OSCAR WILDE –
LADY FUCKINGHAM

Byl to po átek neoby ejné senzace u literárním sv t , když nedlouho p ed první sv tovou
válkou d stojný pán Jonathan O’Tooley objevil na p d své sta i ké fary v
Tweeddlewynnu u hrabství Limerick (Luimneach) zvetšelý rukopis podepsaný jakýmsi
Sebastianem Melmothem.
Bohabojný reverend tehdy zalistoval v zaprášeném svazku a up ímn se zhrozil. V
prvním hnutí mysli cht l rukopis vrhnout do plamen u krbu, nebo text, to byla pustá
prasárna, by duchaplná. Avšak reverend O’Tooley byl moudrý a rozvážný muž a rukopis
posléze odevzdal literárním v dc m z Irské univerzity u Baile Átha Cliathu. Tak byla
sv tu objevena prozaická prvotina Oscara Wilda.
Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde se narodil roku 1856 jako syn irského léka e
Williama Wilda a excentrické básní ky J. F. Elgeeové, která své pozoruhodné výplody
zve ej ovala pod výmluvným pseudonymem Speranza. Je nanejvýše pravd podobné, že
mladý Wilde se p i psaní Lady Fuckinghamové nechal š astn inspirovat n kterými
pasážemi z proslulého deníku své matky, který se pozd ji bohužel nenávratn ztratil
Lady Fuckinghamová, jak se zjistilo následným bádáním, byla poprvé uve ejn na
anonymn na pokra ování u prvních patnácti íslech pokoutního m sí níku britské
smetánky THE PEARL, A Journal of Facetiae and Voluptuous Reading, který vycházel
tajn od ervence 1879 do konce roku 1880 u Londýn bez udání vydavatele, a jak se
záhadn objevil, tak i záhadn zanikl. Nikdo z nezasv cených ani netušil, že Lady
Fuckinghamová je prvotina potomního »enfant terrible«, jehož oficiální první knížka
nazvaná prost Básn vyšla pak roku 1881.
Wilde ke konci svého krátkého života (zem el 1900 v Pa íži) užíval pseudonymu
Sebastian Melmoth a sv j starý rukopis Lady Fuckinghamová podepsal z ejm v
nostalgickém zadumání nad povedeným dílkem svého raného mládí.
Volo a Miljuchin
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ÚVOD
Laskavý tená i, sotva je zapot ebí, abych se omlouval za to, že sv uji tisku toto
milostné a galantní vypráv ní mladé patricijské dámy, z jejíchž prožitk , jak si troufám
být jist, bude mít každý opravdový milovník chlípného tení stejnou nebo i vyšší míru
pot šení než tv j pokorný služebník.
Hrdinka t chto pam tí pat ila (b da, pat ila!) k nejp vabn jším a nejkouzeln jším
p íslušnicím svého pohlaví na britských ostrovech, byla obda ena neoby ejnou v elostí
povahy a tak mimo ádnou nervní citlivostí, že byla zcela bezbranná p ed sv dným vlivem
nejdelikátn jšího stvo ení božího nebo B h stvo il lov ka, to jest muže, k obrazu svému
a jeho prvním p ikázáním bylo: Milujte se a množte... (Genesis 1,28).
P irozený pud našich dávných p edk jim vnukl, že pohlavní obcování je ten
nejp íhodn jší zp sob uctívání, jejž mohou nabídnout svým božstv m, a já vím, že ti z
mých tená , kte í nejsou bigotními k es any, se mnou budou souhlasit, nebo rozhodn
nem že být žádným h íchem hov t p irozeným choutkám a co nejvíce se t šit z t ch
rozkošných pocit , k jejichž prožívání nás Stvo itel tak bohat vybavil.
Ubohé d v e! Nežila dlouho, a jestliže tak neúnavn využívala t ch pár let svého
motýlího života, kdo by po ní mohl hodit kamenem!
Zpracoval jsem toto vypráv ní z útržkovitých zápisk , jež v útlém balí ku sv ila
oddanému komorníku, který po jejím náhlém a p ed asném skonu v mladém v ku
t iadvaceti let vstoupil do mých služeb.
Jako autor jsem si v dom, že neobratnost mého slohu m že snad n koho pon kud
urážet, avšak nicmén doufám, že má up ímná snaha poskytnout laskavým tená m
pot šení z etby je mi dostate nou omluvou.
Sebastian Melmoth
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M j milý Walt e, jak T miluji! Le b da, nikdy se to nedovíš, dokud neodejdu navždy.
