazem toho
jsou krvavé stopy na prost radle.
M žete si p edstavit, jak se tak zkušená
a obratná žena jako paní Coleová bavila tou
komedií a jak mu dále nahrávala smíšenými výrazy hanby, hn vu, soustrasti nad
mým utrpentm i radosti z toho, že to máme
kone n již všichni za sebou. To poslední,
myslím, bylo jediné, co myslela vážn . Do

své vlastní ložnice mne pro tuto první noc
uložila proto, abychom m ly volnost pro
své intriky. Od vodnila to mým panenským strachem a mou hr zou již jen z pouhého pomyšlení na to, že bych m la jít do
bytu gentlemana a být s ním sama v posteli.
Nyní, kdy byl tento d vod p ekonán, p ed- i
stírala, že se mne snaží p esv d it, abych
k n mu šla, kdykoliv si to on bude p át. Že
však se mám i nadále snažit zachovat dojem, že u ní pracuji, abych neztratila vyhlídky na získání dobrého manžela. Sou asn
také uchráním jeho d m p ed skandálem.
Vše to zn lo tak pravd podobn , tak ohledupln v i panu Norbertovi, že nikdy nep išel na to, že si paní Coleová nep eje, aby
její dúm navšt voval proto, že by asem
mohl p ijít na ur ité nesrovnalostí s tím, jak
mu sv j d m p vodn p edstavila. Tento
plán mimo to výte n vyhovoval také proto, že mu to skýtalo v tší pohodlí a vyhovovalo to jeho pojetí svobody.
Ponechal mne tedy mému tolik vytouženému odpo inku a odešel. Paní Coleová
s ním ješt projednala všechny podrobnosti
týkající se mne a vyprovodila jej nenápadn z domu. Když jsem se pak probudila,
p išla ke mn a gratulovala mi k mému
úsp chu. A v souladu s její obvyklou skromností a nenáro ností odmítla p ijmou cokoliv z ástky, kterou jsem takto vyt žila.
Podala mi tak jasné a p ehledné vyú tování
o ástce, kterou jsem u ní nyní m la k dispozici a která dostoupila již výše slušného
jm ní, že i desetileté dít by pochopilo, že
tyto peníze jsou v jejích rukou nejbezpe n jší.
Znovu jsem se tedy vrátila do svého d ív jšího postavení vydržované ženy a pravideln jsem vždy o ekávala pana Norberta
v jeho pokoji kdykoliv pro mne poslal. Jednala jsem tak opatrn , že nikdy neprohlédl
skute nou podstatu mých vztah k paní
Coleové. Byl tak zaneprázdn n m stským
shonem, že nem l as zabývat se ani vlastními záležitostmi, natož pak mými.
Z vlastní zkušenosti vím, Že nikdo není
lépe placen a s nikým se lépe nezachází
než s metresami, které vládnou nad t mi,
kdož jsou vy erpáni hý ením, v kem

a kdož naposled zaplanou pro ženské pohlaví. Jsou si v domi toho, že žena musí být
n jak uspokojena a zahrnují ji tedy tisíci
malými n žnými pozornostmi, dary, lichotkami, d v rnostmi a vy erpávají svou vynalézavost na prost edcích a nástrojích,
které by jí nahradily ten hlavní nedostatek.
A které by p evážily váhu toho, jaká um ní,
jaké zp soby a jaké rafinované formy rozkoše musejí vyhledávat, aby vzpružili své
ochablé síly a donutili p írodu, aby sloužila
jejich smyslnosti. V tom je však jejich nešt stí, že zatímco škádlením, úporným snažením, doteky, chlípnými postoji, bujnými
pohyby nakonec dosáhnou vlastního povrchního, vynervovaného ukojení, sou asn zapálí v p edm tu své vášn plamen,
pro jehož uhašení sami nemají prost edky.
A tak se p movrhají do náru e druhého,
který musí jejich rozpracované dílo dokonit. Stávají se tak vlastn kuplí i n koho
vhodn jšího, kdo je schopen mocn jšího
výkonu, zaru ujícího plné uspokojení. Proto mají ženy -.- a zejména ženy našeho druhu -.- ve svém srdci, a už je napln no jakýmikoli pocity, jakési kontrolní ústrojí, které
ídí jejich iny.
Pan Norbert, který oním nemilým stavem
výrazn trp l, prohlašoval sice, že se mu
velice líbím, ale byl jen velmi z ídka schopen se se mnou pln ukojit bez p edlouhých p ípravných akcí, které byly únavné
a které mne p itom vzrušovaly.
N kdy sI p ál, abych si zcela nahá lehla
na koberec p ed planoucí krb a tam mne
po celou hodinu pozoroval, jak podle jeho
pokyn zaujímám všechny možné postoje,
které si jen byl schopen vymyslet. Líbal
mne všude, na nejtajn jší a nejcitliv jší místa, která na takovou poctu nejsou zvyklá.
Jeho doteky byly tak chlípné, tak rozkošn
po mn bloudily a pronikaly do mého nitra
že mne to zcela rozpálilo horce pulsujícím
žárem. Po mnoha a mnoha takových p ípravách dosáhl krátké erekce, která mu obvykle dopomohla k chabému, krátkému
spojení nebo skon ila v p ed asném výst iku, což vše bylo jen jako výsm ch mé horoucí touze. A poda ilo-li se mu vjet do domu, jaký to ochablý, nervózní výkon!

Sprška n kolika horkých kapek zdaleka
nemohla uhasit všechny plameny, které zažehl.
Jednou ve er -.- stále mám ve vzpomínkách ten návrat od n j -.- jsem se vzrušenými smysly zahýbala kolem rohu jedné ulice,
když jsem se srazila s mladým námo níkem. M la jsem na sob vkusné a elegantní
šaty, ve kterých jsem vždy vypadala dob e,
a snad jsem m la také ve svém vzhledu jakýsi neklid, neznámý u klidných, chladn jších povah. V každém p ípad mne však
považoval za vhodnou ko ist a bez dalších
okolkú mi položil ruku kolem krku a vtiskl
mi vášnivý polibek. Pohlédla jsem na n j
s pocitem hn vu a odsouzení za jeho neomalenost a hrubost, ale když jsem si jej lépe
prohlédla, roztála jsem. Byl totiž vysoký,
muŽného vzhledu, statného t la a p kné
tvá e, takže jsem se jej nakonec zcela mile
zeptala, co to m lo znamenat. S toutéž otev eností a živostí, jako mne na za átku políbil, my nyní nabídl, že mne pohostí lahví
ví na.
Kdybych m la chladn jší krev a kdybych
nebyla pod dojmem neukojených vzruch
a tužeb, m la jsem jej nyní nesporn bez
váhání odmítnout. Nevím pro , ale má naléhavá touha, jeho vzhled, vhodná p íležitost
a chcete-li velmi p sobivá kombinace toho
všeho, násobená ješt zv davostí, jak m že
takové dobrodružství dopadnout a zcela
novým pocitem, že se mnou zachází jako
s oby ejnou pouli ní d vkou, vše to dohromady mne p im lo k ml enlivému souhlasu. Zkrátka nebyla to nyní má hlava, kterou
jsem poslouchala. Nechala jsem se vléci tím
vále níkem, který se do mne zav sil tak familiern jako by mne znal celý život. Zavedl mne do nejbližšího vý epu, kde nás
uvedli do malé místnosti vedle pr chodu.
Sotva vy kal než íšník donesl objednané
víno a hned zahájil palubní p epad. Rozvázal mi šátek, dal mi mlaskavou pusu a jedním rázem odhalil celá má adra. Hrál si
s nimi s takovou la ností a chtivostí, jaká je
s to zkrátit i nudn jší ceremoniál než je rozkoš z takovýchto vzrušujících okamžikú.
Cht li jsme rychle zakotvit v hlavní rejd ,
ale nenalezli jsme nic, co by nám to usnad-

nilo. Celé za ízení pokoje se skládalo jen ze
dvou t í nepohodlných a pro náš ú el nevhodných židlí a vratkého stolku. Bez dalšího otálení mne tedy op el zády o st nu
a vyhrnul mi sukni. Vytáhl bez okolk svúj
statný st že , který se zaleskl jak jím mával
p ed o ima. A ihned se pustil do díla s netrp livostí a horlivostí, vybi ovanou pravd podobn dlouhým pobytem na mo i. Dal
mi tak pocítit jak jeho ráhno chutná. Rozkro ila jsem se, p izp sobila sv j postoj
a d lala jsem vše, co bylo možné, abych mu
to usnadnila. Pohltila jsem sice ást, ale poád to nešlo tak, jak si to p ál. Bleskov tudíž zm nil znovu systém palby, zavedl mne
ke stolu, svou námo nickou tlapou mi p itla il hlavu elem na hranu stolu, druhou
mi vzadu vyhrnul sukni i spodni ku a obnažil mou zá pro slep zu ivé útoky svého
d la. To si razilo bezohledn cestu mezi
ob ma p lkami a já jsem z eteln cítila, že
nevstupuje do správných dve í a zoufale
tlu e na nesprávná vrata. ekla jsem mu to,
ale dostala jsem odpov .: "No a? Má drahá,
v bou i je každý p ístav dobrý. P ece však
jenom zm nil kurs, snížil nám r a zasadil
st že do správného otvoru. Vzp ímený
skv lou tuhostí a se zp n nou p ídí zajel do
mne celý s takovým ohn m a takovou vervou, že v tom vydrážd ném stavu, v jakém
jsem se nacházela, jsem dosp la k cíli p ed
ním a celá jsem sladce zemdlela. Stiskla
jsem vet elce tak, že jsem z n j v k e ovitém sev ení vymá kla tak p ekypující výst ik, že spolu s mým bohatým výronem
zmá el k sob p ilínající ásti našich t l. Tato potopa zcela pohltila a uhasila zu ivý požár mé touhy.
Když to p ešlo, starala jsem se p edevším
o to, jak zmizet. A koliv mi zp sobil velké
pot šení rozdíl mezi touto žhavou kanonádou, kterou do mne vychrlil, a tím nudným
ohmatáváním a mdlým nimráním, kterému jsem vd ila za své neuhašené plameny, jež mne donutily k tomuto neuváženému kroku, nyní již jsem vychladla a za ala
jsem si uv domovat nebezpe í z toho, že
jsem navázala známost s naprosto cizím
chlapíkem ikdyž mi byl p íjemný. On však
za al mluvit o tom, že se mnou stráví celý

ve er, že budeme pokra ovat v zapo até
plavb až do rána. A prohlašoval to tak rezolutn a nesmlouvav , že jsem se za ala
obávat, že nebude snadné se ho zbavit. Zatajila jsem však své znepokojení a p edstírala jsem mu, že se musím pouze zastavit
ve svém byt s naléhavým vzkazem a že se
hned vrátím. Bez váhání tuto návnadu spolkl.
Myslel si z ejm , že jsem jednou z t ch
neš astných pouli ních bludi ek, které se
oddávají rozkošem s prvním darebákem,
který je zastaví. Myslel si také, že se asi nebudu chtít p ipravit o zaslouženou odm nu
tím, že bych se nevrátila a práci nedokon ila. A pak mne klidn nechal odejít, nap ed
však objednal ve e i a já jsem byla tak bezohledná, že jsem ho nechala p itom, že se
do ve e e vrátím.
Když jsem o mém dobrodružství po návratu vypráv la paní Coleové, vylí ila mi
velmi názorn , jaké nebezpe né následky
m že mít takové bláznovství pro mé zdraví, budu-li ješt n kdy tak svévolná a lehkomyslná. Rozhodla jsem se, že se již nikdy
do tak ukvapeného dobrodružství nepustím. I tak jsem prožila n kolik dn neustálých obav z toho, že mi toto setkání p inese
krom rozkoše i další následky, na které
bych pak nikdy nezapomn la. Svému hezkému námo níkovi jsem však k ivdila, jak
jsem si pozd ji s radostí p iznala.
Žila jsem s panem Norbertem asi tvrt roku, Sv j as jsem rozd lovala velmi p ijemn mezi zábavy u paní Coleové a návšt vy
u tohoto gentlemana, který mi št d e platil
za nekone nou trp livost, se kterou jsem
pasívn snášela všechny jeho kaprice. Ovládala jsem jej natolik že prohlašoval, že jedin ve mn nalezl všechnu tu r znorodost
a ty prom ny, které d íve hledal v mnoha
ženách. Ztratil sv j sklon k nestálosti a touhu po nových tvá ích. Postupn a s využitím patetických výstup jsem jej p ivedla k tomu, že se svým zdravím za al lépe
hospoda it. Zajistila jsem mu prodloužení
rozkoše tím, že jsem jej p im la ke st ídmosti v jejím užívání a že jsem jej odnau ila
t m výst elk m, kterým se d íve oddával
a které jej oslabovaly a ni ily jeho životní síly práv v tom, po em nejvíce toužil. Stal

se delikátn jší a zdrženliv jší a tím nakonec i zdrav jší. Byl mi za to vd ný a jeho
vd nost se velmi p ízniv odrážela v r stu
mého jm ní.
Avšak op t jednou náhoda odtrhla pohár
od mých rt . Sestra pana Norberta lady
.L . ., kterou velmi ctil, si p ála, aby ji doprovodil do Bath, kam se jela lé it. Nedokázal jí to odmítnout. Protože nepo ítal s tím,
že by jeho nep ítomnost trvala déle než týden, celkem snadno se ode mne odlou il.
Zanechal mi ástku nep im en velkou ve
srovnání s jeho jm ním a krátkostí jeho
p edpokládané cesty. Bohužel se z toho
však stala cesta na v nost. Když totiž p ijeli do Bath, pustil se již druhý den do prostopášné pitky s jakýmsi gentlemanem. Došlo
to tak daleko, že upadl do t žkých hore ek,
kterým b hem pouhých ty dn podlehl.
Kdyby býval p i smyslech a mohl sepsat
poslední v li, snad by se v ní o mn zmínil.
Takto jsem jej ztratila. A protože snad
v žádných podmínkách nedochází k tolika
zvrat m, jako v život kn žky lásky, neztratila jsem svou veselost na dlouho. Op t
jednou jsem byla vyškrtnuta z listiny vydržovaných milenek a vrátila jsem se do l na
spole nosti, ze které mne pan Norbert
svým zp sobem vytrhl.
Paní Coleová mi i nadále z stala v rnou
p ítelkyní a nabídla mi radu a pomoc p i
dalším výb ru. Byla jsem nyní tak zajišt na
a v takové finan ní situaci, že jsem si mohla
dovolit rozhlížet se dosyta. A pokud jde
o p irozenou touhu po rozkoši, která na
mne brzy za ala doléhat, uleh ilo mi situaci
zna n v domí, že v dom paní Coleové
mohu snadno získat ukojení. Louisa a Emilly stále žily stejným zp sobem. I má velká
oblíbenkyn Harriet ke mn asto p icházela na návšt vu a bavila mne vypráv ním
o št stí, které prožívala se svým drahým baronetem. M la ho plnou hlavu i srdce, milovala jej n žnou, v rnou láskou, p estože
m la postavení vydržované ženy. A její láska ješt vzrostla, když jí v noval menší jm ní, takže se stala nezávislou.
Prožívala jsem tedy jakési prázdniny
uvolnivše se ze svých obchodú a z obvyklé-

ho používání svého t la. Jednoho dne mi
paní Coleová, se kterou jsem stále udržovala d v rné p átelství, vypráv la, že jakýsi
pan Barville, který ob as navšt voval její
d m, p ijel práv do m sta a že má starosti
s tím, jak mu opat it vhodnou spole nici.
Ty potíže vyplývaly z toho, že pan Barville
byl otrokem krutých choutek: trp l nep ekonatelnou touhou po tom, aby byl nemilosrdn bi ován a nadto aby sám stejn bi oval i druhé. Že je ochoten zaplatit výjime né ástky té žen , která si dodá odvahu
a podrobí se jeho choutkám. Avšak jen málo je takových, které by svým vzhledem odpovídaly jeho náro nosti a p itom byly
ochotny prokázat mu na úkor své pokožky
tak hroznou službu. Podivnost tohoto neobvyklého vrtochu ješt zvyšovala skute nost, že se jednalo o mladého gentlemana.
Taková váše obvykle p epadá ty, kdo jsou
svým v kem nuceni utíkat se k mimo ádným experiment m aby urychlili ob h
svých líných š áv a vynutili si p íliv života
do on ch ochablých a vyschlých orgán ,
které mohou pozvednout k životu pouze
p sobením vrcholného vydrážd ní, vyvolaného podrobením si protivníka, se kterým
pak mohou dosáhnout p ekvapivého souladu.
Když mi paní Coleová o tomto p íeno 90 desátá skupina strany 90 až 99
vypráv la, ne inila tak v nad ji, že budu já
ochotna nabídnout své služby k takové kruté zkoušce. Avšak vzhledem k tomu, jaké
volnosti jsem se v té dob t šila, muselo to
ve mn vyvolat mocný zájem a touhu,
abych se i já odvážila takového pokusu. Nikdy p edtím jsem nepocítila ani sebemenší
impuls a neprojevila jsem zv davost poznat
n co takového, co slibuje mnohem více utrpení než rozkoše, každému, kdo nemá zapot ebí tak mocné povzbuzení. Co mne tedy mohlo pohnout abych se dobrovoln nabídla k ú asti na utrpení, jež mi z toho kynulo? Mám-li íci plnou pravdu, byl to náhlý vrtoch, bláznivý rozmar a choutka zkusit
n co takového, n co nového a sou asn
i snaha pochlubit se paní Coleové svou odvahou. To byly d vody, pro jsem se p i
veškerém riziku rozhodla nabídnout se sa-