Sotva si m žeš domyslet, když mne tak postrkuješ na invalidním vozí ku, jak n žná
p íchylnost zalévá srdce ubohé souchotiná ky nad hrobem. Jak dychtím sát sladkosti lásky
z Tvých rt , hladit a laskat Tv j mocný pyj a cítit v sob jeho škubavé pohyby! To však se
už nikdy nem že stát a jediné vzrušení, jež mne ješt o ekává, bude má smrt. Mohu jen
vzdychat, když pohlížím do Tvé laskavé tvá e, a tiše obdivovat nádherné rozm ry mého
milá ka, jež dokazuje ten velikánský svazek klí , co stále nosíš v kapse. Ty vskutku máš
klí klí , jehož žhavé p irážení by odemklo každou panenskou kom rku.
Je to bláznivý nápad, abych Ti tu vypsala historii n kterých mých milostných
dobrodružství, avšak jedna z t ch mála radostí, jež mi z staly, je hroužit se do vzpomínek
na minulost a domnívat se, že op t prožívám ty vzrušiv pocity chlípných hrátek, jež mi
jsou už odep eny. Chovám tu nad ji, že vypráv ní o mých bláznovstvích a zt ešt nostech
T aspo trochu pobaví a p isp je k tomu, že na mne v p íštích letech zcela nezapomeneš.
Cht la bych T , drahý Walt e, požádat, aby sis v duchu vždy p edstavoval Beatrici
Fuckinghamovou, až budeš v objetí svírat své budoucí milenky. D lávala jsem to
obdobn , kdykoli jsem nemohla dostat toho, po n mž jsem toužila, ale nebývalo to asto.
M j d chod skon í s mou smrtí, a tak nemá smyslu, abych psala n jakou záv , ale u
t chto zápisk z mého života najdeš pár set liber, což jsou všechny mé úspory. Najdeš tam
také hustou kade tmavohn dých chloupk , jež jsem pro Tebe ust ihla z hu até kštice své

hrmy. Jiní p átelé by snad ocenili spíše ku ery z mé hlavy, ale Ty budeš mít suvenýr z
posvátného míste ka lásky.
Svého otce, markýze Fuckinghama, si v bec nepamatuji. Ba dokonce pochybuji, zda
mám opravdu tu est považovat ho za rodi e, protože to byl vetchý sta ík a ze soukromých
dopis , jež si posílali s mou matkou, vím, že si byl tém jist, že za hezkou hol i ku, jež
mu porodila má matka, vd í spíš urostlému lokajovi; v jedné poznámce praví p ímo, že
by mohl prominout cokoli, co se stalo, kdyby plodem jejích pletek s Jamesem byl syn a
d dic, aby po jeho smrti nep ipadly statky a šlechtický titul jeho nenávid nému bratranci,
a žádal ji, aby ho nechala v klidu dál p stovat celer a petržel, co by nakonec mohlo p ivést
v ci více v soulad s jeho p áním.
Ubožák zem el brzy poté, co napsal tento dopis, a moje matka, od níž jsem chytila tyhle
hrozné souchot , mne v útlém v ku zanechala co úplného sirote ka s bídným d chodem
dvacet tisíc liber a se šlechtickým titulem, pro n jž byla tato ástka zcela nedostate ná.
Moji poru níci bylí opatrní šet ílkové a v osmi letech v ku mne poslali do školy; za
školné a za školní pot eby vydali ro n kolem 150 liber, dokud neuvážili, že je na ase
uvést mne do sv ta, takže m j malý kapitálek zatím nabyl na úrocích.
První ty i roky školy prob hly bez zvláštních p íhod; jen jednou za tu dobu se mi stala
taková nep íjemnost, o níž chci vypráv t, nebo tehdy jsem poprvé zakusila p kný výprask
b ezovou metlou.
Sle na Birchová, editelka školy, byla sice dost shovívavá, avšak ráda ud lovala t lesné
tresty vždy, když se domnívala, že opakované p estupky by mohly vážn narušit káze a
charakter jejích žáky , kdyby okamžit nezasáhla. Bylo mi tak kolem devíti let, když jsem
našla zalíbení v kreslení r zných obrázk na školní b idlicovou tabulku. Sle na
Penningtonová, jedna z našich u itelek, byla mrzutá a p ísná p tat icetiletá stará panna a
práv ona ve mn probouzela výtvarné schopnosti karikaturisty. Kresbi ky tajn putovaly
mezi žákyn mi a byly p í inou nemístného hih ání a zna né nepozornosti p i vyu ování.
Jednoho odpoledne sle na Birchová usnula za stolkem a stará Pennka byla zaujata
vyu ováním. Posedla mne náhlá inspirace nakreslit dv nestydané kresbi ky: jedna z t ch
starých panen sed la na no níku a druhá, sukni vyhrnutou, si ulevovala na louce.
První spoluža ka, jíž jsem to ukázala, málem vyprskla smíchy, dv další byly zv davy
na p í inu její veselosti a hned jí nahlížely p es rameno, když tu náhle, aniž jsem sta ila
tabulku vzít a obrázky set ít, stará Pennka se na tabulku vrhla jako jest áb na myš a
vít zoslavn nesla tu ko ist sle n Birchové, jež se zatím probudila. P i prvním pohledu na
ty necudnosti se nemohla ubránit úsm vu, ale okamžit ho potla ila.