ma a zbavit ji tak nep íjemné nutnosti dalšího hledání vhodné partnerky. A tak jsem ji
sou asn p ekvapila i pot šila tím, že jsem
otev en a bez jakýchkoliv výhrad nabídla
sama sebe k plné dispozici jí i jejímu podaenému p íteli.
Má dobrá do asná matka byla však ke
mn tak up ímná a laskavá, že se mne s použitím všech možných argument snažila
od toho odradit. Pon vadž jsem však cítila,
že vše to vyplývalo pouze z n žné náklonnosti, kterou ke mn chovala, trvala jsem
na svém rozhodnutí a snažila jsem se
aby pochopila, že jsem svou nabídku myslela zcela vážn a že to nebyla pouhá zdvoilost. Nakonec se mi to poda ilo. Paní Coleová mne pak ujistila že p es utrpení, kterému jsem se m la vystavit, nemá námitky
proti tomu, abych vstoupila do této hry, za
kterou dostanu ur it bohat zaplaceno.
Tajnost celé té transakce že mi pak poskytne záruku proti výsm chu, který obvykle
p íznivce takového sportu stíhá. ekla mi
také, že ona sama považuje jakoukoliv rozkoš, a toho i onoho druhu, za p irozený
cílový p ístav a každý vítr vanoucí tím sm rem že je dobrý vítr,který nikomu nemusí
zpúsobit škodu. Že ona sama cítí spíš sympatie než opovržení v i lidem, kte í jsou
pod vlivem n jaké vášn a nemohou jí odolat a že naopak nemá ráda ty neš astníky,
kte í ovládají své choutky a drží je neustále
pod neod vodnitelnou kontrolou.
Já jsem však skute n nepot ebovala aby
mi dodávala odvahu, aby se ospravedl ovala. Své slovo jsem dala a nyní jsem byla odhodlána svúj závazek splnit. Byla tedy stanovena noc a mn se dostalo všech pot ebných ponau ení a pokyn jak se mám chovat a co mám d lat. Jídelna byla vyzdobena
a slavnostn osv tlena a onen mladý gentleman tam ekal až budu k n mu
uvedena:
Paní Coleová mne uvedla dovnit a p edstavila mne ve volných nedbalkách, které
byly podle pokynú p izp sobeny o ekávané zkoušce. Vše, co jsem m la na sob , bylo
z jemného plátna, župan, spodni ka, punochy, domácí st evíce. Vyhlížela jsem jako
ob vedená k ob tnímu oltá i. Mé tmavé

kaštanové vlasy spadající na mou šíji vytváely p íjemný barevný kontrast s mým od vem.
Jakmile mne pan Braville uvid l, povstal
se z ejmým uspokojením a p ekvapením
a pozdravil mne. Otázal se pak paní Coleové zda je možné, že by se takové jemné, delikátní stvo ení dobrovoln podrobilo krutému utrpení, jaké pro n p ipravuje. Odpov d la mu prost a protože v jeho o ích
spat ila výzvu, aby nás co nejd íve zanechala o samot , doporu ila mu, aby se s takovou n žnou novickou mírnil -.-.- a odešla.
Zatímco s ním mluvila, v novala jsem
svou pozornost zkoumání tvá e a postavy
tohoto neš astného mladíka, který byl odsouzen k tomu, aby si rozkoš nechal do t la
vbi ovat, tak jako chlapci získávají výpraskem moudrost.
Byl velmi vzhledný, hladké jemné pleti
a zdálo se mi, že mu nem že být ani dvacet
let, a koliv jak jsem se pak dov d la, bylo
mu již t iadvacet. Za ten mladistvý vzhled
vd il jisté otylosti. Byl malé, silné postavy
a jeho buclaté rum nné tvá e mu dodávaly
vzhled Baccha. V jeho tvá i se nikterak nezra ila p ísnost a tím mén krutost, které
by se ostatn k jeho celému zjevu ani nehodily. Vyza ovala z n j jakási radost, což
dob e dopl ovalo jeho vzhled. M l na sob
velmi p kný i když jednoduchý oblek, který zdaleka neodpovídal jeho obrovskému
jm ní. Byla to však známka dobrého vkusu,
nikoliv lakomství.
Jakmile paní Coleová odešla, usadil mne
u sebe a díval se na mne s výrazem nejvyšší
radosti a spokojenosti, který se ost e lišil od
toho, co jsem poznala pozd ji, když jsem se
blíže seznámila s jeho povahou. Dovedl pak
nasadit velmi nespokojený výraz, když se
dostal do n jakého konfliktu. Za své nízké
sklony vd il své osudové t lesné kondici,
která zp sobovala, že nebyl schopen rozkoše, dokud se nepodrobil on m mimo ádným prost edkúm, které mu ji zprost edkovaly cestou utrpení. V domí toho mu valo do tvá e trpkost a p ísnost, která však
byla velmi cizí p irozené jemnosti jeho povahy.
Po d kladné p íprav , kdy mi domluvami a p ísliby dodával odvahu, abych svou

úlohu sehrála odhodlan a klidn , postavil
se ke krbu, zatímco já jsem odešla do vedlejší kom rky pro nástroje. Bylo to n kolik metel, každá z nich z n kolika b ezových v tví svázaných dohromady. Vzal je
ode mne se z ejmým pot šením do ruky
a pohrával si s nimi, což ve mn vzbuzovalo hr znou p edtuchu.
Vzali jsme potom od st ny dlouhou širokou lavici. Dalo se na ní na m kkém polštái v kartounovém povlaku pohodln ležet.
Vše bylo nyní p ipraveno. Svlékl kabát i vestu. Na jeho p ání jsem mu rozepnula kalhoty, vyhrnula košili nad pas a tam ji bezpe n p ipevnila. Když jsem své o i -.-.- zcela p irozen -.- sklopila na jeho náladovou
panova nou ást t la, v jejíž prosp ch se to
vše d lo, zdálo se, že je do sebe zcela
scvrklá. Její konec sotva vy níval z kudrnatého houští, pokrývajíciho tato místa, asi
tak jako když st ízlí ek vystrkuje hlavi ku
z trávy.
Potom si rozepnul podvazky a dal mi je
abych ho jimi p ipoutala k nohám lavice.
Bylo to myslím zbyte né opat ení, tvo ilo
však asi nezbytnou sou ást p íprav k vytvoení žádoucí atmosféry -.- vždy si to p edepisoval sám, stejn jako ostatní ceremoniál.
Dovedla jsem ho potom k lavici a podle
pokyn jsem p edstírala, že jej nutím, aby
si na ni lehl. Po malém formálním zdráhání
se podrobil. Byl natažen na b ichu, pod tváí m l polštá . Když již klidn ležel, p ivázala jsem mu lehce ruce i nohy k nohám
lavice. Košili m l vyhrnutou a podvázanou
nad pasem, kalhoty jsem mu nyní shrnula
až po kolena. Ležel zde nyní v celé té kypré
sláv své zadní siluety. Z obtloustlých masitých stehen mu vyr staly dv podsadité,
po ádn vyklenuté p lky s hladkými tvá emi. Tam, kde kon ila rozd lující je úžlabina
a kde pak zadek p echází v záda, tam byl
nestoudný ter , který jako by se vydouval
vst íc o ekávané metle.
Vzala jsem jeden z p ipravených mu ících nástroj , postavila se nad n j a jedním
dechem jsem mu podle jeho pokyn zasadila veškerou silou deset po ádných šleh .
Masité polokoule se pod údery metly jen
prohýbaly. Zdálo se však, že to na n j nijak

nep sobí a že mu to nevadí o nic víc než rakovi kousnutí blechy. Mezitím jsem dychtiv pozorovala výsledky svého úsilí, které
se mi zdály až p ekvapiv kruté: každé
šlehnutí zanechalo na povrchu t chto bílý h útes stopy, které rychle zrudly. Jemlné proutky na konci metly se p I tom obtoily kolem protilehlé strany a p ilehly tam
tak prudce, že po sob nechávaly hluboké
sinavé rýhy, jako kdyby se z nich inula
krev nebo v nich stála v kapkách. A po n kolika šlehách jsem dokonce uvid la, že se
t ísky rozt epených prut zabodly do pokožky. Pruty byly erstvé, pružné a proto
není divu, že zanechávaly tak z etelné stopy. Jeho jemná pokožka byla napjata na sev eném svalstw, které ji napl ovalo
k prasknutí a nep ipoušt lo, aby kolem ran
vznikl n jaký z etelný otok.
Tímto politováníhodným pohledem jsem
byla tak roz ílená, že jsem ze srdce litovala,
že jsem se do toho v bec pustila a ráda
bych toho byla nechala -.-.- myslela jsem si,
že už má dost. On však na mne naléhal
a dodával mi odvahu abych pokra ovala.
Zasadila jsem mu tedy ješt mnoho dalších
ran než mne nechal trochu odpo inout. VId la jsem jak se mu krvavé podlitiny rozr stají. Potom mi dodal odvahu pohled na
jeho trpící tlouš ku a s malými p estávkami
jsem pokra ovala, až jsem zpozorovala, jak
se po íná zu iv kroutit a svíjet takovým
zp sobem, že jsem mohla poznat, i když ne
p íliš snadno, že to není již utrpení, ale n jaké nové mocné vzrušení. Cht la jsem zjistit co je toho p í inou a v jedné p estávce
jsem se k n mu p iblížila. On se p itom stále zmítal jako v k e ích a t el se b ichem
o polštá pod sebou. Pohladila jsem jej nejd íve po nezran né ásti jeho zadku a pak
jsem opatrn vsunula ruku pod jeho stehno
a zjistila jsem, že došlo k p ekvapující zm n : ten jeho nástroj, který jsem podle p vodního vzhledu považovala za tém nehmatatelný nebo aspo za velmi malý, vyrostl nyní v d sledku bolesti a zpustošení
zadní pokožky ve ztopo ený, tuhý, obrovský stroj, jehož rozm ry mne p ímo vyd sily. Byl neobvykle tlustý, jen jeho hlava mi
zapl ovala celou dla . A když jsem jej p i-

tom zmítání sem a tam, ve kterém hledal
ukojení své touhy, na okamžik zahlédla, vyhlížel trochu jako roláda z nejb lejšího telecího masa. Podobal se svému vlastníkovi
- byl stejn tlustý a krátký. jakmile tam
ucítil mou ruku, prosil mne, abych rychle
pokra ovala v bi ování, protože jinak nedosp je ke kone nému vyvrcholení.
Znovu jsem tedy uchopila metly a jala se
jej šlehat. Zcela jsem tak zni ila t i metly,
když kone n po vystup ovaných k e ovitých pohybech a po dvou t eh hlubokých
vzdeších z stal ležet klidn a nehybn . Nyní si p ál, abych ho odvázala, což jsem bez
prodlení ud lala. Užasla jsem p itom nad jeho pasivitou, nad tím, jak byla z ízena pokožka jeho zadních tvá í. Na po átku byla
bílá, hladká a lesklá, nyní však to byla jediná zm ran, podlitin, mod in a krvavých
šrámú takže když povstal, byl sotva schopen ch ze.
Na polštá i jsem pak jasn vid la známky
mohutného výlevu. Jeho líný úd se již op t
smrštil do svého hnízda, jako kdyby se styd l za to, že ukázal svou hladkoú hlavu.
Zdálo se, že nic jej nemúže pozvednout než
šlehy ud lené jeho protilehlým sousedúm,
kte í tak byli nuceni trp t pro jeho svéhlavost.
Gentleman se nyní op t oblékl a dal se
do po ádku. Políbil mne a posadil m n žn , sám si sedl vedle mn -.- sedal si velmi
opatrn , pouze najednu púlku. Druhá byla
p íliš bolavá než aby jí mohl sv it t eba
i jen ást váhy svého t la. D koval mi za
mimo ádnou rozkoš, kterou jsem mu poskytla. Snad vid l v mé tvá i známky znepokojení a strachu z toho, že by mohl žádat
odvetu za utrpení, kterého se mu dostalo.
Prohlásil proto, že je ochoten zcela mne
propustit ze závazku, kterým se snad cítím
v i n mu být povinována a že nikterak
netrvá na tom, abych se mu poddala tak, jako on p ed chvílí mn . jestliže se však k tomu odhm bude brát v úvahu rozdílnost
mého pohlaví, jeho v tší choulostivost a neschopnost snášet utrpení. To mi dodalo odvahu, ostatn nebyla bych se vyhnula
zkoušce již jen proto, abych nezadala své
cti a zejména pak proto, že jsem dob e v -

d la, že je paní Coleová ve své tajné pozorovateln o itým sv dkem celého našeho
obchodu. Více než o svou pokožku jsem se
nyní obávala toho, že mi neposkytne p íležitost, abych prokázala své odhodlání.
Podle toho zn la také má odpov i když
má odvaha stále spíše sídlila v mé hlav než
v mém srdci. A tak stejn jako zbab lci, kteí se asto ženou do nebezpe í, jehož se
obávají, jenom proto, aby se co nejd íve
zbavili nesnesitelného strachu, i já jsem se
nyní docela zaradovala z toho, jak sp šn
za al p ipravovat exekuci.
Nebyla to t žká práce -.- pouze rozvázal
tkanice mé spodni ky, vyhrnul mi ji spole n s košilí až k pupku a tam ji voln zastr il
za pás tak, že ji kdykoliv mohl vyhrnout
ješt výše. Potom si mne se z ejmou velkou
rozkoší d kladn prohlédl a položil mne
tvá í dolú na lavici. ekala jsem, že mne
tam uváže jako já jsem uvázala jeho a natáhla jsem ruce ne bez strachu, který mnou
až trochu ot ásl. ekl mi však, že mne na
žádný pád nechce takovým omezením zastrašit. P estože chce mou vytrvalost vystavit zkoušce, má ú ast na ní má být zcela
dobrovolná, a proto mám mít plnou svobodu a možnost povstat, kdykoliv se mi utrpení bude zdát p ílišným. Nedovedete si ani
p edstavit, jak jsem se cítila spoutána práv
tím, že mi bylo dovoleno abych z stala bez
pout a kolik odvahy mi dodala tato d v ra
ve mne vkládaná. Mému srdci bylo nyní
zcela jedno jak mnoho bude mé maso na jeho po est trp t.
Celá má do poloviny obnažená zadní
strana byla mu nyní vydána napospas. Postavil se nejd íve do vhodné vzdálenosti
a t šil se dráždivým pohledem na mou polohu i na všechna má tajemství, která mu
takto byla vydána zcela všanc. Potom ke
mn náhle p isko il a pokryl celou moji nahotu záplavou vášnivých polibk . Pak se
uchopil metly, jakoby si pohrával, šlehal
lehce n žné chv jící se polokoule mého
zadního masa. Spíše je p I tom hladil než
bi oval. Postupn však za al s ost ejšími
šlehy až mi pokožka za ala rudnout. Cítila
jsem, jak mi zadní líce po ínají žhnout
- ekl mi, že jejich rum nec již p ekonává

p irozenou rúžovou barvu mých horních
tvá í. Když se tak dost pobavil a dosyta si
pohrál, za al mne bi ovat siln ji a siln ji,
takže bylo zapot ebí veškeré mé trp livosti, abych neza ala k i et nebo alespo
úp t. Nakonec mne bil tak ost e, že mi zanechával na mu ených místech krvavé stopy. Když spat il, co natropil, zahodil metlu,
poklekl ke mn a svými rty slíbal vyrážející
kapky krve, vysál rány - a tak zna n
zmírnil mé utrpení. P inutil mne nyní,
abych si na lavici poklekla s široce roztaženými stehny. Mé nejn žn jší zákoutí,od
p írody to sídlo rozkoše a nikoliv utrpení,
p išlo nyní na adu, aby sklidilo sv j podíl
muk. Žádostiv mi tam nahlížel a zam il
metlu tak, že jsem se neudržela a po ala se
svíjet a kroutit pal ivou bolestí. Mé svíjející
se t lo zaujímalo nekone n r znorodé polohy a postoje, což bylo pastvou pro jeho
o i. Vše to jsem snášela bez jediného výk iku.
Nakonec mi poskytl znovu chvilku odpoinku. P iklonil se k té ásti, jejíž pysky a jejich jemné okolí byly vydány v ob jeho
ukrutnosti a aby to napravil p itiskl k nim
své vlastní rty. Jemn mi je rozev el a op t
tiskl k sob , hn tl, jemn tahal za okolní
ku eravý porost a to vše d lal s takovou
vášní a s takovým nadšením, že to sv d ilo
o neobvyklé rozkoši, kterou prožíval. Pak
se znovu chopil metly. Moje pasivita, která
mu dodávala odvahu a neobvyklá p íchu
tohoto požitku jej rozvášnily tak, že se neovládal a má zadní tvá musela snést nový
p íval jeho zu ivosti. Nyní již ke mn ten
zrádce nechoval žádné ohledy a bil mne
tak, že jsem si nep ála nic jiného než abych
až do konce zkoušky neomdlela. Ani nyní
jsem však ani jedinkrát nevzlykla a nezaúp la, ani jsem nedala najevo rozho ení nebo hn v. V hloubi srdce jsem se však skálopevn rozhodla, že se již nikdy nevystavím
takovým ukrutnostem.
M žete si p edstavit, jak asi tím vším byly
z ízeny mé zadní kypré podušky - byly jediná krvavá rána, hroziv rozdrásány. B hem mu ení, kterému byly vystaveny, jsem
nepoci ovala ani stopy rozkoše. I nyní, kdy
mne púvodce mého utrpení zahrnul kompli-

menty a laskáním, jsem byla daleka jakéhokoliv pocitu uspokojení.
Jakmile byl múj od v uveden trochu do
po ádku donesla nám diskrétní paní Coleová osobn ve e i schopnou uspokojit i nejnáro n jšího labužníka a dopln nou výb rem nejlepších vín. Vše to postavila p ed
nás a op t beze slova odešla. Ani jediným
slovem nebo úsm vem nás nevyrušila nebo
neuvedla do zmatku, v doma si toho, že
onen diskrétní okamžik není ješt zralý
k tomu, abychom do spole nosti p ipustili
t etího.
Usedla jsem - stále ješt s pocitem p íliš
malé shovívavosti v i tomu, koho jsem po
všem tom musela-považovat za svého ezníka. Více mén jsem byla dot ena jeho
spokojeným, blaženým vzhledem, který
jsem v i sob považovala za urážlivý.
Když však tolik žádoucí osv žení - sklenka vína a n kolik soust jídla - pozvedlo
mou náladu (po celou tu dobu jsme nepronesli ani slovo) a když pal ivá bolest za ala
ustupovat, vrátila se mi zase dobrá pohoda.
Ta zm na mu neušla a pochopiteln jej povzbudila.
Ve e e sotva skon ila když jsem pocítila,
že ve mn došlo k jakési neuv itelné zm n : naplnily mne rozkošn lenivé pocity,
o kterých jsem netušila, že jich jsem schopna. Bolest z bi ování se nyní prom nila
v takové pal ivé horko, v takové horoucí
vzrušení, že mne to nutilo k hlubokým
vzdech m. Nemohla jsem se udržet a musela jsem t ít stehna o sebe, poposedávala
jsem a vrt la se v zu ivém neklidu na své
židli. Pronikavé pálení v t ch místech, na
která dopadla hlavní ást nedávné výchovné dávky, vysílalo žhavá, jemn vzrušující
poselství do protilehlého ak ního st ediska.
Ta tam tak nesnesiteln lechtala a dráždila,
že mne to vybi ovalo p ímo k šílenství. Není proto divu, že v takovém rozpoložení,
podn cována plameny p ehlušujícími mou
skromnost a rezervovanost vysílaly mé o i
p etékající vášnivou touhou na mého spole níka velmi srozumitelné volání o pomoc.
Byl mi každým okamžikem p íjemn jší,
protože jsem ho stále nezbytn ji pot ebovala k okamžitému ukojení mých pot eb a tu-