»Ta mladá dáma to musí odpykat, sle no Penningtonová,« ekla sle na Birchová
d stojn . »Už posledn zlobila s t mi svými hanbatými obrázky, ale tohle je opravdu
p íliš. Takhle by pokra ovala dál – a tomu zabráníme. Zavolejte Susan, a mi p inese
b ezovou metlu! Musím jí ztrestat, dokud se mi p ní krev, protože jsem p íliš laskavá a
mohla bych jí to ješt odpustit.«
Vrhla jsem se na kolena, prosila jsem o milost a slibovala jsem: »Nikdy, už nikdy
neprovedu nic takového!«
Sle na Birchová ekla: »Na d sledky jsi m la myslet, než jsi v bec za ala kreslit
obrázky tak oplzlé! Pouhá p edstava, že jedna z mých mladých dam je schopna takových
výtvor , mne d sí. Nemohu dovolit, aby se ti v hlav honily takové nep ístojné p edstavy
Snad se mi poda í je z tebe vymrskat.

Sle na Penningtonová se zlým pohledem zadostiu in ní mne uchopila za záp stí, ímž
m p inutila povstat, zrovna když se objevila Susan, statná macatá dívka kolem dvacítky, s
hroziv velkou metlou z b ezových proutk pe liv svázaných ervenou sametovou
stužkou.
»Nuže, Lady Beatrice Fuckinghamová,« pravila sle na Birchová slavnostn , »poklekni,
vyznej svou vinu a polib metlu.« Vzala metlu od Susan a nap áhla ji ke mne gestem
královny, jež podává žezlo k políbení svému poddanému.
Ve snaze p ekonat nevyhnutelné a co možná p isp t ke zmírn ní trestu jsem poklekla a s
nep edstíranými slzami viny v o ích jsem ji prosila, aby byla tak shovívavá, jak jen jí její
smysl pro spravedlnost dovolí, protože jsem si v doma, že si zasloužím to, co se mnou
hodlá provést, a že hluboce želím toho, jak jsem ji svou kresbi kou urazila a pohoršila.
Políbila jsem metlu a odevzdala jsem se svému osudu.
Sle na Penningtonová ekla zlomysln : »Hle, sle no Birchová, jak rychle vzbuzuje
pohled na metlu pokryteckou lítost!«
A sle na Birchová dodala: »To docela chápu, sle no Penningtonová, ale snažím se sladit
p ísnou spravedlnost s milostí v pravý as. A te , ty nestydatá um lkyn , vyhr si vzadu
sukni a vystr sv j zade ek k potrestání zaslouženému právem.«
Chv jícíma se rukama jsem si vyhrnula sukni i spodni ku; pak jsem si musela rozepnout
i spodní kalhotky. Položily mne na lavici, Susan stála p ede mnou a držela mi ob ruce,
zatímco stará Pennka a francouzská vychovatelka, která práv vešla do t ídy, mne držely
každá za jednu nohu, takže jsem byla beznad jn uk ižovaná.
Sle na Birchová se s pohnutou vážností rozhlédla po t íd pomrskávajíc metlou: »Nuže,
vy všechny mladé dámy, budiž vám toto zmrskání varováním. Lady Beatrice si zajisté
zaslouží tuto potupnou ostudu za své nevkusné, ba m la bych upíše íci sprosté obrázky. A
te – švih – budeš – švih – ješt – švih kreslit – švih – n co – švih takového? Tumáš,
tumáš, tumáš! To t nau í! Ach, ty je íš? Tumáš, p idám ti!« B ezová metla byla vedena
hrozitánskou silou. Moje jemná pokožka mne každým švihnutím pálila víc a víc. »Au, au,
auvej! Pane Bože! Madame, slitování! Au, au, už nikdy, nikdy to neud lám! Aááh, áááh,
to je k nevydržení!« K i ela jsem, je ela jsem, vala jsem p i každém švihnutí metly.
Zmítala jsem se, kopala, ale nebylo to nic platno, jen jsem se úpln vy erpala tou marnou
snahou.
Sle na Birchová konstatovala: »Musíš to vychutnat do dna, aby ses polepšila, ty zpustlé
d v e! Kdybych ti to prominula, brzy bys mi znemravnila celý ústav. Chachá, zade ek ti
už p kn napuchl, ale já ješt nejsem hotova!« A ezala mne se vzr stající zu ivostí.
Zahlédla jsem její obli ej, který obvykle býval bledý, ale te se zrum nil vzrušením a
její o i neobvykle jisk ily. »Chachá,« pokra ovala ve svém pedagogickém výkladu.