žeb.
Pan Bradville, pro kterého vzhledem k jeho zkušenostem nebyla tato situace žádným p ekvapením, brzy rozeznal do jaké
sout sky jsem se dostala, brzy vycítil mé
krajní vzrušení. Odsunul st l, který nám stál
v cest a zahájil preludium, které se mi zdálo slibovat brzké vysvobození. Nebylo však
tak blízké jak jsem doufala. Když jsem jej
totiž rozepnula a snažila se vyprovokovat
a pozvednout k akci, z stal jeho apatický
nástroj ne inný. P iznal se upejpav , že od
n j nemohu nic o ekávat, když jej jen beru
do ruky a tak se snažím povzbudit jeho
ochablé lenivé síly a když p itom neobnovím bolest nedávno zasazených, ješt krvavých šrám . Bez bi ování že z stane
ochablý ne v tší než je úd malého chlapce.
S pocitem, že budu pracovat jak pro jeho
užitek, tak také pro sv j, jsem okamžit
souhlasila s jeho p áním. Zkrátili jsme ceremoniál - on op el hlavu o op radlo židle
a já jsem mu ušt d ila d kladný výprask.
Pak kone n jsem vid la na p edm tu mé
touhy první známky života: najednou jako
pod kouzelným dotekem se nap ímil a vyrostl do skv lých rozm r a tvar . Pospíšil
si aby mi dal co jsem si zasloužila a svalil
mne na lavici. Když jsem všák na lavici tvrd dolehla pod jeho úsilím vymoci si vstup
pro obrovskou hlaw svého stroje zabolely
mne znovu mé zadní partie tak, že jsem nebyla sto vydržet. Vstala jsem tedy, oto ila
jsem se k n mu zády a ohnula se kup edu,
abych mu uvolnila zadní vjezd. Bylo však
nemožné aby se na mne v této poloze pevn ji p itiskl, protože p i zmíravých snahách
o proniknutí touto cestou naráželo jeho b icho p ímo proti mym pohmožd ninám. Co
d lat? Oba jsme byli nesnesiteln rozdrážd ni, rozb sn ni. Váše je však vždy vynalézavá chce-li dosáhnout svého cíle. V okamžiku mne vysvlékl do naha, položil velký
polštá z pohovky na koberec p ed krb,
opatrn mne na n j p evrátil na b icho. Pak
mne uchopil kolem pasu a s mou ochotnou
pomocí mne vyzvedl a položil si má stehna
kolem beder. Spo ívala jsem tak na poLštá i
jen hlavou a podpírala jsem se rukama
s vlasy rozhozenými po polštá i. Nadnášel

mne tak, že jsem jej mohla pevn obejmout
stehny kolem pasu. Celá má zadní tvá byla
vystavena jeho pohled m - v etn krvavého d jišt jeho nedávné kruté hry. St ed
mého hlavního cílového ter e byl v této poloze odvážn nastaven p ímo proti jeho
vzpínající se hlavni, která nyní byla vzty ena a p ipravena poskytnout mi zadostiu in ní za utržené urážky. I když to nebyla
jist ta nejpohodln jší poloha, naše vybi ovaná p edstavivost nestrp la další odklad.
První zahájil útok on a s velkým úsilím
a netrp livostt vpravil mohutnou žaludovitou hlavu svého nástroje mezi rty mého
ústí. Potom v dalším šíleném úsilí, které mu
již dopomohlo k prvnímu proniknutí, nacpal brzy dovnit i zbytek. V neustálých ohnivých strcích a v nekone né vše p ekonávající rozkoši se brzy vst ebal a rozplynul
jakýkoliv pocit bolesti a nevolnosti jak z pohmožd nin na mém zadku, tak z velmi neobvyklé pozice i z nadm rných rozm r jeho roubíku.
Má duše, veškeré mé city, pádily do místa
st etnutí, kde se soust edily v bod horce
pulsujícím rozkoší. Vysilující drážd ní a nap tí mne brzy vyneslo k p irozenému vyvrcholení, ke kterému se v mohutné záplav balzámového výst iku p ipojil harmonicky také múj galantní souputník. Kone ný zlom rozkoše ve mn utlumil a uspokojil
všechno to pal ivé sv d ní a lechtání, které
mne p edtím tak nesnesiteln trápilo a uvád lo v zu ivost. Mým rozbou eným smysl m se tak kone n dostalo ur itého uklidn ní.
Z tohoto podivného dobrodružství jsem
tedy nakonec vyt žila pro sebe mnohem více, než jsem podle jeho nep irozené podstaty mohla o ekávat. A nadto se mi od mého partnera dostalo nekone né chvály za
vytrvalost a shovívavost, kterou jsem v i
n mu projevovala. Dal to najevo darem,
který daleko p ed il všechna má o ekávání. Krom toho se samoz ejm odm nil
i paní Coleové.
Nikdy jsem se však už nedala zlákat k tomu, abych si to s ním zopakovala, abych se
znovu vydala kruté zkoušce bi ování. Myslím, že to pro n j bylo n co jako dávka špa-

n lských mušek -.-.- snad to bylo bolestiv jší, ne však tak nebezpe né. Pro n j to asi
bylo nezbytné, nikoliv však pro mne. Já
jsem spíše m la zapot ebí uzdy než ostruhy.
Paní Coleová si mne pro tento dobrodružný,odvážný in ješt více zamilovala.
pohlížela na mne nyní jako na d v e pln
vyhovující jejímu gustu, které se ni eho nebojí a je dost odvážné k tomu, aby se probojovalo všemi nástrahami rozkoše.Pe ovala o to, aby se mi dostalo jak zisku, tak
i rozkoše. A s ohledem zejména na zisk mi
obstarala nového obdivovatele, velmi jednoduše založeného a uvedla jej ke mn .
Byl to vážný, usedlý,:rozšafný starší gentleman, jeho zvláštní vášní bylo esat krásné vrko e vlas . A protože já jsem v tomto
smyslu oplývala pravým bohatstvím, p icházel vždy, když jsem si upravovala toaletu. Rozpustila jsem své vlasy v jejich p irozené kráse a nechala jsem ho, aby si s nimi
d lal co cht l. Hrál si tak hodinu i více, proesával mI vlasy h ebenem, navíjel si ku ery kolem prst , líbal je a hladil. A tím vše
kon ilo - nevedlo to k žádnému jinému
zneužití mé osoby, jako kdyby v bec neexistovaly znaky odlišující naše pohlaví.
M l krom toho ješt další zvláštní choutku.: V noval mi najednou deset pár nejskv lejších rukavic z jemné kozinky a bavil
se tím, že mi je navlékal a pak jim ukusoval
špi ky prst . Za tyto své chorobné kousky
platil starý pán mnohem ochotn ji než
mnoho jiných za mnohem podstatn jší projevy p ízn . Trvalo to tak dlouho, dokud jej
jednoho dne neschvátil úporný kašel. Ten
jej donutil ulehnout a tím mne zbavil tohoto
naprosto nevinného a p itom nechutného
podivína. Již nikdy jsem pak o n m nic neslyšela.
Myslíte si asi, že takový druh vedlejšího
zam stnání, nebyl nikterak na p ekážku jiné, p íjemn jší form života. Vedla jsem
však vpravd skromný a mírný život. P í inou toho však nebyla ani tak má ctnost, jako spíše to, že mi již zevšedn la novost rozkoše, že jsem jí byla p esycena. P ispívalo
k tomu dále to, že jsem žila v blahobytu
a byla jsem proto lhostejná ke každému zá-

vazku, ve kterém nebyl prosp ch nerozlu n spjat s rozkoší. Bez netrp livosti jsem
mohla na takové spojení ekat, až mi je as
a št stí p ihrají. Vždy jsem m la dost, ne ekala jsem žádostiv na každé penny, p esytila jsem se všech pamlsk . Nadto jsem se
nau ila ovládat své okamžité impulsy a nalezla jsem uspokojent v tom, že jsem se nau ila respektovat sama sebe a uchovat si živou a sv ží náladu.
Louisa a Emilly se jedné noci vydaly na
maškarní bál - Louisa byla p evle ena za
pastý ku a Emilly za pastý e. Louisa a Emilly nedokázaly být tak rezervované jako já.
Stejn však neupadly do lehkovážných nahodilých vztah a nezahodily se p estože
dv dobrodružství, která prožily, se zdála
tomu odporovat. A toto bylo jedno z nich.
Vid la jsem je p ed odchodem v jejich
p evle ení - nic nemohlo p irozen ji p edstavovat hezkého chlapce než Emilly se
svými skv le vymodelovanými údy a štíhlou postavou. Chvíli se družky držely pohromad , pak se však Louisa setkala se starým známým a velmi srde n hodila svou
spole nici p es palubu a opustila ji v ochran jejího chlapeckého úboru - což nebyla
práv nejspolehliv jší záštita - a její opatrnosti, a to bylo ješt horší.
Opušt ná Emilly se chvíli bezmyšlenkovit toulala sálem a pak - spíše pro p ílišné vedro a dusno než pro cokoliv jiného
- s ala masku a odešla k bufetu. Tam si jí
povšimnul gentleman ve slušivém dominu,
zastavil ji a dal se s ní do hovoru. Po chvíli,
b hem které Emilly projevila ur it více
ochoty a lehkomyslnosti než d vtipu. jf domino po alo vášniv vyznávat lásku. Nenápadn ji zatáhl do odlehlého kouta, donutil
ji, aby si vedle n j sedla, tiskl jí ruce, hladil
tvá e, velebil její jemné vlasy, obdivoval její
krásu, vše to s jakousi podivínskou formou
dvo ení jejíž tajemství ubohá Emilly nevytušila Poddala se tomuto dobrodružství
s otev eností vlastní její up ímné povaze.
A protože nebyla krutá nebo nelidská
k t m, co se o ni ucházeli, p istoupila ochotn na tento druh rozhovoru. A ona, zapomn vši na svúj p evlek, si neuv domila, že
ji gentleman skute n považuje za to, ím

se podle masky zdála být, za hezou kého
chlapce. V tom byl práv kámen úrazu. Nemajíc pochopiteln ani tuchy o jeho myšlenkách domnívala se, že všechny ty lichotky jsou ur eny jí jako žen . Tento dvoustranný omyl se u obou tak vystup oval, že
Emilly, která v n m vid la pouze váženého
gentlemana, jehož úctyhodnost nedokáže
zakrýt ani maska, rozpálená vínem jímž ji
napájel a mazlením, jehož si v i ní dovoloval, se snadno dala p emluvit aby s ním šla
do ve ejného domu. Zapomn la zcela na
výstrahy paní Coleové a ve slepé d v e se
mu zcela pod ídila, aby ji zavedl kam chce.
On pak, zcela zaslepen svou touhou i její
neslýchanou prostotou, kterou jej dokázala
uvést v omyl snáze než kdyby využila nejdokonalejšího sv dnického um ní, bezpochyby p edpokládal, že narazil na n jakého
pros á ka, vhodného pro cíle, které sledoval, nebo na vydržovaného oblíbence, který se mu náhodou dostal do rukou a který
dob e ví, o co se jedná a je si jeho zám r
pln v dom. A již to bylo jakkoliv, zavedl ji
do svého ko áru a odvezl ji do velmi p epychového pokoje s pohodlným l žkem. ˝e
to byl bordel, to Emilly nev d la, protože
s nikým jiným než s ním nemluvila. Když
však osam li a její zamilovaný spole ník
p istoupil k on m d v rnostem, které nezbytn musely vést k odhalení jejího pohlaví, žádný popis nedokáže vystihnout onu
sm s zran né pýchy, zmatku a zklamání,
které dal najevo truchlivým výk ikem:
Prob h, žena! Toto jí teprve otev elo o i,
doposud zast ené bezmeznou naivitou. Jako by však hledal n jaké východisko i nadále si s ní hrál a mazlil se, ale s tak z ejmým náhlým p echodem od horoucí vášn
k mrazivé nucené laskavosti, že ani Emilly
si toho nemohla nepovšimnout. Nyní teprve za ala toužit po tom, aby byla bývala pozorn jší k výstrahám paní Coleové a nepoušt la se do lehkomyslných styk s neznámými muži. P ehnanou d v ivost v ní
vyst ídala nyní p ehnaná báze . Myslela si,
že je mu vydána zcela na milost a nemilost
a pasivn protrp la celou p edehru. Její
partner se nyní po al znovu rozeh ívat
- a již že jí pro její mimo ádnou krásu

prominul její pohlaví, nebo že mu její chlapecký vzhled v jejím p evleku stále p ipomínal jeho p vodní dojem. Stáhl jí rozepnuté kalhoty až ke kolen m. Jemn ji donutil
ulehnout na lože s tvá í odvrácenou tak, že
dvojí cesta otevírající se mezi ob ma zadními pahrbky mu skýtala svobodu volby. Neo ekávan se pak pustil neobvyklou cestou
aniž dal p edem d v eti sebemenší výstrahu, že jí hrozí ztráta panenství tam, kde
o tom ani nesnila. Její ná ek a jemný, avšak
rozhodný odpor jej zadržel a p ivedl ke
smysl m. Pooto il tedy hlavu svého o e
a v celé délce s ním zajel do správné cesty.
A protože mu asi velká její podobnost s cestou jeho sn vydráždila p edstavivost, s velkým elánem dojel až na konec. Potom Emilly sám vyvedl z domu, šel s ní dv nebo t i
ulice, najal jí drožku a když jí dal dar - nikoliv menší než mohla o ekávat - p enechal ji drožká i, který ji již podle jejích pokyn dovezl v po ádku až domú.
Ráno to vše vypravovala paní Coleové
a mn , -.- nikoliv beze stop zmatku a strachu,
které se stále ješt odrážely v její nálad .
Paní Coleová prohlásila, že za své potíže
vd í jedin vlastní lehkomyslnosti, ze které ji nem že vylé it nic lépe, než trpká zkušenost. Já jsem pak prohlásila, že nemohu
pochopit, jak se mohou muži oddávat takové ne esti, nejen od základu hnusné, ale také absurdní a zcela neschopné poskytnout
jakékoliv uspokojení. Vždy podle zkušeností, které jsem sama m la, nebylo možné
p ekonat tak velké disproporce. Paní Coleová se mé nev domosti jen usmála a nepronesla k mé prostoduchosti žádnou p ipomínku. Svaté naivity jsem se zbavila teprve
po n kolika m sících, když jsem se náhodou stala o itým sv dkem podobné p íhody. Uvedu to zde, abych se pak nemusela
k tak nep íjemnému nám tu znovu vracet.
M la jsem tehdy v úmyslu navštívit Harriet, která se ubytovala v Hampton-Court. Paní Coleová slíbila, že mne bude doprovázet
a objednala jsem tedy pro nás ob ko ár.
Pro n jaké neodkladné obchodní záležitosti
však nakonec nemohla jet se mnou a tak
jsem byla nucena vydat se na cestu sama.
Neujeli jsme ješt ani t etinu cesty, když se

u ko áru zlomila náprava a já jsem byla ráda, že jsem z té nehody vyšla bez újmy na
zdraví. Ko ár však v cest pokra ovat nemohl. Uchýlila jsem se do blízkého zcela
uspokojiv vyhlížejícího hostince. Lidé mi
tam ekli na múj dotaz, že dostavník, kterým jsem cht la v cest pokra ovat, p ijede
až za n kolik hodin. Než bych se vzdala výletu, rozhodla jsem se rad ji po kat. Velkou
ást cesty jsem již totiž m la za sebou. Zavedli mne do p kného istého pokoje v poschodí hostince - pronajala jsem si jej na
dobu, po kterou jsem zde m la ekat.
Zatímco jsem se bavila vyhlížením z okna, zastavila p ede dve mi dvoukolka, ze
které vystoupili dva gentlemani - alespo
tak vypadali - a vstoupili do hostince, jako
kdyby si cht li trochu odpo inout a ob erstvit se. Do svého návratu dali komusi zatím podržet kon . Brzy nato jsem slyšela,
jak se otev ely dve e sousedního pokoje,
kam byli uvedeni. Bouchnutím se dve e
op t uzav ely. Když pak byli obslouženi,
slyšela jsem jak zav eli a zatáhli i záv sy na
okn . Pocit zv davosti - vyzna ovala jsem
se tím odedávna - mne p im l k tomu
abych se podívala, kdo to je a co tam d lají.
Nem la jsem p itom ješt žádné podez ení
a žádný jiný úmysl, než tam nahlédnout.
Mezi našimi pokoji byla posuvná st na, kterou bylo možno odsunout a tím ob místnosti spojednu velkou, vhodnou pro
v tší spole nost. Podrobným prozkoumáním mezist ny jsem brzy zahlédla n co, co
vyhlíželo jako kukátko, kterým bylo možno
pozorovat, co se d je na druhé stran . Bylo
ucpáno kouskem papíru stejné barvy jako
bylo d evo st ny. Otvor byl však tak vysoko, že jsem musela vystoupit na židli, abych
k n mu dosáhla. U inila jsem to tak tiše, jak
jen to bylo možné a vlásenkou jsem snadno
otvor uvolnila. P itiskla jsem k n mu oko
a krásn tak p ehlédla celý sousední pokoj
a vid la oba mládence jak skota í a válejí se
po sob , zcela oddáni - jak jsem se nejprve domnívala - veselé nevinné h e.
Staršímu mohlo být podle mého odhadu
asi devatenáct let, byl vysoký, p íjemného
zevn jšku, na sob m l bílý manžestrový

kabátec se zelenou sametovou kapucí, vlasy m l krátce p ist ižené.
Mladšímu snad nebylo ani sedmnáct, byl
statný, zdrav r žový, hezký - zkrátka byl
to opravdu p kný chlapec. Podle oble ení
to mohl být venkovan - m l zelený plyšový kabátec, stejné kalhoty, bílou vestu a bílé pun ochy, na hlav jockejovskou epi ku. Sv tle plavé vlasy mu voln spadaly
v p irozených vlnách na ramena.
Potom se starší rozhlédl po pokoji - ve
svém sp chu a rozohn ní p ehlédl asi malou dírku v mezist n , u které jsem stála
a okem pevn p imknutým ke kukátku
jsem zabra ovala proza ování sv tla. ekl
n co svému partnerovi, což vyvolalo náhlou zm nu scény. Starší po al nyní objímat, tisknou a líbat mladšího, sahal mu po
prsou a dával tak z eteln najevo své úmysly, že jsem se domnívala, že ten druhý je
vlastn p evle eným d v etem. Byl to však
omyl, ze kterého mne brzy vyvedla sama
p íroda - vždy jinak by se bylo muselo
jednat o její vlastní omyl, kdyby žen vtiskla tak výraznou mužskou známku.
V ukvapenosti svého mládí a bažíce po
tom, aby ukojili svou absurdní váše i p i riziku, že to pro oba m že mít nejhorší následky (možnost odhalení byla ovšem velmi nepravd podobná), p istoupili nyní k takovým výst ednostem, že jsem okamžit
pochopila co jsou za .
Zlo inná hra tedy probíhala a já jsem m la tolik trp livosti,že jsem p ihlížela až do
konce - pouze proto, abych nashromáždila více fakt a získala v tší jistotu a odvahu
k tomu, abych pro n sjednala zaslouženou
spravedlivou odplatu. Když se op t upravili
a p ipravovali se k odchodu, plna rozho ení a zlosti jsem sesko ila ze židle, abych
proti nim vzbou ila celý d m. Po ínala
jsem si však tak neobratn a sko ila jsem
tak prudce, že jsem nohou zavadila o n jaký h ebík nebo nerovnost v podlaze a dopadla jsem p ímo na tvá tak prudce, že
jsem v bezv domí z stala ležet na podlaze.
Musela jsem tam tak ležet dost dlouho než
mne n kdo našel. Hlukem mého pádu byli
asi oba výte níci tak vyplašeni, že využili
asu, kdy jsem ležela v bezv domí, k bez-

pe nému úniku. Po ínali si p itom, jak jsem
se potom dov d la, tak p ekotn , že nikdo
nechápal d vod jejich náhlého sp chu. Teprve když mne našli a když jsem op t byla
schopna mluvit, ekla jsem lidem z hostince, eho jsem byla sv dkem.
Když jsem p išla dom a vypráv la paní
Coleové celou p íhodu, vysv tlila mi velmi
jasn , že je sice nesporné, že by jednou m la ty hnusné zlosyny stihnout zasloužená
odplata, že však již zatím asi unikli. A že
kdybych se byla stala do asným nástrojem
pomsty, dostala bych se sama do velkých
nesnází, v tších, než si dovedu p edstavit.
Pokud pak jde o v c samu, ím mén o tom
budu mluvit, tím lépe. Zd raznila, že by sice mohla být podezírána z nedostatku nestrannosti, protože je p edstavitelkou ženské poloviny lidstva a ženám mohou takové praktiky vzít od úst více než pouhý
chléb, p ece jen je proti jakémukoliv potírání vášní. A to že prohlašuje jen z úcty k isté pravd . A již m la taková nestoudná
váše v jiných dobách a v jiných zemích jakékoliv neblahé následky, je naším zvláštním št stím, že t m, kdo jsou jí nakaženi, je
vtiskována viditelná pe e utrpení - alespo v naší zemi. Mezi mnohými takto poznamenanými muži, které poznala, by zt ží
mohla jmenovat jedinou výjimku jejíž charakter by i v ostatních sm rech nebyl postižen opovrženíhodnými vadami. Postrádají
všechny ctnosti svého vlastního pohlaví
a zato oplývají nejhoršími h íchy a nectnostmi pohlaví našeho. Jsou ohavní, sm šní
ve své odporné ned slednosti, v tom, že si
na jedné stran oškliví ženy a odsuzují je,
na druhé stran si však sou asn osvojují
jejich zp soby, chování, zp sob e i, pohledy a v bec všechny ty jejich drobné afektované vlastnosti, které se k ženám hodí ur it lépe než k on m bezpohlavním mužským sle nám.
Nyní si však už umyji ruce od té špíny
a op t se pono ím do proudu svého vypráv ní, do kterého nyní za adím hroznou
zkušenost n žné Louisy, na které mám uritý podíl i já sama. K tomuto vypráv ní
- spole n s vypráv ním o p íhod ubohé
Emilly - jsem se Vám zavázala. Bude to

další z tisíce p íklad , že když žena jednou
ztratí ve svém jednání kompas, neexistují
žádné prostopášnosti, kterých by se nebyla
schopna dopustit.
Jednou odjela paní Coleová s Emilly
na celý den a já s Louisou jsme m ly na starosti d m, kde krom nás z stala jediná
služebná. Trávili jsme sv j as tím, že jsme
výkladní sk íní pohlížely ven na ulici a pozorovaly, co se tam d je. Vid ly jsme p Icházet chlapce ze sousedství, který nám nabízel kv tiny naskládané v košíku. Byl to
syn chudé ženy, která se živila zašíváním
pun och a m la krámek nedaleko našeho
domu. Prodejem kv tin pomáhal chlapec
matce získávat obživu. Na nic jiného se také nehodil, protože to byl nejen úplný idiot,
ale ješt k tomu koktal tak, že mu v bec nebylo rozum t ani t ch p l tuctu zvuk , kterými vyjad oval své živo išné nálady
a myšlenky.
Chlapci v okolí a služebnictvo mu p ezdívali "Dick - boží hovádko", protože ve své
prostoduchosti ud lal bez váhání vše, o
jste ho t eba jediným slovem požádali
a protože nikdy neprojevil ani nejmenší
sklon k tomu, že by cht l n komu ublížit.
P i všem tom však byl dokonale vyvinutý,
statný, p kn rostlý a na své stá í veliký
a silný jako kú . I ve tvá i byl docela pohledný. Nebyl to tedy zdaleka onen známý
typ znetvo eného blbce a jestliže vám nevadily takové mali kosti jako neumyté tvá e,
rozcuchané a nikdy ne esané vlasy a celkový zanedbaný vzhled, vypadal tak, že by
klidn mohl diskutovat o životních názorech i s t mi nejvznešen jšími filozofy. Tohoto chlapce jsme asto vid ly a kupovaly
jsme od n j kv tiny - již jen z pouhé
útrpnosti. Ale tentokrát, když nám tak nabízel sv j košík s kv tinami, dostala náhle
Louisa bláznivý nápad. Aniž si k tomu p edem ode mne vyžádala souhlas, zavolala jej
dovnit , prohlédla si kv tiny, vybrala dva
svaze ky -.-.- jeden pro sebe a jeden pro
mne - a vytáhla p tišilinkovou minci a dala mu ji zcela samoz ejm k rozm n ní, jako kdyby p edpokládala, že je v bec schopen ji rozm nit. Chlapec se však poškrábal
na hlav , místo slovy nám svými navyk-

lými posunky dal najevo, že nemúže tak
velkou minci rozm nit a doprovodil to úsilovným, naprosto však nesrozumitelným
koktáním.
Na to mu Louisa ekla.: "Dob e, chlap e,
poj se mnou nahoru, tam ti dám drobné."
Sou asn mi pokynula, abych ji doprovodila. Zav ela jsem tedy dve e z ulice, ponechala jsem je i celý krám na starosti služebné a šla jsem za nimi nahoru.
Tam mi Louisa pošeptala, že ji nep ekonatelná zv davost nutí, p esv d it se, jak se
p íroda k tomu spratkovi zachovala a zda
jej vybavila t lesnými dary tak, aby vyrovnala nedostatek duševních kvalit. Poprosila
mne, abych jí pomohla ukojit zv davost.
Nedostatek ochoty nikdy nebyl mou nectností a tak mne ani nenapadlo, abych její
podivné žádosti odporovala. Naopak, také
moje zv davost se její žádostí probudila ve
stejné naléhavosti, podlehla jsem témuž vrtochu. Se zájmem jsem se do toho po hlav
pustila.
Když jsme p išli do Louisiny ložnice, zabavila jej vybíráním kv tin, zatímco já jsem
zahájila útok. Protože s takovým prostým
hlupákem nebylo t eba d lat žádné okolky,
postupovala jsem p ímo. Mé první šouravé
hmaty jej tak p ekvapily a zmátly, že další
postup p ijímal s neohrabanou pasivitou.
Byl tím celý vyplašený a snažil se mým prst m ostýchav uhnout. Svými pohledy jsem
se mu snažila dodat odvahu, hrav jsem jej
vykrákala za pa esy, hladila po tvá ích
a s mnoha drobnými lichotkami jsem se pídila za svým cílem. Brzy jsem jej p ízniv
naladila a vzrušila. Probudil se a po al živ ji
reagovat, po al se pitom šklebit a usmívat,
v jeho o ích se objevil jakýsi náznak žáru,
tvá e se mu zbarvily ohnivým rum ncem.
V jeho chování se z ejm po ala projevovat
živo išná touha po rozkoši. P ekvapen však
touto pro n j zcela neobvyklou situací nev d l co má d lat, jak se má chovat. Zkrocený, poddaný, s rozšklebenými nap l otev enými ústy, v jakémsi pitomém uchvácení zde stál a pasivn snášel, abych si s ním
d lala co chci. Košík mu vypadl z rukou
a Louisa jej odklidila stranou,
D rami v od vu jsem se mu nyní dostala

na stehna, jejichž pokožka byla ve srovnání
s hrubostí a špínou jeho od vu p ekvapiv
jemná a hladká, tak jako zuby ernoch se
zdají b lejší vzhledem k erni, která je ob-.
klopuje. A jak byl chud vybaven co do svého rozumu a chování, tak bohat jej p íroda
obda ila osobními poklady - pevným
pružným svalstvem kypícím všemi š ávami
mládí a robustním, dob e stav ným t lem.
Mé prsty se nyní prodíraly k pravd , k citlivé rostlin , která místo aby se p ed dotekem citliv stahovala zp t, se naopak zaradovala, nalila a vyrostla. Dostalo se mi tak
p íznivé informace, že v c je zralá k odhalení tak jak jsme to m ly v úmyslu a že ji
poutající v zení je tak t sné, že hrozí prolomení. Rozepnula jsem mu kabát, vytáhla
cár roztrhané košile, který nebyl sto zakrýt
ani tvrtinu toho, co se nyní p ed námi objevilo jako idiotova nejv tší chlouba: obrovský ztuhlý idol v celé své pýše a kráse. N co takového jsmeneo ekávaly! Byl tak
ot esných rozm r , že i když jsme již v d ly, že uvidíme n co mimo ádného, p ekonal všechna naše o ekávání a p ekvapil
i mne, která jsem nebyla zvyklá hrát si
s mali kostmi. Klidn se hodil na n jakou
výstavu. Jeho obrovská hlava se barvou
a rozm ry podobala beranímu srdci a na širokém h bet jejího podstavce jste klidn
mohli vrh -.- kostky. Také délka celého nástroje byla neobvyklá. A bohatý p ív sek
pod tím vším, opravdová to pokladnice,
obrovská co do rozm r , zdrhnutá a svrašt lá do m lkých záhyb , zapl ovala zrak
a zcela soum rn dopl ovala celek tak, že
bylo z ejmo, že jde o jedine ný výtvor p írody. Bylo to dúkazem, že zd dil v bohatém rozsahu skv lé privilegium, kterým se
obvykle vyzna ují ti, kte í jsou po duševní
stránce vybaveni velmi uboze, což dalo
vznik vulgární mu úsloví, že "bláznova
ozdoba je oblíbenou hra kou jeho paní."
A to nikoliv bezdúvodn , vždy v lásce práv tak jako v boji vyhrává nejdelší zbra .
P íroda pro n j v tomto sm ru u inila tolik,
že se pravd podobn rozhodla vynahradit
mu tak -.- to, co mu z stala dlužna p i vybavování jeho hlavy.
já, která jsem skute n nem la v úmyslu

hnát hru dále a cht la jsem jen uspokojit
svou zv davost pohledem, jsem byla tím,
eho jsem dosáhla zcela uspokojena a nepodlehla jsem pokušení, jež p ede mnou
tak hroziv tr elo. Sta ilo mi, že jsem vztyila máj a byla jsem ochotna ponechat druhému, aby ji ov n il fábory. Pon vadž jsem
snadno mohla vy íst z Louisiných žádostivých o í žhavou touhu, rozhodla jsem se
pro pohodln jší a bezpe n jší úlohu. Dávala jsem jí, bažící po aktivn jší h e, povzbuzující znamení, aby klidn v dobrodružství
pokra ovala. P itom jsem si p edstavovala
že zde z stanu a budu nezištn p ihlížet.
Pocítila jsem zv davost -.- cht la jsem vid t,
jak se takový neobvyklý p írodní úkaz dokáže zhostit své p irozené úlohy v milostné
operaci.
Zatím Louisina chu na tento experiment
dále rostla. Ta pilná v elka se z ejm nehodlala vzdát nektaru tak vzácného kv tu
jen proto, že vyrostl na hnojišti. Byla pln
p ipravena p evzít ode mne poklad, který
jsem jí také ochotn postoupila. Vybi ována vlastní touhou, podn cována mým souhlasem, se v okamžiku rozhodla riskovat
m ení sil s idiotem, který také jen ho el,
rozpálen našimi p edchozími snahami
vzk ísit v n m pocity vášn a donutit k maximálnímu vyp tí péra jeho orgánu. Ten
zde stál toporný a hrozivý, napínán až
k prasknutí krví a životními š ávami. Nikdy
nebudu moci na ten pohled zapomenout.
Louisa tedy uchopila držadlo, které se
tak ochotn její ruce nabízelo a ustupujíc
pozpátku vedla jej za sebou za jeho mistrovský nástroj až k lúžku jako povolného
bý ka. Ochotn se tomu poddával, z ejm
pobízen instinktem a popohán n ostruhami touhy.
Zastavila se u postele a usedla na ni. Pak
se pomalu ukládala až jemn dolehla na záda (ovládala to dokonale, vždy to bylo její
nejmilejší zam stnání!) aniž však pustila
z ruky to, co v ní tak pevn svírala. Postarala se o to, aby uvedla své šaty do náležitého
nepo ádku. Její stehna se vábiv roztáhla
a pozvedla, ímž se pootev el celkový pohled na její pokladnici lásky. otvor mezi rúžovými rty ozna oval tak z eteln zápasi-