»mladé dámy, st ezte se mé metly, abych ji nemusela používat ast ji! Jen pov z, lady
Beatrice, jak se ti to libí? Jen ekni, a všechny zvíme, jak je to hezké!« A p i každém
slov mne švihala zas a zas.
Bylo to hrozné. M la jsem pocit, jako bych už byla rozsekaná na kousky, a metla pálila,
jako by byla rozžhavená dob la. Zdálo se mi, že co nevid t už musím zem ít. Mé je ení
p ešlo v hysterický ev, jenž postupn slábl a p ešel v temné sku ení. Pak jsem z ejm
omdlela, protože už si nepamatuji nic než to, že jsem nabyla v domí v posteli a m j ubohý
zade ek mne pálil a škubalo mi v n m bolestí. Trvalo to celých trnáct dní, než zmizely
všechny následky tohoto ukrutného mrskání.

Když mi bylo dvanáct, byla jsem za azena ke starším dívkám. Dostala jsem veselou
spolubydlící jménem Alice Marchmontová. Byla to hezká buclatá blondýnka s velkýma
smyslnýma o ima a s tílkem pevným a hladkým jako slonovina. Zdálo se mi, že se jí
docela zamlouvám a hned druhou noc jsem spala v její posteli s ní. Líbala mne a muchlala
tak milostn , že jsem z toho nejd ív byla pon kud zmatena, nebo si na m dovolovala
tolik, až mi srdce bušilo jako zvon, a p estože byla zhasnuto, cítila jsem, jak mi tvá e
planou studem, když mi na rty tiskla horké polibky, a jak mi šmejdila rukama po
nejintimn jších partiích, chv la jsem se jako sakura ve vich ici.
»Co se tak chv ješ, milá Beatrice?« tázala se. » eho se bojíš? Vždy mi m žeš d lat
totéž, je to tak krásné! Str mi jazyk do úst, to je velký podn t k milování a já t tolik chci
milovat! Kde máš ruku? Sem, sem mi ji dej. Necítíš ty chloupky, jež mi za ínají rašit na
pipince? Tob taky brzy porostou. Šimrej m prstem na št rbince, tady, p esn tady.« A
tak mne Alice uvedla do um ní masturbace tím nejn žn jším milostným zp sobem.
M žeš si domyslet, drahý Walt e, že jsem byla u enlivá ža ka, t ebaže ješt tak mladá.
Její dotyky mi bou ily krev, když mi sála jazyk, byla to slast. »Ach, ach! P itla , p itla !«
A pojednou jsem cítila, že mám prsty vlhké od n eho horkého a lepkavého. Vášniv mne
zlíbala a najednou ochabla.
»Co je ti, Alice? Vždy jsi mi pot ísnila prst, ty hnusné d v e!« šeptala jsem, hih ajíc
se. »Poj a šimrej m taky, za íná se mi to docela líbit.«
»To je v po ádku, milá ku, jen mne stále miluj za to, že t u ím tak p íjemným hrám,«
ekla, vsunula mi ruku mezi stehna a prost edníkem m za ala šimrat na št rbince.
P sobilo mi to takové pot šení, že jsem si sotva uv domovala, co se d je, a celou mne
ovládl jakýsi sladce chlípný toužebný pocit. »Ach, ach! To je krásné! Ješt , ješt !
Rychleji, p itla !« Málem jsem omdlela rozkoší, když mne p ivedla k mému prvnímu
panenskému orgasmu.
P íštího ve era jsme opakovaly tuto nemravnou zábavu a Alice odn kud vytáhla jakousi
v c podobnou klobáse; bylo to vyrobeno z m kké kozle í k že a vycpáno p kn dotvrda.
Požádala mne, abych to do ní zasunula a pohybovala tím sem a tam. Ležela jsem na ní a
ona m t ela jako p edtím, a já jsem m la jazyk v jejích ústech. Byla to nádhera. Nemohu
ti ani vypov d t, jak vyvád la, zdálo se, že jak pohybuji tím nástrojem, dohání jí to k
vrcholné rozkoši, vzdychala a vzlykala a sténala: »Ach, ach, ááách! M j milý chlape ku!
Umrtvuješ m tou rozkoší! A vyronila pozoruhodnou dávku milostné š ávy p ímo na mou
pracovitou ruku.
Když jsme se aspo áste n zklidnily a vzpamatovaly, zeptala jsem se jí, co mínila tím,
že mne nazvala svým milým chlape kem.