št , že i pro slabomyslného bylo nemožné,
aby to p ehlédl. Také to uvid l, zejména
když Louisa tam z eteln zam ila hlavu jeho obléhacího berana, la na toho, aby se již
s ním pustila do k ížku. Neochotná k jakémukoliv dalšímu odkládání nebo planému
laškování žíznila touhou po pronikajícím
p írazu. Ten jí však p i hore né oboustranné innosti p inesl takové utrpení a tak nesnesiteln roztáhl jemné ústí, že zd šen
vyk ikla, že ji to nesnesiteln trhá, zabíjí.
Bylo však pozd .: bou e se rozpoutala plnou silou a jí nezbylo než aby se jí poddala.
Nyní již jeho mužský nástroj, pohán n citovou vášní, uplatnil tak mocné své p ednosti
a svou nad azenost, žihadla rozkoše jím
probíhala tak nesnesiteln , že ho to zcela
rozb snilo a jeho požitky jej prom nily
v opravdového šílence, takže jsem se po ala skute n obávat o osud útlé Louisy.
V tomto spojení se mi zdál ješt hroziv jší než p edtím. Jeho chování, d íve tak mírné a poddajné, jeho výrazy -.- vše to se
zm nilo, akt jej zcela ovládl. Ale nezdálo se
že zde ádí idiot a já jsem k n mu dokonce
po ala poci ovat jakousi úctu pro vyp tí, do
kterého jej dokázaly vybi ovat jeho smysly.
V jeho o ích nyní planul ohe , žhavý rum nec dodal nový život jeho tvá ím, za até zuby mu pokrývala p na, celé t lo se zmítalo
v prudké, neovladatelné smršti. Vše to prozrazovalo skv lou divokost jeho pohlavního pudu. Bo e a rozrážeje vše p ed sebou,
vzteklý a zb silý jako štvaný býk, rozrýval
její n žnou brázdu, zcela nevšímavý k jejímu bolestnému ná ku. Nic nemohlo zastavit, zabrzdit takové b sn ní. Když nakonec
vecpal dovnit hlavu, jeho slepá zu ivost si
brzy vynutila cestu i pro zbytek, pronikající, rozervávající a trhající všechny p ekážky. Mu ené, drásané a zra ované d v e
k i elo a k e ovit se svíjelo, volalo mne na
pomoc a marn se pokoušelo set ást toho
mladého divocha nebo zpod n j vyklouznout. B da, vše bylo marné. Spíše by dokázalo pouhým dechnutím utišit a spoutat
zimní bou i, než všemi svými silami zastavit jeho útok, než se ho zbavit. A všechny
její snahy a její úsilí kon ilo tím, že se jen
dále zaplétala a ješt t sn ji zapadala do je-

ho objetí a hloub ji sI zarážela jeho ráhno.
Musela zápas dobojovat, i kdyby za to m la
zaplatit životem. On pak, pln ovládán jen
svými pudy, vyjad oval své zví ecí vášn
páchnoucí pon kud ukrutností, spíše drásáním než polibky, zu ivým kousáním do tváí a na šíji, ehož známky pak po dlouhou
ádku dní nezmizely.
Ubohá Louisa však z toho nakonec vyšla
lépe než jsme mohly o ekávat. P estože
musela mnoho vytrp t, trp la pro starou
dobrou v c a její utrpení bylo smíšeno s požitkem - svou bolest prožívala v rozkoši.
A tak v rozb sn ném naléhání zví ecí nástroj, ženoucí se jako vichr a razící si cestu
jako železný klín, pronikl brzy do nejzazší
hlubiny, takže se již nemusela bát ni eho
dalšího a takže jí nezbylo nic po em by ješt mohla toužit. A tak zahlcena nejdražším
soustem na sv t -.- (Shakespeare) -.- Louisa nyní p ímo tonula v pronikavé rozkoši, prožívala nekone né uspokojení, že dosáhla svého. Každé vlákno jejích útrob, p epln ných
k prasknutí, bylo napínáno jako na sk ipci,
p i emž jeho nástroj svou nest ídmostí pronikav vzrušoval všechny její smysly. Nakonec ji rozkoš ovládla natolik, jeho bodec se
do ní zabo oval tak hluboko, že ve zb silosti dohonila i svého zu ivého jezdce a pln
se mu vyrovnala v bou livém milostném šílenství. Jako pominutá se celá soust edila
do té ásti svého t la, jejíž dutinu cítila tak
pal iv p epln nou a zpracovávanou. Jen
tam ješt existovala, vše ostatní jako by zanikalo v delirické extázi smysl , o emž
sv d ily její o i obrácené v sloup, rozpálená rudost rt , zvlykavé, zhluboka vyrážené
vzdechy. Zkrátka prom nila se v jakýsi
bezmyšlenkovitý rozb hlý stroj, který není
s to ovládnout své pohyby. Vyrovnala se pln svému slabomyslnému mu iteli, který ji
stále rozrýval a dával jí vychutnávat své
zb silé n žnosti a sílu svého temperamentu.
Jejich bedra aktivn zapojená do souboje, se zachvívala zu ivostí st etnutí, až prudce vzdutý p íliv rozkoše p niv se dmoucí
k vyvrcholení vyústil v perlovou spršku,
která jedin byla s to tento orkán utišit. První prolil slzy, zadržované do posledního
okamžiku, idiot ovládaný jedin svou

smyslností. Bylo to v jakési agonii rozkoše,
v bou livém rozplynutí, které jej donutilo
k výronu. To Louisa ucítlla tak pronikav ,
že jej jako v rná spole nice následovala,
o emž sv d ily obvyklé p íznaky. Delirium
rozkoše, chv jivé k e ovité ot esy a srdcervoucí, zmíravé Achie. Nyní, když z ní kone n ustoupil, ležela zde celá zmožená rozkoší, prožívající drásav její poslední záchv vy. Zcela vy erpaná, lapající po dechu
a bez jakýchkoliv jiných projev života krom jemných záchv v , kterými se ot ásaly
její struny rozkoše, p ílIš rozezvu ené, než
aby se mohly rychle zase uklidnit.
U spratka, jehož pozoruhodný nástroj sehrál tento úsp šný koncert, m l jeho nyn jší uspokojený výraz v sob n co sm šného
nebo spíše tragikomického: ve svém obvyklém, nic ne íkajícím vzhledu idiota, m l
nyní jakýsi nádech smutného, truchlivého
bláznovství, jak zde stál se svým znakem
mužství, nyní zm klým, uklidn ným a kymácejícím se mezi stehny, hr zným však
i v úpadku. V sklí enosti ducha i t la, která
p irozen vždy následuje, klopil o i na
svou pokleslou korouhev, nebo je zase žalostn zdvíhal k Louise. Zdálo se, že od jejíchává to, co s ním p ed chvílí
tak horoucn sdílela a co nyní sklí en postrádal. Ale brzy se mu op t vrátily p irozené síly, jež z jeho tvá e zahnaly p ízrak slabosti, jímž jej poznamenal všeobecn platný zákon rozkoše. Jeho hlavním zájmem již
op t byl košík s kv tinami. Vyhledala a dala jsem mu jej, zatímco si Louisa upravovala
sv j od v do normálního stavu. Potom si od
n j vzala všechny jeho kv tiny a zaplatila
mu za n . Ud lala mu tím snad ješt v tší
radost, než kdyby jej z vd nosti políbila
- tím by jej byla asi jenom zmátla, t žko
by pochopil, jaké by ji k tomu vedly dúvody
Nevím, zda Louisa ješt n kdy tuto zkušenost opakovala a mám-li íci pravdu, ani
v to nev ím. Byl to u ní jen okamžitý vrtoch, dokonale uspokojila svou zv davost
ve výhni rozkoše, která našt stí nem la
žádný jiný výsledek, než že mládenec, který si ve své hlav uchoval jen zmatenou
vzpomínku na to, že se n co takového ode-

hrálo, po n jakou dobu když ji spat il projevoval známku radosti a d v rnosti
-.- ovšem svým idiotským zp sobem. Brzy
však na ni zapomn l a jeho pozornost se
obrátila k jiné žen , která ho vzhledem k jeho utajeným p ednostem získala pro sebe.
Louisa po tomto dobrodružství již dlouho
u paní Coleové nez stala -.- pochopiteln ,
že jsme jí o svém pokusu nic ne ekly ze
strachu z následk . -.- P i n jaké p íležitosti
zaplála velkou láskou k jakémusi mladíkovI
a potají -.- jak to odpovídalo její povaze
- sbalila všechny své v ci a odjela s ním do
zahrani í. Od té doby mi zmizela zcela z o í
a nikdy již jsem se nedov d la co se s ní
Stalo.
N kolik dn po tom co nás opustila obdrželi dva mladí gentlemani, zvláštní to oblíbenci paní Coleové, od ní souhlas, abych se
s Emilly mohla zú astnit veselého ve era
v malém, ale rozkošném dom jednoho
z nich v Surry, n kolik mil proti proudu
Temže. -.-.Když bylo vše dohodnuto, vyjely jsme
jednoho p ekrásného, horkého letního dne
po ob d na sch zku. Dojely jsme tam po
tvrté hodin a vystoupily jsme u rozkošného pavilonu. Naši galantní spole níci nás do
n j uvedli na odpolední aj. Krásná vyhlídka, jasné slune né po así a lichotky našich
spole ník nás brzy rozja ily a rozveselily.
Po aji jsme se šli projít do zahrady. M j
p ítel -.- byl to majitel domu -.- nem l nikterak v úmyslu udržet zábavu v p íliš strohých mezích. Navrhl nám s otev eností, ke
které jej oprav oval jeho d v rný vztah
k paní Coleové, abychom využili teplého
po así a spole n se vykoupali pod pohostinným stanem, který dal zvláš pro tento
ú el postavit nad í kou, k níž vedly postranní dve e pavilonu. Tam jsme se mohli
bavit podle libosti, bezpe ni p ed vyrušováním, v naprosté diskrétnosti.
Ani Emilly, která nikdy nic nenamítala,
ani já, jíž se koupání vždy líbilo, jsme nem ly námitek ani proti osobám, které takovou
zábavu navrhovaly, ani proti dalším radovánkám, které -.- jak jsme snadno uhodly
- s tím m ly být spojeny. Proto jsme se vynasnažily, abychom v rny vyškolení, jehož

se nám dostalo u paní Colleové, daly najevo
svúj souhlas a to s takovým p vabem, jakého jsme jen byly schopny. Aniž bychom dále ztráceli as vrátili jsme se do pavilonu,
jehož jedním východem se mohlo vejít p ímo do prostorného stanu, postaveného t sn vedle pavilonu. Jeho st echa nás chránila p íjemn p ed slune ním úpalem a v p ípad pot eby i p ed dešt m. Stan nám zajišoval takové soukromí, jaké si jen bylo
možno p át. Jeho plát né st ny byly pomalovány a od shora až dol p edstavovaly dIvoký listnatý les. Celý stan nesly ty i sloupy a mezi nimi byly postaveny vázy a ko ená e s kv tinami. Kamkoliv jste pohlédli,
všude to na vás p sobilo velmi p íjemným
dojmem.
Stan zasahoval dosti daleko do vody, byly v n m pohodlné lavice na suchém b ehu,
na které jsme mohli odložit své šatstvo, které se však také hodily pro . . . nebo pro . . .,
zkrátka vhodné pro více ú el a nejen k odpo ívání. Stranou stál také st l p epln ný
sladkostmi, pikantními zákusky, ovocem
a lahvemi s vínem a likéry v bohatém výb ru k zahnání chladu po výstupu z vody nebo p i jakékoliv nevolnosti. M j galantní
spole ník, který se v takových v cech výborn vyznal a který by klidn mohl být inspektorem rozkoší na dvo e ímských císa, nevynechal žádnou rekvizitu vhodnou
pro zvýšení pohodlí nebo p epychu.
Když jsme si dosyta prohlédli tento p ív tivý kout a když byla u in na všechna opat ení aby nás nikdo nerušil, p išlo na adu
svlékání. Gentlemani brzy vysvlékli každý
svou partnerku donaha a donutili nás tak
vyjevit všechna osobní tajemství obvykle
zakrytá od vem. Jejich odhalení nám po
pravd e eno nep ipravilo žádnou nevýhodu, naše ruce se však zcela automaticky
položily na nejzajímav jší místa a snažily se
p edevším zakrýt vše od ku erav zarostlého útesu dol . Potom však na jejich
p ání jsme toho nechaly a prokázaly jsme
našim partner m tutéž službu, jaké se od
nich dostalo nám -.- pomohly jsme jim ze
šatú. B hem vysvlékání pochopiteln docházelo ke všem drobným lichotkám a bujnostem, které si snadno m žete p edstavit.

M j partner byl nyní vysvle en do košile.
Když se tak na mne zamilovan díval, p ímo mne to nutilo abych pozorovala p ední
cíp jeho košile: vzdouval a zdvíhal se a klesal podle vzpurných popud toho, co zakrýval. Brzy však byla moje zv davost ukojena: stáhl si košili p es hlavu a nahý jako
Kupido, -.- mi sv j poklad p edvedl v tak
v zp ímeném postoji, že mne to okamžit
povzbudilo tak, že jsem byla schopna bez
prodlení jej p ijmout. Ale i když jen pouhý
pohled na jeho po ádné rozm ry mne dokázal rozpálit, sv ží vzduch ochlazující mé
nahé t lo a touha po tom, abych se co nejd íve vykoupala, mi umožnily odrazit jeho
útok a uklidnit ho. ekla jsem mu také, že
malý odklad jen oko ení naši rozkoš. Dali
jsme p íklad zdrženlivosti našim p átel m,
kte í podle všech p íznak za ali ztrácet
hlavu. Držíce se za ruce vstoupili jsme jako
první do proudu a pono ili jsme se až po
krk. V parnu horkého léta poskytla mi p íjemná sv žest vody tak žádoucí ob erstveni. Jako bych tím oživla a stala se vnit n
spokojen jší a p irozen i veselejší a p ístupn jší vjem m rozkoše.
Myla jsem se, dovád la a hrála si se svým
p ítelem p enechali jsme Emilly, aby se
se svým vypo ádala sama. Mého spole níka
mé neustálé potáp ní nakonec po alo nudit. Za al na mne st íkat a dorážel na mne
všemi triky, které si jen dokázal vymyslit.
Bou liv jsme dovád li a veselili se. Nyní mi
již také zcela bez ostychu bloudil rukama
po celém t le, po šíji, adrech, b ichu, stehnech a po všem tom atda, které si jist dovedete sama p edstavit -.- vše to pod záminkou, že mne umývá a t e. Stáli jsme sotva po pás ve vod , což mu však nikterak
nebránilo, aby si se mnou nehrál a neohmatával mou št rbinu, vyzna ující mé pohlaví,
které je tak podivuhodn vodot sné. Jeho
prsty se ji marn snažily roztáhnout a rozev ít -.- vpoušt ly dovnit více ohn než vody. P itom mi dal také pocítit sv j vlastní
nástrorý byl tak výkonný, že byl schopen práce i pod vodou. Oto il mne k sob
zády a snažil se p emoci drsnost mé vnit ní
konstrukce vyvolanou vodou, jež nás obklopovala. A skute n se mu poda ilo pro-

niknout tak daleko, že jsem pocítila vzrušující rozpínání svých spodních rt , povolujících p ed pronikajícím nástrojem. P estože
se mi tato nemotorná metoda rozkoše nelíbila, nedokázala jsem ho p erušit, protože
v této poloze jsme oba mohli pohodln pohlížet na zápasišt , kde již byli Emilly se
svým partnerem v plné h e. On byl z toho
laškování a ád ní ve vod tak netrp livý,
že zavedl svou nymfu k jedné z lavic na
travnatém b ehu a tam ji bez meškání za al
u it jaký je rozdíl mezi tam a sem.
Posadil si ji na kolena a jedna jeho ruka
sklouzla na hladkou, lesklou a jako sníh bílou pokožku jejích ader, která pokryta rosou zá ila dvojím leskem jako vzácná slonovina. Již jen pouhý dotek t ch dvou polokoulí zdobených rubínovými bradavkami
byl jej schopen vynést až na vrchol milostné touhy. Druhou rukou prozkoumával
sladké tajemství jejího klína a snažil se tam
uvolnit místo pro majestátní kus, který
- jak mu sed la na klín -.- vzp ímen stál
mezi jejími stehny a tvrdošíjn si vymáhal
okamžitý vstup. N žná Emilly ve snaze
o prodloužení p edehry a oddálení kone ného st etnutí jej jemn odstrkovala, jako
by se cht la vyhnout rozkoši, kterou m la
p ed sebou. Tento její vrtoch však m l za cíl
jenom další vystup ování oboustranného
požitku, nebo její o i, napln né zmíravou,
nyjící touhou, vyjad ovaly sou asn jak
p edstírané odmítání, tak i vrcholnou touhu. Její líbeznost byla tak pikantn dopln na p íjemn dráždivou ostýchavostí a to jen
stup ovalo její žádoucnost. Zdvojnásobovalo to zápal, se kterým ji celou zahrnoval polibky. I p itom p edstírala, že se snaží polibk m vyhnout, pusttla se s ním dokonce do
milostné šarvátky a její dráždivé škádlení
zp sobilo, že násilím uloupené polibky byly ješt sladší.
Emily neznala jiný zp sob dovršení rozkoše než ten, kterému ji nau ila sama p íroda -.- tedy um ní podléhat. inila tak
s ostychem, zdráhav , ale její zdráhavost
byla dob e vypo tena, protože vším tím
uhýbáním, zápasením, usilováním o vyprošt ní z jeho sev ených paží, projevovala
mnohem více dovednosti a zkušenosti než