»Ach, Beatrice,« odpov d la, »už jsem p íliš ospalá, ale zítra ve er ti budu vypráv t
sv j p íb h a vysv tlím ti, ím to je, že moje pipinka je s to p ijmout do sebe tuhle v c,
zatímco ta tvoje ješt nem že. Vzd lám t trochu víc ve filozofii života, drahoušku. Te
mi dej pusinku a budeme spinkat.«
Jist si, milý Walt e, dovedeš p edstavit, jak jsem byla zv davá a nedo kavá. Sotva jsme
zav ely dve e našeho malého pokojíku, zvolala jsem: »Tak Alice, honem do postele, ho ím
netrp livostí vyslechnout tv j p íb h!«
»Uslyšíš ho, drahoušku, ale nech mne svléknout v pohod . Nemohu p ece do postýlky
sko it jen tak, musím si zkontrolovat své n žné ochlupení. Jak se ti líbí, Beatrice? Svlékej
se, m ly bychom si je porovnat,« ekla, shodila ze sebe poslední kousek spodního prádla a

prohlížela si svou p vabnou nahotu ve velkém nást nném zrcadle. Brzy jsem stála zcela
nahá vedle ní.
»Máš rozkošn našpulenou pipinku, Beatrice,« pronesla d v rn , když pohlédla na m j
mons Veneris. »Dokonale dopl ujeme jedna druhou – já ji mám blond a ty budeš
brunetka. Podívej se, moje chloupky povyrostly už na p l palce!« Zdálo se, že to nebude
mít konce, a pozbyla jsem trp livosti. Navlékla jsem si no ní košili, vlezla jsem do postele
a prohlásila jsem, že slib o vypráv ní p íb hu nebyl nic než pustá lež a že už jí nikdy
nedovolím aby mne milovala, dokud neukojí mou zv davost.
»To od tebe není hezké, že pochybuješ o mém slibu,« vyk ikla, sko ila za mnou do
postele, vyhrnula mi no ní košili a za ala m plácat p es zadek, emuž se vesele smála.
»Tumáš, tumáš, abys už nikdy nepochybovala o daném slovu mladé dámy! A tumáš
ješt ! A te ti budu vypráv t sv j p íb h, t ebaže bys zasloužila, abych t nechala ekat až
do zít ka.«
Po chvilce, jen co jsme se pohodln uvelebily, za ala vypráv t.
P íb h Alice Marchmontové
Žila byla kdysi na venkovském zámku asi desetiletá hol i ka Alice. Její rodi e byli
bohatí a bydleli v krásném velkém dom s velkou zahradou a p kným parkem. Hol i ka
m la bratra o dva roky staršího. Maminka m la svou hol i ku velmi ráda a tolik se o ni
bála, aby se jí nep ihodilo nic zlého, že ji nikdy nepoušt la z dohledu, pokud o ni
nepe oval komorník William, jenž býval jejím spole níkem p i d tském skota ení v
parku.
William byl hezký a úpravný muž kolem t icítky a setrvával v dom už od svého d tství.
Alice m la Williama velmi ráda a asto mu sedávala na kolenou, když jí v parku na
lavi ce p ed ítal pohádky. Sp átelili se tak, že když spolu byli o samot , oslovovala ho
»milý Williame« a jednala s ním jako se sob rovným.
Alice byla zvídavé d v átko a asto Williama uvád la do rozpak zvláštními dotazy
zejména z oboru p írodopisu, nap íklad jak zví átka dostanou mladé nebo pro je kohout
tak krutý a ská e na ubohé slepi ky klofaje je ostrým zobákem a tak dále.
»D venko,« íkával zmatený William, »Nejsem slepice ani kráva. Jak to mohu v d t?
Neptej se na takové hlouposti.« Ale Alicí tím neodradil a ona dále naléhala. »Ty to, Willie,
víš a nechceš mi to íci! Chci to v d t!« Le její snaha po poznání vycházela naprázdno.
Tak to šlo n jaký as, až bylo Alici kolem dvanácti let. Tu p ipadla na n co, co ji
p edtím nikdy ani nenapadlo. Uv domila si tehdy, že William pod záminkou n jakých
povinností se vždy mezi sedmou a osmou hodinou ranní, to jest asi hodinku p ed snídaní,
pravideln vzdaluje a uzavírá se ve své komo e. Když se Alice odvážila a za ukala na
dve e, vždy byla zevnit zastr ena závora a vstup jí byl odep en. Klí ová dírka byla
zakryta, a tak se nedalo nic d lat. Avšak naše chytrá Alice p išla na to, že by do té
Williamovy tajemné komnaty mohla nakouknout, kdyby se dostala do chodby na druhé
stran . Chodba sice byla na obou koncích uzav ena zam enými dve mi, protože se
nepoužívala, ale zven í m la asi ty i stopy od zem okénko, které bylo zajišt no jen
oby ejným há kem. Sta ilo jen vyrazit jednu malou tabulku skla – a cesta byla otev ena.
To Alice šikovn provedla a nemohla se do kat p íštího rána, aby do Williamovy svatyn
nahlédla z druhé strany dve mi, jež sice také byly v n zam eny, ale byly áste n
prosklené. Bylo to tak vzrušující t šit se na to, až zjistí, co tam vlastn William
dennodenn provádí.