se zdálo. V jejím zápasení totiž bylo vid t
snahu znásobit dotek t l. Stále t sn ji ho
v souboji obepínala a ovíjela svými údy stejn jako úponky révy ovíjejí kmen. A tak došlo nyní -.-.- ovšem s jiným zám rem -.- k témuž ú inku jako když Louisa nedávno zápasila o své uvoln ní z objetí idiota.
Zatím se ob jejich t la, nedávno se vynoivší z vody, tak rozpálila, že jejich bílá
hladká pokožka zcela zr žov la. Byli navzájem tak propleteni, že jedin podle výrazn jšího svalstva, charakteristického pro
siln jší pohlaví bylo možno poznat, komu
který úd náleží.
V malé chvilce pak pronikl úto ník do
svého cíle a zavázal uzel v rného milovníka se všemi obvyklými smy kami. Nyní byl
již také konec se všemi t mi rafinovanými
náznaky jemného váhání, pry byla všechna p átelská p etvá ka. Vše to nyní odvál
vichr vášn . Emilly uvolnila stavidla všeho
svého um ní, nucena k tomu p írodou, která sou asn s protivníkovým hlubokým
vpádem rozpoutala v jejím srdci bou livou
smrš . Ležela zde vydána na milost a nemilost dobyvateli, který si vít zn vybojoval
p ístup až do samého st edu její pevnosti.
Ve své porážce však nezústala v bec pasivní, zápolení bylo stále váhav jší a stále více
se soust e ovalo do t ch ástí t l, které
k sob byla t sn p imknuta. P im la jej tak
brzy k tomu, aby splatil p írod sladký
dluh. Neomezila se však na to, že by splátku jen p ijala. Jako ú astník souboje, který
sice byl zasažen smrtelnou ranou, ale d íve
než padne složí i svého soupe e, m la
i Emilly p íliš málo asu na to, aby se chlubila svým vít zstvím. Zasažena touž salvou
dala pronlkavým vzlykem, zav enýma o ima, k e ovit napjatými údy a potom celkovým zhroucením a ochabnutím z eteln
najevo, že vše dopadlo tak, jak to má být.
Pochopíte, že jsem b hem celé té akce
nedokázala stát ve vod v naprosto trp livém klidu. N žn jsem se opírala o svého
galantního spole níka a když to skon ilo,
mé o i se jej dotázaly, co si o tom myslí. On
byl odhodlán odpov d t mi spíše lekcí než
pohledem a to ješt když jsme se brouzdali
m lkou vodou ke b ehu. Ukázal mi, jak mo-

hutn tr í jeho žezlo lásky, že by bylo nemilosrdné nechat ho bez út chy a nutil
mne, abychom si vzájemn uleh ili. Bylo by
to bývalo skute n p íliš kruté, abych toho
milého mladíka, vzrušeného až k prasknutí,
dále napínala, když prost edek k jeho vysvobození byl tak z ejmý a tak po ruce.
Odebrali jsme se tedy na jednu z lavic, zatímco Emilly a její milovník -.- zdá se že to
byl námo ník -.- stáli u stolu s ob erstvením a p ipíjeli nám na zdar naší plavby. On
k tomu ješt poznamenal, že máme malý
ponor, dobrý vítr v zádech a plný náklad
a tedy všechny p edpoklady pro úsp ch.
A taky to dlouho netrvalo a ukon ili jsme
plavbu do Cynthery, kde jsme se zbavili
svého nákladu. Protože okolnosti nep ipoušt ly mnoho variací, nebudu Vás unavovat podrobným popisem.
P itom mi dovolte, abych sem umístila
omluvu, jíž jsem Vám snad povinnována za
to, že jsem použila p íliš obrazného slohu.
Avšak snad k ni emu se tento sloh nehodí
tak, jako k popisování toho, co je takovým
právem básnického um ní, ba je p ímo samo poezií vyjad ovanou v každém kv tu
p edstavivostí, v každé milostné metamorfóze, i když asto nelze s ohledem na mravy a stud použít p irozených slovních výraz k nejvýstižn jšímu vylí ení.
Vracím se nyní ke své historce. Následoval slušný po et repríz, všechny za stejného
vzrušujícího nap tí -.- a mimochodem, m la jsem dojem, že všem nám p išly tyto reprízy k chuti. V rozmarnostech a v rozkošných utkáních, nep etržitých radovánkách
jsme trávili každý okamžik našeho pobytu
v tomto p íjemném prost edí. Až pozd
v noci nás doprovodili dom a p edali nás
v po ádku paní Coleové se št drým vyjádením dík za spole nost, kterou jsme jim
poskytly.
To bylo také poslední Emillino dobrodružství v našem dom . O necelý týden
pozd ji ji za nep íliš zajímavých okolností,
které ani nestojí za to, abych Vám je vylí ila, nalezli její rodi e, kte í žili v dobrých pom rech a byli dost vytrestáni za svou h íšnou lásku k synovi. Vinou své p ílišné shovívavosti k jeho choutkám jej nakonec zce-

la ztratili. Teprve potom se v nich probudily n žné city k druhému, ztracenému a nelidsky zapomenutému dít ti, po kterém p vodn v bec nepátrali, a koliv je již dávno
mohli nalézt. Když nyní Emilly objevili, m li z toho takovou radost, že se ani p íliš nezabývali p esným zkoumáním jejího osudu.
Velmi ochotn p ijali totiž za pravdivé šmahem vše, co jim napovídala vážná a decentní pani Coleová. A také ji brzy potom poslali z venkova slušnou odm nu v uznání jejích zásluh.
Nebylo však snadné nalézt pro naše spole enství náhradu za ztrátu tak milého lena, jako byla Emilly. To proto, že se krom
obzvláštní krásy vynikala také mírnou
poddajnou povahou. I když taková povaha
ve vás nevzbuzuje úctu, neubráníte se,
abyste si ji nezamilovala -, což ostatn není nejhorší zám na za všechny své slabosti
vd ila Emilly své povaze a jakési líné pohodlnosti, která zp sobovala, že se asto
stávala ob tí svého prvního dojmu. Byla
však dost chytrá na to, aby si uv domovala,
že pot ebuje n koho, kdo by ji vedl
a usm r oval. Proto se tak p imkla k tomu,
kdo byl ochoten p evzít za ni námahu p emýŠlení a vést ji. Pro všechny tyto vlastnosti z ní bylo možno s velmi malou námahou
ud lat velmi p íjemnoú, ba dokonalou
manželku. A ne est pravd podobn nikdy
nebyla v cí, kterou by zvolila za svou životní dráhu, ani jí nebyla osudem p edur ena.
Oddávala se jí pouze p íležitostn nebo tehdy, když to záleželo více na okolnostech
než na ní samotné. Její další osudy tyto mé
úvahy také pln otvrdily. Brzy po našem
rozlou ení se totiž setkala s partnerem, který se k ní hodil jak postavením tak i povahou. Byl to syn jejich souseda, stejného spole enského postavení jako její rodi e a byl
to odpov dný, spo ádaný, mladý muž, který
ji považoval za vdovu po n kom, kdo se
ztratil na mo i.(Takový byl totiž osud jednoho z jejích galantních p átel, jehož jméno
si klidn p ivlastnila.) Emilly zcela p irozen vplula do všech povinností domáckého
života s takovou prostotou a samoz ejmostí, s takovou stálostí a pravidelností, jako by se nikdy nebyla zpronev ila stavu

nedotknuté nevinnosti svého mládí.
Tato dezerce však ochudila hnízdo paní
Coleové tak, že z stala sama pouze se
mnou jako slepice s jediným ku etem. A a koliv byla snažn žádána a svými p áteli
povzbuzována, aby doplnila stav své armády, její rostoucí slabost a p edevším pak
houževnatá pakostnice, která jí zp sobovala opravdová muka a o které byla p esv dena, že se jí již nikdy nezbaví, ji p im ly
k tomu, aby se vzdala svých obchod
a uchýlila se se svým slušným jm ním na
venkov. Já sama pak jsem byla pevn rozhodnuta, že tam za ní p ijedu a budu žít s ní
spole n jakmile ješt trochu užiji života
a nashromáždím si trochu prost edk ,
abych si ve sv t zajistila nezávislé postavení. Zásluhou paní Coleové jsem již nyní m la tolik, že jsem na n co takového mohla
reáln pomýšlet.
Tak jsem tedy m la ztratit svou v rnou
vychovatelku. Nikdy nevysávala své zákazníky, p i emž vždy pe liv zkoumala jejich
smysl pro slušnost a takt. Nikdy také nevy
dírala své chovanky nep im enými nároky a požadavky a nepožadovala z jejich t žkých výd lk -.-.- jak je sama ozna ovala
- žádnou provizi. Byla rozhodn proti jakémukoliv svád ní nevinnosti a sv j nábor
omezovala výhradn na ty neš astné mladé
ženy, které nevinnost ztratily a staly se tak
hodnými obecného politování.
Mezi nimi pak vybírala pouze takové,
které odpovídaly jejím názor m a ty pak
brala pod svou ochranu, vysvobozovala je
z nebezpe í ve ejného bahna, zkázy a bídy
a pomáhala jim -.- a již k jejich dobru nebo
zlu -.- tak, jak jste to poznala na mém vlastním p ípadu.
Když paní Coleová uspo ádala své v ci,
vydala se na cestu. P edtím se ješt se
mnou co nejsrde n ji rozlou ila a poskytla
mi ješt poslední cenné rady do života.
S obavami skute n mate skými mne pak
ponechala na starosti samu sob . Zapúsobilo to na mne tak, že jsem se nemohla smí it
s myšlenkou, že má odejít beze mne a málem jsem se rozhodla jet za ní hned. Osud
však rozhodl jinak.
Po rozchodu s paní Coleovou jsem se na-

st hovala do p kného pohodlného domu
v Marybone. D m byl levn k nájmu, nebyl
velký, takže mne jeho vybavení mnoho nestálo. Za ídila jsem si jej skromn , ale p kn . S rezervou osmi set liber -.-.- plodem to
mé poslušnosti rad paní Coleové -.-.- se zásobou šatstva, s n kolika klenoty a také s trochou nádobí jsem myslela, že jsem zajišt na na dlouhou dobu, takže jsem mohla klidn vy kávat bez netrp livosti, co osud
v p íští kapitole mého života pro mne p ichystá.
Ve svém novém postavení mladé ženy
jejíž manžel odjel na mo e, jsem si osvojila
takový zp sob života a takové chování, že
- ponechavši si náležitou volnost ke sledování svých plán jak co do rozkoše tak
i jm ní -.- svázala jsem se jinak p ísnými
pravidly decentnosti a diskretnosti: na tomto opat ení zajisté vidíte, že jsem byla dobrou ža kou paní Coleové.
Sotva jsem se v novém sídle trochu oh ála, stala se mi tato p íhoda: jednou jsem si
za asného jitra vyšla na procházku do parku, abych se pot šila sv žestí ranní pohody. Doprovázela mne pouze má služebná,
kterou jsem krátce p edtím p ijala. Když
jsme tak bezstarostn krá ely pod stromy,
vyplašil nás najednou hlasitý úporný kašel.
Hledaly jsme odkud ten srdcervoucí zvuk
vychází a spat ily jsme velice dob e oble eného staršího gentlemana, který byl postižen náhlým záchvatem nezadržitelného kašle. Sed l celý zhroucený u paty velkého
stru a zdálo se, že se krutým kašlem
udusí. Tvá e již m l zcela erné. Vyd šena
a pohnuta tímto hrozným divadlem jsem
k n mu p isko ila a tak, jak jsem to p i podobné p íležitosti kdysi vid la, uvolnila
jsem mu kravatu a n kolikrát jsem ho poádn bouchla do zad. A již z toho d vodu
nebo proto, že kašel již ud lal své, záchvat
okamžit ustal. Když op t ovládl sv j jazyk
a své nohy, gentleman mne zahrnul takovou záplavou nadšených dík , jako kdybych mu zachránila život. To mn poskytlo
p irozený d vod k navázání rozhovoru.
ekl mi kde bydlí -.- bylo to dosti daleko od
místa našeho setkání -.- a že sem bezmy
šlenkovit zabloudil za stejným ú elem ja-

ko já -.- nadýchat se jit ního vzduchu.
P i pozd jším d v rn jším seznámení, ke
kterému dala tato p íhoda popud, jsem se
dov d la, že je starý mládenec, asi šedesátiletý, ale statné sv ží postavy, že byste mu
st ží hádala p ta ty icet. Nikdy ve svém život se nevysiloval tím, že by povolil svým
touhám, aby p edstihly jeho schopnosti.
Narodil se v po estné, ale chudé rodin
záme níka. Rodi e mu nemohli odkázat nic
lepšího, než že ho zanechalI, jako zcela malého, ve farním sirot inci. Navšt voval školu pro nemajetné, svou estností a pilností
se však vypracoval do ú tárny jednoho obchodníka. Odtud jej poslali do Cadizu a tam
svým nadáním a pílí získal jm ní -.- slušn
velké -.- se kterým se vrátil do své rodné
zem . Zde se mu však neda ilo získat ani
jedinou slušn jší známost, která by pocházela z lepších pom r , než v jakých se narodil on sám. Rozhodl se proto odejít do
ústranní a t šil se ze života jako se milenka
t ší ze tmy: prožíval své dny v pohodlí
a nadbytku bez jakékoliv okázalosti. Své
jm ní se spíše snažil utajit, než aby se s ním
chlubil. A jako z výšiny pohlížel na okolní
sv t, který dokonale znal. Sám si však p ál
z stat nepozorován a neznámý.
Protože mám v úmyslu v novat celý jeden dopis pot šení vylí it Vám všechny podrobnosti mé známosti s tímto mým nikdy
nezapomenutelným p ítelem, omezím se
zde pouze na to, co je nezbytné jako malta
ke spojení souvislosti mého vypráv ní
a proto, abych se uchránila Vašeho p ekvapení, že n kdo s tak vysokými nároky a životními názory m že považovat šedesátiletého milence za dobrý úlovek.
P enechávám tedy p íštímu širšímu vypráv ní vysv tlení. Jakými cestami se naše
známost, z po átku zajisté zcela nevinná,
nenápadn zm nila a nakonec nabyla zcela
neplatonickou tvá , což ostatn bylo možno o ekávat u osoby žijící tak jako já a p edevším pak proto, že nahromad ná elekt ina málokdy nevyvolá ohe , když se st etnou dv pohlaví. Jen Vám zde chci p iznat,
že v k u n j nikterak neoslabil náklonnost
k našemu pohlaví ani jej neoloupil o schopnost rozkoše, protože co mu snad chyb lo

na okouzlujících p vabech mládí, to nejen
nahradil, ale daleko p ekonal jinými p ednostmi.: zkušeností,laskavostí a p edevším
pak lichotivým zp sobem, jakým dovedl
dojmout srdce a dosáhnout vzájemného porozum ní. A od n j jako od prvního jsem se
úsp šn nau ila -.- a zpúsobil mi tím nekone nou radost -.-.- že mám v sob n co, co si
zaslouží vážnost a úctu. Od n j se mi dostalo prvního povzbuzení a prvního ponau ení, jak dosáhnout toho stupn kultivovanosti, který jsem si -.- jak jste se sama mohla
p esv d it -.-.- osvojila. Byl to on, kdo mne
první nau il, abych si uv domila, že duševní zážitky jsou nad azeny t lesným. Souasn však, že nejsou jedny pod azeny druhým, ani že se navzájem nevylu ují, nýbrž
že se v rozkošné rozmanitosti a prolínání
vzájemn dopl ují, jedny pomáhají vystupovat druhé na takovou úrove , jaké jen samotné smysly bez duše nikdy nemohou dosáhnout.
On sám byl racionálním vyznava em rozkoše a byl p íliš moudrý než aby se styd l
za lidské rozkoše. Samoz ejm mne miloval, ale miloval mne d stojn , zpúsobem
prostým zakyslosti a p ezrálosti, které bývají nep íjemným pr vodním jevem stá í,
a prostým i d tinské pošetilosti, která asto
stá í znevažuje. Sám se takovému zlozvyku
vysmíval a posm šn hovo il o starém kozlu, který se snaží napodobit skota ení kúzlete.
Zkrátka vše, co v jeho v ku bývá obecn
nemilé a nep íjemné, bylo u n j vyváženo
tak etnými p ednostmi, že to bylo d kazem -.- alespo pro mne -.- že není pro stáí nemožné užívat rozkoší, jestliže lidé této
kategorie o to opravdu stojí a s podmínkou,
že nezapomínají na to, že je to bude stát více námahy a pozornosti než musí vynakládat mládí v opravdovém jaru požitk .
Vždy i ovoce p stované mimo sezónu vyžaduje mnohem více pé e a obd lávání,
aby urychlen dozrálo.
S tímto gentlemanem, který si mne krátce potom, co jsme navázali známost, vzal
natrvalo k sob , jsem žila
tém osm m síc . Za tu dobu jsem jej svou ochotou a pod-