Nazít í vstala Alice asn ráno a ekla své komorné, že se ješt p ed snídaní p jde
prob hnout na erstvý vzduch do zahrady. Zatím však pospíšila k rozbitému okénku,
otev ela je a prolezla do staré chodby. Zula si botky a tiše se plížila k proskleným dve ím.
Sklo bylo dosti zašlé, ale velká klí ová dírka nebyla zakryta a ve vyschlém d evu dve í
objevila n kolik škvír, takže m la pom rn dobrý rozhled po celé místnosti.
William nebyl p ítomen, ale brzy se objevil s košíkem jídelních p íbor ze v erejška a
po al t ídit a po ítat lžíce, lži ky, vidli ky a sklenky. Byl s tím brzy hotov; vzal pak z
poli ky jakousi knížku a se zaujetím se v ní listoval. Vtom do místnosti vešla Lucy,
nejhez í z našich služebných, a ekla: »Zapomn l jsi tam ješt n jaké p íbory, aby ti
nechyb ly.«
William se na p íbory ani nepodíval, chytil Lucy kolem pasu, vtiskl jí hubi ku na tvá a
ekl: » ekám tu na tebe; v d l jsem, že ty p íbory p ineseš.« Ukázal jí rozev enou knížku:
»Co íkáš téhle poloze? Líbilo by se ti to tak?«
Lucy se dívala se zájmem, ale z ervenala až po ko ínky vlas . Knížka dopadla na
podlahu. William si p itáhl dívku blíž a snažil se jí rukou šmátrat pod sukn mi.
»Ne, ach ne!« vyk ikla a pak dodala tišeji: »Dnes ne, víš, dnes to nejde, snad zítra. Dnes
musíš být hodný. Tady máš závdavek, ale už musím b žet.« To ekla a vjela mu rukou do
rozkroku, což jsem bohužel nevid la po ádn . Pak usko ila a nedbajíc Williamovy snahy
zadržet ji, prchla z komory.
William byl z ejm roz ilen. Vrhl se na pohovku a reptal: »Ta potvora, ta mrcha! Zítra jí
dám co proto!«
Alice, jež byst e pozorovala všechno, co se v komo e d je, spat ila nesmírn
p ekvapena, že William má rozepnuté kalhoty a z nich mu tr í jakási dlouhá tvrdá v c,
obda ená rudou hlavou. William to uchopil jednou rukou a zdálo se, že váhá, zda to op t
zastr it do kalhot, ale najednou to po al t ít nahoru a dol . »Že jsem se nechal tak
vyrajcovat, já blbec! Ah, ah! Nedá se nic d lat, prost musím! Ruka pracovala stále
rychleji. Líce mu z ervenaly, o i m l vyvalené a za n kolik okamžik mu z toho n co
vyst íklo; b lavé kapky mu pot ísnily ruce i kalhoty a n které dost íkly až na podlahu
tém dva yardy daleko. Tím skon ila jeho extáze. Ležel bez pohnutí asi p t minut, pak
vstal, pe liv se ut el do ru níku a vyšel z komory.
Alice z toho byla celá pry , ale p es to všechno, co vid la, pudov cítila, že to zdaleka
není celé tajemství, jež skrývá Williamova komora. Hned si ekla, že tam nazít í p ijde
zase a bude sledovat, co budou William a Lucy spolu provád t.
William s ní šel na procházku jako obvykle, usedli na lavi ku a William jí p ed ítal.
Alice mu sed la na kolenou a v hlavince jí vrtala neodbytná otázka, kam se pod l ten
dlouhý tuhý p edm t, který vid la ráno. P edstírajíc nebeskou nevinnost dotýkala se
jakoby man Williamových kalhot tu i onde v nad ji, že nahmátne tu strašlivou v c, ale
dosp la k záv ru, že William má v kapse jen zmuchlaný kapesník.
Následujícího rána íhala Alice op t na své pozorovateln u dve í v zam ené chodb a
brzy spat ila Williama s košíkem p íbor , jež hned odložil a pln netrp livosti se nemohl
do kat Lucy. »Tak kde sakra je?« bru el nahn van . »Už mi stojí jako tágo!«
V tu chvíli vklouzla do komory Lucy a pe liv zamkla dve e. Vrhla se Williamovi do
náru e, zasypala ho polibky a šeptala: »Ach jak jsem se na to t šila! Jak jsem po tom
toužila. Je to strašné zbavit ženskou každý m síc pot šení a radosti po n kolik nekone n
dlouhých dn !«

Chvatn rozepínala Williamovy kalhoty a vytáhla tu v c, kterou Alice už znala.
»Nesp chej tolik, Lucy,« huhlal William, nebo ho svými polibky p ímo dusila, »nepokaž
všechno tou svou netrp livostí. Nejd ív musím zlíbat tvé hnízde ko!
Pevn ji objal, položil na pohovku a vyhrnul jí sukni a spodni ku. Alice vid la buclatá
bílá stehna, ale nejvíce ji upoutala jasn rum lková pootev ená št rbinka, jež jakoby zvala
k návšt v ; nad ní se ernal hu atý pahrbek Venušin jako chumá kudrnaté koudele.
William hbit poklekl a p isál se ke št rbince svými rty; líbal ji tak vášniv , až to
mlaskalo. Dívce to p sobilo nesmírnou rozkoš, vzdychala a sténala, až to William
nevydržel, vecpal se Lucy mezi b lostná stehna a jedním rázným pohybem vrazil sv j
mocný nástroj do zející št rbinky, až byl celý pono en v dív iných útrobách. Lucy vyrazila
jen: »Ha!«
Chvilku leželi bez pohnutí, jako by vychutnávali své t lesné spojení, pak Lucy mrskla
zade kem a William se také rozhýbal. Bitva byla zahájena.
Alice ze své pozorovatelny dob e vid la mocný mužský nástroj pohybující se sem a tam
jako ocelový píst parní lokomotivy. Nab hlé a správn prokrvené stydké pysky se p i
každém povytažení svíraly jako v obav , aby jim nebyl odebrán ten pou ový cukrový
špalek, a hojn slintaly mazlavou p nu. Pohyby se k nep í etnosti zrychlovaly, až
najednou oba milenci strnuli v k e ovitém objetí tak pevném, že p ipomínali jediné
báchore né zví e se dv ma h bety. Alice p esto zahlédla pramínek smetanov tekutiny lín
vytékající z dív iny št rbinky, jak oba znaven a nete n leželi zmoženi tím krutým
milostným bojem, v n mž nebylo poražených.
William byl první, kdo porušil to uklid ující ticho: »Lucy, od zít ka musíme být opatrní.
Víš p ece, že se vrátí Mary, ta slídivá stará ježibaba. Pak už nebudeme mít tolik
p íležitosti.«
Lucy opá ila: »Ty mizero, te už je mi úpln jedno, jestli nás n kdo chytí. Zkrátka to
musím mít za každou cenu!« Znovu ho objala, líbala ho na ústa, nohy mu ovinula kolem
pasu a op t se pod ním za ala zmítat. Jakkoli to byl statný a urostlý muž, zdálo se, že váha
jeho t la je úplné nic ve srovnání s její milostnou dychtivostí.
William se všelijak vymlouval a obával se, že ho budou postrádat, ale nic platno. Lucy
v d la, co chce, a Wiliam byl brzy schopen i ochoten si to zopakovat. Bylo to snad ješt
zb silejší než prve. Avšak p esto nemohl William skrýt svou nervozitu a vytáhl sv j
zmá ený instrument ze zp n né pipiny, hned jakmile se smísily ob milostné š ávy jejich
vášnivé lásky.
Lucy vysko ila a upravila si od v, ale poklekla na zem k Williamovi, chopila se jeho
povadlého údu a po ala ho usilovn sát. To Williamovi jist d lalo dob e, nebo siln
zrudl v obli eji; když Lucy p estala, vid la Alice, že mu zase stojí tak pevn , jako stožár
admirálova velitelského korábu.
Lucy ekla, tiše se sm jíc: »Tak, chlap e, te t opustím; mysli na mne až do zít ka.
Nemohla jsem si odpustit, abych si t trošku neoblízla, protože i mn to p sobí pot chu.«
Naposled políbila Williama na ústa a zmizela jako liška v houští. William za ní zamkl
dve e a Alice se tiše vzdálila a pospíchala na snídani.
Bylo krásné májové ráno. Brzy po snídani šla pak Alice jako obvykle s Williamem na
dopolední procházku do parku. Horká krev v ní jen v ela a Alice nesmírn dychtila po
takových radostných zážitcích, jichž, jak se domnívala, má Lucy až až. Sešli dol k jezírku
a Alici napadlo, že by se mohli projet v krytém lunu. William odemkl lod nici a pomohl

jí nastoupit na p kný rozm rný lun s polokabinou, jež byla vybavena aloun ným k esly,
kobercem a poduškami.
»Tady ve stínu je p íjemn ,« ekla Alice. Poj sem taky Willie, chvilku tu posedíme, a
než si vyjedeme po jezírku, p e teš mi n co zajímavého.«
»Jak si p ejete, sle no Alice,« odpov d l William zdrženliv , vlezl do lunu a posadil se
na složené pokrývky.