dajností, svou pé í a snahou, abych si zasloužila jeho dúv ru a lásku, a svým chováním prostým jakékoliv p etvá ky a vyplývajícím z mé skute né úcty k n mu, tak získala a tak k sob p ipoutala, že mne nejd íve obda il slušným majetkem, který mi zajistil nezávislost, a pak -.- jak rostla jeho náklonnost -.- mne ve své poslední v li ustanovil svou jedinou d di kou a vykonavatelkou záv ti. Tuto svou dispozici nep ežil ani
o dva m síce. Z mé náru e jej vyrvalo prudké nachlazení, které si uhnal když neopatrn v noci vyb hl neoble ený k otev enému
oknu p i požárním poplachu. Ho elo o n kolik ulic dále, ale on stál s odhalenou hrudí dlouho u okna vystaven osudovému
ú inku mlhavého mrazivého no ního vzduchu.
Když jsem splnila své povinnosti v i zesnulému dobrodinci a složila mu hold nep edstíraného smutku, jenž se po ase prom nil v nejn žn jší vd nou vzpomínku,
kterou si pro n ho vždy uchovám, ut šily
mne pon kud vyhlídky, které se nyní p ede mnou otev ely -.- ne-li na št stí, tedy alespo na blahobyt a nezávislost.
Sama jsem tehdy byla v plném rozkv tu
mládí, vždy mi ješt nebylo ani devatenáct
let. Ve svých rukou jsem nyní m la tak velké jm ní, že by bylo vrcholným nerozumem, kdybych si p ála n co víc a tím spíše,
kdybych v n co více doufala. Za to, že se
mi z tohoto neo ekávaného povznesení nerozto ila hlava, vd ím úsilí, které vynaložil m j dobrodinec na to, aby mne na to
p ipravil. P isvojila jsem si jeho názory na
správu rozsáhlého majetku, který mi zanechal a p ipojila je k tomu, co jsem se nau ila
u paní Coleové. V d l o pen žité rezerv ,
kterou jsem si u ní našet ila a bylo to pro
n j povzbuzením a d kazem mé solidnosti.
Bohužel však radost z nejv tšího blaha,
jehož se nám v život dostalo, bývá asto
otrávena lítostí nad ztrátou toho, co již nemáme! Poci ovala jsem nyní jedinou velkou
lítost, a to byla lítost nad ztrátou mého jediného, v rn milovaného Charlese.
Samoz ejm , že jsem se jej již nyní úpln
vzdala, protože od našeho rozlou ení jsem
o n m neslyšela jediného slova. Dodate n

jsem se teprve dov d la, že jsem v tom
sm ru m la velkou sm lu, a že nešlo o nedbalost. Napsal mi n kolik dopis , ale ty se
všechny ztratily. Nikdy jsem však na n j nemohla zapomenout. Ze všech mých osobních nev r ani jediná ani trochu nezap sobila na mé srdce, nep ístupné pro žádnou
jinou skute nou lásku, než lásku k n mu.
Jakmile jsem se stala paní tohoto neo ekávaného majetku, pocítila jsem siln ji než
kdy d íve, jak mi byl Charles drahý a jak
mne mé jm ní nem že u init š astnou, protože on je nem že sdílet se mnou. Mou nejbližší starostí proto bylo, jak se o n m n co
dov d t. Složitým a úsilovným pátráním
jsem se nakonec dov d la, že jeho otec již
p ed asem zem el a že Charles š astn dojel do svého p ístavu ur ení v jižních moích. Tam zjistil, že jm ní, které tam m l zajistit, se ztrátou dvou lodí scvrklo na minimum -.- na lodích byl naložen lví podíl majetku jeho strýce. Sebral zbytek a podle jedné ze zpráv se m l v n kolika m sících vrátit do Anglie po nep ítomnosti, která v dob
mého pátrání trvala již dva roky a sedm
m síc -.- a to je v lásce celá v nost!
Nem žete pochopit, jakou radost ve mn
vzbudila nad je, že op t uvidím lásku mého srdce! Ale protože byla vy ena lh ta
n kolika m síc , abych n jak oklamala netrp livost, s jakou jsem jeho návrat o ekávala, rozhodla jsem se po zevrubném a spolehlivém uspo ádání svých záležitostí podniknout cestu do Lancashiru. Jela jsem
v ko á e odpovídajícímu mému nyn jšímu
jm ní a postavení, s plánem navštívit pouze
místa, kde jsem prožila své naivní d tství
a ke kterým mne p ece jen poutala n žná
p íchylnost. A p irozen nemohlo být na
škodu ukázat se tam nyní, když jsem si to
mohla dovolit a vyvrátit tak všechny povída ky, které o mn rozší ila Esther Davisová: že prý jsem byla odvezena na plantáže
do kolonií. Jinou lež si totiž nedokázala vymyslet, když mne tak tehdy v zájezdním
hostinci bezohledn opustila. M la jsem ješt další nápad -.- vyhledat svou rodinu, a koliv jsem tam m la jen vzdálené p íbuzné
a vystupovat v i nim jako dobrodinka.
A také místo, kam se odst hovala do ústra-

ní paní Coleová, leželo p i cest -.- a to jist
nebylo nejmenší pot šení, které jsem si na
této cest hodlala poskytnout.
Nevzala jsem s sebou nikoho -.- jedin
diskrétní, decentní ženu, která m la vystupovat jako moje spole nice a n kolik služebník .
Tak jsme dojeli do hostince, vzdáleného
asi dvacet mil od Londýna, kde jsem m la
pove e et a p enocovat, když se p ihnala
strašná bou ka s takovým lijákem, že jsem
si blahop ála, že nás to nezastihlo na cest
a že jsem se v as dostala pod st echu. Sed la jsem v hostinci asi p l hodiny, pak jsem
si vzpomn la, že musím dát ko ímu n kolik pokyn a poslala jsem pro n j. Protože
jsem však necht la, aby svými zablácenými
botami ušpinil koberci pokrytou podlahu
velmi istého salónu, vstoupila jsem do kuchyn , kterou m l p ijít. Zatímco jsem
s ním hovo ila, spat ila jsem, jak k hostinci
p ijeli dva jezdci promo ení na kúži. Jeden
z nich se práv ptal, zda by nemohli dostat
n co na p evléknutí, zatímco se jim budou
sušit šaty. Prob h! Kdo by dokázal vylí it
slovy, co jsem pocítila p i zvuku tohoto hlasu
stále p ítomného v mém srdci, který se nyní ke mn znovu vracel! S jakým pohnutím
jsem pohlédla na osobu,od které ten hlas
vycházel! P es tak dlouhou nep ítomnost,
p es oblek, který mohl sloužit jako maska,
mi mé zraky potvrdily mou první myšlenku.
Byl oble en v dlouhém jezdeckém kabát
s kapucí staženou p es hlavu tak, že p ekrývala celý klobouk. Co však múže ujít
pronikavé pozornosti smysl bezpe n vedených láskou. Vzrušení, které jsem prožívala p ekonávalo všechny mé p edstavy.
Jako vyst elená jsem vtom okamžiku vlétla
do jeho náru í, objala jej kolem krku a zvolala.: "Múj živote!. . . Má duše!. . . M j Charlesi!" Dále jsem již nebyla schopna jediného
slova a z roz ílení, radosti a p ekvapení
jsem omdlela.
Když jsem op t p išla k sob , byla jsem
v náru í svého drahého milá ka, nyní však
již v salónu. Obklopoval nás houf lidí, které
tato neobvyklá událost p ilákala. Na dis-

krétní znamení hostinské, která mne považovala za Charlesovu manželku, však brzy
z místnosti odešli, aby nás nechali v tak žádoucí samot , t šit se ze svého shledání. Má
radost byla tak nesmírná, že jsem to málem
nep ežila -.- byla nesrovnateln v tší, než
byl zármutek po osudovém rozlou ení.
První p edm t, který jsem op t spat ila,
když se mi otev ely o i, byl m j nejvyšší
idol, mé nejhoroucn jší p ání, m j Charles.
Kle el p ede mnou na jednom koleni, tém mne vznášel na rukou a hled l na mne
v extázi zamilovanosti. Když uvid l, že
jsem procitla, pokoušel se mluvit, aby ukojil
svou netrp livost a znovu uslyšel m j hlas
a tak se op tovn p esv d il, že jsem to
opravdu já. Ale mohutným náhlým p ekvapením jakoby on m l, tak se mu sev elo
hrdlo, že nebyl sto pronést ani jediné slovo.
Dokázal vykoktat jen n kolik útržkovitých
nesrozumitelných zvuk , jež sice m j sluch
p ímo hltav vnímal, ale jen s potíží jsem je
dokázala sestavit tak, aby nabyly tohoto významu.: "Tak dlouho!. . . Bylo to kruté. . .
To rozlou ení!. . . Nejdražší Fanny!. . . Je to
možné?. . . Jsi to skute n ty? Málem mne
p itom zadusil polibky kterými pokrýval
má ústa a sou asn tak bránil odpov di, po
které bažil a zvyšoval radostné pobou ení
do kterého upadly všechny mé smysly.
Mne p itom trápila jediná krutá, bodavá
myšlenka, která mne soužila pochybnostmi
a otravovala mé vrcholné št stí: že to vše je
p íliš krásné, než aby to mohla být pravda.
T ásla jsem se obavami, že to vše je jenom
šalebný sen a že se probudím do prázdné
hr zy skute nosti. Pod p sobením této zlé
p edtuchy a p esv d ena, že se nebudu
moci dlouho radovat ze svého bezmezného
št stí a že by mohl op t zmizet a zanechat
mne samotnou jako na poušti, že mne ne
m že nic dost bezpe n p esv d it o tom,
že je to skute nost, jsem se k n mu horoucn p imkla a sev ela jsem jej jako bych mu
cht la zabránit aby mi znovu neunikl.: "Kde
jsi byl?.-.- ekni, jsi stále múj?.-.- Že mne
máš stále rád?.-.-.- Ješt !. ješt .-.-.- Líbala
jsem jej tak, jako bych cht la aby naše rty
nav ky splynuly. "Odpouštím ti, odpouštím
svému krutému osudu, vše mi nahrazuje to-

to shledání!" Všechny tyto mé výk iky, tak divoce vyrážené, byly nejvýmluvn jším d kazem lásky a p im ly jej k takové odvet , jakou si
jen mé ztrápené srdce mohlo p át. Naše objetí, naše otázky, naše odpov di následovaly bez ladu a skladu jedna p es druhou. Navzájem jsme se ve sladkém zmatku p erušovali, svými pohledy jsme vyjad ovali své
city, otevírali jsme druh druhu srdce dokoán a vším tím jsme dokazovali, že naše láska nikterak neochabla ani dobou ani odlouením. Nebylo jediného našeho dechu, pohybu nebo gesta, které by toho nebylo dúkazem. Naše ruce se proplétaly, vášniv
jsme se k sob tiskli, tep našich srdcí splýval v bou livém vzrušení.
Byla jsem tak zaujata a tak jsem se soust edila na svou nevýslovnou radost, že
jsem si ani neuv domovala, že je její p vodce na k ži promo en a že mu hrozí nachlazení. Avšak hostinská nás práv v as p erušila. Moje ekvipáž (o které mimochodem
Charles ješt nic nev d l) na ni z ejm velmi zap sobila. P inesla nyní pro Charlese
k p evléknutí hromadu prádla a šat . P íchodem t etí osoby jsem se pon kud uklidnila a umožnila jsem mu, aby se p evlékl,
projevujíc obavy o jeho zdraví.
Hostinská nás op t ponechala o samot
a Charles se po al vysvlékat. A koliv p itom postupoval velmi stydliv , nemohla
jsem se ubránit, abych koutkem oka neobdivovala oslnivé záblesky jeho pokožky,
obnažené p i p evlékání. Její sv žest
a hladkost ve mn vyvolávaly rozruch, do
kterého však nebyla p imísena nemístná
zhýralá touha. T šila jsem se jen z pouhého
pohledu na n j.
Brzy byl p evle en do svého do asného
od vu, který mu nebyl šit na míru ani nebyl
takový, jaký bych cht la na n m vid t.
Když jej však nyní m l na sob vyhlížel nad
o ekávání dob e, z ejm p sobením kouzelného p vabu, který láska dodává všemu,
eho se dotkne nebo s ím p ijde do styku.
A pak, což existují takové šaty, kterým by
taková postava neprop j ila p vab? Nebo
nyní, kdy jsem kone n m la p íležitost si
jej d kladn prohlédnout, nemohla mým

zrak m ujít p íznivá zm na, ke které u n j
za dobu jeho nep ítomnosti došlo.
M l stále stejné rysy, týž zdravý rum nec
ve tvá i, kv t r ží byl však nyní pln jší
opálení z cest a výrazn jší plnovous mu dodávaly mužný, zralý vzhled, aniž co ubíraly
na jeho roztomilosti. Vše to bylo v p vabném souladu se vznešeným, ušlechtilým
vzhledem, kterým jej p íroda vybavila
v málo obvyklé sm sici s krásou. Nic také
neztratil z jemné pružnosti svého svalstva,
zá ícího sv žestí, krásného na pohled a p íjemného na dotek. Jeho ramena se však
rozší ila, jeho postava byla statn jší, d stojn jší, stále však stejn pružná a mrštná.
Vcelku vyhlížel pro zkušeného pozorovatele zralejší a dokonalejší než ve svém jarém
mládí. P itom mu nebylo vícc než dvaadvacet let.
B hem této krátké chvíle jsem z jeho kusého, asto p erušovaného vypráv ní vyzv d la, že je práv na cest do Londýna za
ne práv nejskv lejších podmínek -.- jeho
lo ztroskotala u irského pob eží a tak p išel i o to málo, co si s sebou vezl z jižních
mo í. Po velkých nesnázích a nep íjemnostech se vydal na cestu se svým spole níkem kapitánem. Již se také dov d l o smrti
svého otce a nezbývalo mu nyní nic jiného
než aby za al znovu. A poctiv mi p iznal
že nyní tuto neblahou situaci poci uje o to
bolestn ji, že není v jeho silách, aby mne
u inil tak š astnou, jak by si p ál.
Snad jste pochopila, že jsem se mu zatím
ani slovem nezmínila o svém vlastním jm ní a uchovala jsem si pot šení z toho, jak jej
tím p ekvapím, na klidn jší a vhodn jší
okamžik. Z mého od vu pravdu uhádnout
nemohl -.- byla jsem v tmavých a ješt k tomu v hladkých a jednoduchých smute ních
šatech bez jakékoliv ozdoby, vždy jsem dávala p ednost prosté a jednoduché eleganci. Nutil mne n žn , abych já uspokojila jeho zv davost a vypráv la mu o tom co
jsem prožila od té doby, kdy byl ode mne
odlou en a jak žiji nyní. Poda ilo se mi však
jeho zv davost svými odpov mi natolik
uklidnit, že jsme vypráv ní odložili na
vhodn jší okamžik. M l ve mne takovou
d v ru, že se uspokojil s mým prohláše-

ním, že k odkladu mne vedou d vody, které mu pozd ji sd lím.
Návrat Charlese do mé toužící náru e,
zdravého, n žn milujícího a v rného, již to
samo bylo velké požehnání a št stí pro
mou duši. Ale Charles v nešt stí, p ivedený
na mizinu, sražený do bídy, to byla tak p íznivá situace pro city, které jsem k n mu
chovala, že to p ekonávalo všechna má
p ání. A asi jsem p i vypráv ní o jeho nešt stí a ztraceném jm ní vyhlížela tak rozradostn n , že pro to nemohl mít jiné vysv tlení, než že radost ze shledání p ehlušila u mne všechny ostatní pocity a starosti.
Mezitím se má spole nice postarala
o Charlesova spolucestujícího. Byl práv
as k ve e i a tak byl ke mn uveden a já
jsem jej p ijala velmi líbezn -.- budil ve
mn úctu stejn jako všichni ostatní Charlesovi známí a p átelé.
Všichni ty i jsme spolu pove e eli v radostné nálad , všichni mi blahop áli. M žete si p edstavit, jak to u ve e e vypadalo.
P esto, že vše to roz ilení ve mn nevzbudilo žádnou jinou chu než na to, abych svými zraky p ímo hltala svého zbož ovaného
milá ka, snažila jsem sevšemožn , abych
mu p i jídle byla p íkladem -.- vždy po takové jízd pot eboval po ádné ob erstvení.
A skute n také se pustil do jídla vyhladov le, ale p itom na mne nezapomínal a stále se ke mn choval jako milenec.
Když byl st l uklizen a nadešla hodina
odpo inku, uvedla nás hostinská bez dalších ceremonií jako manžele do velmi pohodlného pokoje -.- o posteli prohlásila, že
je to nejlepší, co má ve svém dom .
A tam! Mravnost mi promine, jestliže ješt jednou poruším její zákony a ponechám
vytaženou oponu. Skládám tak poslední
ob své zcela bezvýhradné otev enosti, se
kterou jsem se zavázala vylí it Vám nejpozoruhodn jší p íhody svého pohnutého
mládí.
Když jsme v pokoji osam li, vyvolal ve
mn pohled na postel vzpomínku na naše
první spole né radosti. Myšlenka, že ji budu co nevid t sdílet spole n s drahým lupi em mého panenství, mne tak vzrušila
že jsem se o n j musela celou vahou op ít,

jinak bych snad znovu omdlela z toho, co
se ve mn odehrávalo. Charles si všiml mého rozrušení, zapomn l na své vlastní
a snažil se mne upokojit. Žhavá váše se
mne však nyní již úpln zmocnila se všemi
svými projevy a p íznaky. Sladké rozechv ní, n žná nesm lost, vášnivá nedo kavá
, mírn ná skromností a ostýchavostí
držely mou duši v zajetí, které mi bylo nesrovnateln dražší, než svoboda srdce, jíž
jsem se tak dlouho, b da až p íliš dlouho t šila. Žádná panna z královského rodu nikdy p i pohledu na svatební lože z pocitu
neposkvrn né nevinnosti studem tolik nezrudla, jako nyní já z pocitu viny. Milovala
jsem Charlese p íliš v rn , než abych nyní
necítila, že nejsem jeho lásky hodna.
Zatímco jsem takto váhala a byla svými
myšlenkami uvedena do t žkých rozpak ,
Charles se mne snažil s jemnou netrp livostí odstrojit. Vše, co mi z toho p i mém rozrušení a p i zmatku mých smysl uvázlo
v pam ti, je n kolik nadšených výk ik , jimiž projevoval svou radost a nadšení, zejména, když se dotýkal mých ader, která
hrd vyplula z mého živ tku a bou liv se
pod jeho laskáním dmula a vlnila. Byl jejich
nádhernými tvary a neustupující tuhostí jako u vytržení.
Brzy mne uložil do postele. Dlouho jsem
tam však samotná nez stala -.- rychle se také svlékl a vklouzl pod pokrývku. Sev el
mne v náru í a s nevýslovnou chutí mi vtiskl polibek na š astné shledání a druhý mi
uloupil hned v záp tí. Srdce se mi tím rozbušilo tak, že jsem je cítila až ve svých rozpálených rtech. Rozplývala jsem se
v okouzlujícím, n žném vzrušení, které je
jedin skute nou, opravdovou podstatou
rozkoše -.- a n co takového ve mn dovedl
vyvolat jedin Charles.
Dv svíce, stojící na stole u l žka, nás
osv tlovaly m kkým, tep lým jasem. Vrhaly
svou zá i na lúžko a zbavovaly tak jeden
náš smysl -.- zrak -.- záminky, aby se nemusel podílet na našich radostech. A skute n
již jen pouhý pohled na mého skv lého milá ka mi sta il, abych zmírala rozkoší.
Bylo však na ase, aby naše tak vybi ovaná touha nalezla své spln ní v akci. A Char-

les již také po krátkém úvodním laškování
vyhrnul mou I svou košili, p itiskl svou širokou mužnou hru na má adra. Oba jsme
se utáp li v n mém vzrušení a pocit nahého doteku jeho žhavého t la s mým vlastním mne zcela zbavil vlády nad mými
smysly a otev el mou duši doko án hostin
lásky. P itom mne nesmírn více vzrušovala jeho osoba než odlišnost pohlaví. Mé srdce se plnou m rou podílelo na naší h e. Bylo vždy v rné jedin Charlesovi a nikdy se
nezú astnilo mých p íležitostných objetí,
kterými jsem odpovídala na volání svých
smysl , své shovívavosti nebo svých hmotných zájm .
Jaká však potom ve mn nastala zm na!
Jako kdybych se potáp la do hustého p ívalu vášn , když jsem ucítila tuhý roubík
ov n enýtrofejí mého uloupeného panenství, jak se tvrd a neohebn opírá do jednoho z mých stehen. Z pouhého pocitu
ostýchavosti, ko en ného vášní, jsem stehna doposud nerozev ela -.- byla jsem daleka i jen pouhé myšlenky na to, že bych si
cht la získat falešnou zásluhu kladením
p ekážek nebo projevováním falešné stydlivosti.
Již jsem myslím napsala, že jen v pouhém
doteku tohoto znaku mužství jako by bylo
samo o sob n co patetického. Nic nemúže
více vzrušit svým dotekem, nic není
na dotek p íjemn jší. Jen si to p edstavte, v jaké
extázi musely být moje smysly a jejich
úst ední sídlo, když se po tak dlouhém
odlou ení znovu rozpálily pod tlakem toho
žezla, které nám všem vládne. Vždy to bylo žezlo mého drahouška, jediného, kterého jsem si vyvolila na celém sv t . Nyní ve
vrrholné tuhosti na mne p sobilo tak podmaniv , tak neodolateln . tak pevn a p íjemn , že pro vyjád ení mých pocit nenalézám slov. A v domí, že náleží mému v ele milovanému hochovi, mne uvád lo do takového stavu a tak mocn zap sobilo na
mou duši, že se všechny mé city soust edily
do tohoto š astného míste ka v mých útrobách, které se p ipravovalo k jeho p ijetí.
A tam se koncentrovaly do jediného bodu,
jako paprsky v ohnisku o ky a plály

a žhnuly intenzívním plamenem. Stavidla
mých vášní byla nyní spušt na naplno tak
že jsem sup la ostrou žádostivostí po vytouženém požitku a p ímo jsem zmírala
touhou. Již jsem nesta ila na to, abych
unesla tíži kombinace dvou myšlenek, byla
jsem již schopna jen jediného -.- vnímat, že
se sou asn dotýkám nástroje rozkoše i peet naší velké lásky. Tato myšlenka nakládala na mou malou lodi ku takový náklad
št stí, že jej nemohla ani unést. Ležela jsem
zde p emožena, pohlcena, utáp jící se
v propasti rozkoše a zmírající p emírou št stí.
Charles mne pon kud z mého exaktického záchvatu vytrhl n žn šeptanou výtkou,
provázenou záplavou polibk , že má poloha, v jaké jsem p ijímala jeho usilování
o vstup, není pro spln ní jeho tužby dosti
p íznivá. A práv toto naléhání ve mn vyvolávalo takový pocit rozkoše, že jsem se
neodvažovala ji uvoln ním vchodu ješt dále vystup ovat. Takové nedopat ení se
však nyní dalo snadno napravit. Má stehna,
poslušná nyní popud lásky a p írody, se
radostn rozev ela a s ochotnou poddajností otev ela bránu rozkoše. Vid la jsem
a ucítila, jak se hebká, sametová špice prodírá vší silou dovnit , proniká mnou skrz
naskrz, až. . . ach, péro mi padá z prst p i
extázi, kterou nyní znovu prožívám ve
svých vzpomínkách. Popis toho je nad mé
síly a schopnosti a p enechávám vše Vaší
p edstavivosti. Musí to však být p edstavivost vybi ovaná takovým plamenem, jaký
stravoval mne, aby byla schopna být spravedlivou ke všem sladkým vznešeným pocit m, kterými jsem vítala a doprovázela
tuhé pronikání po celou tu dobu, než dorazilo až na samý konec.
Mé o i vysílaly ohnivé st ely sv d ící
o žáru, který mne vnit n stravoval a který
zahltil každou mou žilku, každi ký pór. Pohltila jsem nyní celý ten šíp lásky od špi ky
až po ko en. Pronikal tam, kde již však nep sobil žádné utrpení. Rty mé p irozené rány, které sv j první vzdech zasv tily práv
tomuto milovanému pustošiteli, se k n mu
nyní zu iv p isály jako v sladké vd nosti.
A vnit ek t chto mých úst lásky jej n žn ,

ale pevn obepnul s takovou horoucností
a s takovým silným stiskem, že se mu dostalo toho nejsrde n jšího uvítání. Každi ké vlákno tam k n mu t sn p ilnulo a ctižádostiv usilovalo o sv j podíl na blaženém doteku.
Poskytli jsme si n kolik okamžik oddechu -.- ke zvýšení smyslného požitku
i k prodloužení sladkého pocitu z nejintimn jšího vrcholu našeho splynutí. Naše prodlévání na tomto stupni však nemohlo trvat
dlouho -.- p irozená netrp livost nás brzy
hnala do další innosti. Nejd íve za al p irážet on a já jsem mu state n odpovídala,
vzpínajíc se k n mu vzh ru A jak se naše
požitky stup ovaly, umlkli jsme a naše hlasové orgány byly ve vášnivém splynutí nahraženy orgány hmatu. . . ach, jaké to doteky! Jak rozkošné!. . . Jak sžírav sladké!. . .
A nyní! Nyní mi šíp pronikl až k srdci! Pocítila jsem jeho nádherné ost í, kterým láska,
ovládající tento akt, zakon uje rozkoš.
A skute n , bez lásky, a je požitek sebev tší, z stává stále vulgárním, a již jde o krále
nebo o žebráka. A nepochybn je to jedin
láska, která je jediná schopná rozkoš zjemnit, zušlechtit a povznést. Št stí mého srdce
i mých smysl p ekonávalo všechnu snesitelnou míru a je nad mé síly p edstavit si
v tší rozkoš, než jakou jsem prožívala.
Celé Charlesovo t lo se ot ásalo v uchvácení, v o ích se mu chv ly záblesky. Toto
sv dectví našeho dokonalého souladu mne
proniklo tak hluboko a tak citeln mne zasáhlo, že jsem nad sebou zcela pozbyla vlády. A zdálo se, že totéž prožívá i on. Ve
sladkém nadšení, v extázi srdce i smysl
jsme splynuli v jedno t lo a jednu duši, já
jsem cítila být jím a on zase mnou.
Všechno, co jsme prožívali, sm ovalo
podobn jako život od svého prvního okamžiku k svému napln ní, p íliš intenzívn ,
než aby to nep ivedlo rychle ke sladkému
okamžiku vyvrcholení. Nyní se již také p ibližující se agonie ohlašovala obvyklými
znameními, po kterých pak hned následoval u mého milence mohutný výron, který
vyst elil tak, že jsem pocítila, jak mne proráží až na dno. Sladké konejšivé chv ní
a drážd ní otev elo také u mne stavidla

všech š áv rozkoše, které se vy inuly a pomohly uhasit smyslový žár a utlumily na
chvíli naši rozkoš. Ale brzy to propuklo
znovu. Charles totiž, v ren p írodnímu zákonu, který nás u í jedním dechem vydechnout a op t hned nadechnout, neprodléval
p íliš dlouho v ne inném tranzu, brzy op t
cHytil dech a dal mi pocítit, že pohonné péro jeho nástroje bylo láskou a snad i dlouhým nepoužíváním napjato tak, že se nemohlo vy erpat jen jednou explozí. Jeho
neutuchající tuhost mne o tom hmatateln
p esv d ila. Bez vybití hlavn za al tedy
znovu a sehráli jsme ješt jednou tutéž operu v témže rozkošném souladu a harmonii.
Naše horoucnost -.-.- stejn jako naše láska
- neznaly žádného pardonu. V okamžiku,
kdy p íliv rozkoše ve mn p ekyp l, zalil
mne -.- plýtvaje zásobami ze svých nevyerpatelných oválných zásobník -.- novou
záplavou své emulze. Sou asn svíravou
k e í a svým vlastním tekutým p ísp vkem
jsem ješt vystup ovala jeho zážitek a rozmnožila jeho výron. Pohybovala jsem se
p itom tak, abych uplatnila všechny pružiny v t sn obepínajícím vysávání, kterým
citlivý mechanismus mých orgán vyprazdoval a p ímo vsakoval fontány lásky se
stejnou instinktivní chtivostí a se stejným
p ilnutím, jako se -.- m žeme-li srovnávat
velké s malým -.- malé d ti p irozen upínají k bradavce prsu pro rozkoš, kterou to
skýtá n žným rtík m a tvá ím, vysávajícím
proud mléka p ipraveného pro jejich výživu.
Ale ani potom nevyhasly jeho síly. Dvojí
vypálení nevy erpalo jeho touhu ani
natolik, aby se trochu uklidnil. V jeho stá í
však také má touha svou sílu! Byl tak úžasný, že se chystal nastoupit i k t etímu triumfu bez vytažení. Avšak má n žná a v rná láska mne inspirovala. P emluvila jsem
ho, aby nás oba trochu šet il. Nakonec se
mi poda ilo získat jeho souhlas k do asnému
p ím í, nikoliv však d íve, dokud mne názorn nep esv d il, že ustupuje s hrd
vzty enou hlavou.
Celý zbytek noci až do bílého dne jsme
s neúnavným žárem využili k oslav našeho op tného setkání. Vstali jsme hodn

pozd , veselí, sv ží, p estože jsme si v bec
nedop áli odpo inku. Rozkoše lásky pro
nás byly však tím, ím je u armády radost
z vít zství -.- pln nám nahradily odpo inek, osv žení, vše.
Má cesta na venkov již pochopiteln nep icházela vúbec v úvahu. Ješt v noci jsem
dala p íkaz, aby hlavy koní byly obráceny
k Londýnu a tak jsme ihned po snídani
opustili hostinec -.- lidem z hostince jsem
však nap ed projevila št drou vd nost za
št stí, jež jsem u nich našla.
Já s Charlesem jsme jeli v mém ko á e,
pro kapitána a mou spole nici jsme najali
druhý -.- aby nás nerušili p i našem téte-átéte.-.Nyní po cest , když bylo pobou ení
mých cit jakž takž uklidn no, jsem nabyla
odvahy k tomu, abych mu poctiv vylí ila
sv j osud, do kterého mne uvrhlo naše
odlou ení. I když nad tím vším projevil stejnou lítost jako já, nebyl mým vypráv ním
nijak zaražen a p ekvapen. Kone n uvážíme-li za jakých okolností a v jaké situaci
mne opustil, je pochopitelné, že na n co takového musel být p ipraven.
Když jsem mu prozradila stav svého jm ní, s prostotou, která mezi námi byla zcela
p irozená jsem jej požádala, aby je ode mne
p ijal do své výhradní dispozice a to bez
jakýchkoliv podmínek. Dlouho jsem se
marn pokoušela, aby tento dar p ijal. Nakonec jsem ustoupila -.- vedla mne k tomu
myšlenka (ostatn zcela nesprávná, jak mne
p esv d il), že kdyby si mne vzal za manželku, mohl by mít pocit, že s ohledem na m j
majetek vym nil svou est za hanbu a za
prosp ch z prostituce. P itom já bych pro sebe považovala za p íliš velkou est již jenom
to, kdybych mohla být jeho milenkou.
Možná, že se budete domnívat, že jsem
v tom sm ru p íliš podlehla své vášni
a svým cit m, když jsem mu u inila takovou nabídku. Musím Vás však ujistit, že
briskn takto motivovaný bezvýhradný
a bezpodmíne ný dar odmítl. Nakonec, poslušna jeho n žného, ale dúrazného naléhání a vážn mín ných d vod (jednala jsem
zcela neafektovan a on použil svrchované
autority, kterou mu nade mnou poskytla

láska) jsem p istoupila na jeho stanovisko.
Láska tak brzy p ekonala všechny námitky a svými up ímnými city jsem si Charlese
získala natolik, že mne donutil, abych p ijala jeho ruku. To mi umožnilo, že se dnes legáln mohu podílet -.- nep ihlížejíc k nesetným dalším blaženostem -.- i na t ch
milých d tech, které vzešly -.- jak jste
mohla vid -.- z tohoto nejš astn jšího ze
všech zápas .
A tak jsem nakonec doplula do p ístavu
do náru e ctnosti, do ni ím nerušeného blaženství. Dívám-li se zp t na tu cestu h íchu,
kterou jsem procházela a srovnám-li, její
nectné požitky s nekone n vyššími radostmi, které skýtá po estnost, musím -.- t eba
jen ve svých úvahách -.- litovat ty, kdož se
pono í do hrubé smyslnosti a jsou proto necitliví k jemným kouzl m CTNOSTI, která
v ROZKOŠI má svého nejlepšího p ítele
a v H ÍCHU nejhoršího nep ítele. Zatímco
umírn nost iní lov ka pánem rozkoše,
nest ídmost má za následek, že se lov k
stává otrokem rozkoše. jedno znamená
zdraví, sílu, plodnost, veselí a ostatní dobrodiní života, zatímco to druhé p ináší nemoci, slabomyslnost, neplodnost, sebezoškliv ní a všechna ta ostatní zla lidské p irozenosti.
Snad se zasm jete nad tímto moralizujícím záv rem mého vypráv ní, ale vynutila
jej na mn síla pravdy. Záv r se opírá o mé
vlastní zkušenosti a o srovnání. Možná, že
to budete považovat za nemístné a ned sledné. M žete snad na to pohlížet jako na
zbyte nou p etvá ku n koho, kdo se snaží
zakrýt svou oddanost h íchu cárem závoje,
nestydat strženého ze svatostánku ctnosti,
kdo chce zm nit sv j vzhled po maškarním
plese tím, že si natáhne ba kory místo st evíc . Možná, že Vám p ipadám jako spisovatel, který se domnívá, že zamaskuje velezrádný hanopis tím, že jej zakon í formální
modlitbou "B h uchovej krále."
P estože doufám, že máte o mn a o mé
poctivosti správné mín ní, dovolte mi poznamenat, že taková domn nka by byla ješt nespravedliv jší v i cnosti, než v i
mn . Nebo zcela nestrann a podle pravdy, jaký jiný d vod bych pro to mohla mít

než obavu, že ne estné rozkoše zdaleka nesnesou srovnání s rozkošemi které skýtá
jedin cnost. A skute n , jak falešné, nechutné a jak nízké jsou požitky, které poskytuje NE EST ve srovnání s t mi, k nimž
dává své posv cení CTNOST a které vzbuzují pocity, jež jsou pravým ko ením smysl , ko ením zajiš ujícím nejv tší blaho. Neest vyvolává jen obludné vý ítky, schopné
otrávit každý požitek. Ke NE ESTI bývá
sice n kdy pokryt r žemi, nese však také
prokletí trn a v ed . Na záhonech
CTNOSTI však vzkvétají pouze nikdy neuvadající r že.
Chcete-li tedy ke mn být spravedlivá,
musíte uv it v naprostou poctivost zápalné ob ti, kterou zde skládám k nohám
CNOSTI. Jestliže jsem p edtím vykreslila
NE EST ve všech jejích veselých barvách,
když jsem ji pokryla kv ty, bylo to jen proto, abych mohla ješt více a slavnostn ji
uctívat CTNOST.
Znáte dob e pana C. . . O. ., znáte jeho
stav a vážnost, které se t ší jeho slovo a jeho názory. A mohla byste soudit, že to bylo
n co špatného, když v obavách o mravy
svého syna a ve snaze vychovat jej k ctnostI
a v pevném, promyšleném odporu v i neestem, se rozhodl být sám zasv titelem
a sám jej zavedl do nejznám jších londýnských ve ejných dom a tam pe oval o to,
aby se seznámil se vším tím prostopášnictvím a smilstvem, tak schopným vyvolat
pocit nep ekonatelného odporu? Snad si
myslíte, že je to p íliš nebezpe ný experiment. Jist , pro n jakého lov ka nevalného rozumu. Stojí však blázni za to, aby se
jim v novala taková pozornost?
T ším se, že Vás brzy uvidím, a prosím,
abyste do té doby na mne vzpomínala jen
v dobrém a v ila, že jsem
Vaše zcela oddaná . . .
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