»Trochu mne bolí hlava... Mohla bych se o tebe op ít?« ekla Alice, odhodila klobou ek,
op ela se o polštá a položila hlavinku Williamovi do klína. »Cože jsi dnes tak upjatý,
Willie? Dob e víš, že se mi nelíbí, když mi íkáš sle no. Klidn mi íkej t eba Lucy.«
Ve Williamovi by se krve nedo ezal. Alice to p ímo vychutnávala a pomyslela si:
»Vypadl bys z vlastních kalhot, kdybys jen tušil, co jsem vid la za dílo mezi tebou a
Lucy!«
Zavrt la hlavou v jeho klín , dívala se vzh ru na n j a radovala se z hlubokých rozpak ,
do nichž ho vehnala. Potom položila ruku schváln na ten zmuchlaný kapesník co m l v
kapse, a pokra ovala: »Myslíš, Willie, že n kdy budu mít tak hezké nohy jako Lucy?
Nem la bych už za ít nosit dlouhé šaty? Za ínám se styd t, že ukazuji lýtka vysoko.«
Komorník William se nemohl vzpamatovat z údivu, z nesmírného a náhlého údivu,
protože to všechno najednou spadlo jakoby z nebe. Zážitek ranní milostné epizody s Lucy
p ed snídaní byl v jeho mysli ješt p íliš živý, že zmínka o ní a nadto Alicina dív í ru ka
spo ívající n žn na jeho kapse se zmuchlaným kapesníkem, vzbudila v jeho bujné krvi
náhlý p íval bujné touhy, a jakkoli se ho snažil potla it, cítil, jak jeho neukázn ný úd
po íná svrb t, a byl si tém jist, že Alici nem že ujít, jak nabíhá. Mírn se odsunul a tak
suše. jak jen mohl, se zeptal: »Nechcete, abych vám p ed ítal. Alice? Dnes n jak zlobíte.«
Alice vzrušen , s neobvyklým rum ncem ve tvá i, ekla: »Ty chlape špatná, te mi
ekneš, co chci v d t! Jak p icházejí d ti na sv t? Co je ten záhonek petržele, o n mž
léka i a sestry tvrdí, že se z n ho vyklubou d ti? Není to náhodou ten kudrnatý porost pod
ženským b ichem? Lucy ho má taky a já jsem vid la jak jste ho ráno líbal, pane!«
William byl na omdlení. Na ele se mu perlil smrtelný pot. Nebyl mocen slova a Alice
mu šeptala »Dnes ráno jsem vid la všechno, Willie, všechno jsem vid la! A vid la jsem
také, jakou rozkoš jí p sobila ta tvoje v c s rudou hlavi kou. Musíš mi vysv tlit to
tajemství a já to nikomu ne eknu. Tady máš tu obludu, kterou jsi do ní tak zb sile strkal.
Musím to vid t a sáhnout si na to! Vida, už to ztvrdlo, jen jsem na to šáhla! Chachá, je to
legra ní. Vyndám ho, jako to ud lala Lucy« Rozepnula ubohému Williamovi poklopec a
vytáhla odtamtud ten bujný nástroj lásky. Políbila tu ervenou sametovou hlavi ku a ekla:
»To je sladká v ci ka, tak hebou ká na dotyk. Ach, musím se s ním trochu pomazlit.«
Jen dotyky a laskání p sobily na jeho smysly jako žár plamene. Pozbyl vlastní v le i
e i a jen se ml ky poddával choutce svévolného d v ete, ale prost si nemohl pomoci,
nemohl se zdržet a ani se zdržet necht l, až mocný proud semene vyst íkl z údu a skropil jí
ruce i obli ej.
»Ó,« vyk ikla. P esn to jsem vid la v era ráno. Cáká to také tak do Lucy?«
William, zbaven nap tí se pon kud vzpamatoval. Vytáhl istý kapesník, pe liv ot el
Alicin obli ej a ruce, uklidil pyj na pat i né místo a b doval: »Pane Bože to je v hajzlu!
Co jste to ud lala, Alice? To je strašné! Nikdy už s vámi nesmím jít na procházku.«
Alice se rozplakala. »Ach Willie, nebu tak zlý! Myslíš, že to n komu prozradím? Jen
se chci o to pot šení pod lit s Lucy. Ach, líbej m , jako jsi líbal ji a už o tom dnes
nebudeme mluvit.«

William nemohl odmítnout tak vábný požadavek, ale uložil si zna nou zdrženlivost,
a koli jeho milostná váše ho nutila k pravému opaku. Po pravd e eno tu ližbu odbyl.
»Jak nádherné je cítit tv j jazyk práv tam! Jak krásn mne šimrá a h eje. Ale moc
pospícháš a už jsi p estal, a koli práv te to za alo být ješt hez í, m j Willie,« žvatlala
Alice objímajíc ho a líbajíc.
»Pomalu, milá ku, nesmíš být tak hrr! Je to p esp íliš nebezpe ná hra pro tak mladé
d vce. Hlavn si dej pozor p ed lidmi, jak se na mne díváš a jak se mnou mluvíš,« ekl
William op tuje její panenské polibky. Cítil zcela jist , ze proti tomuto milostnému
pokušení je úpln bezbranný.
»Aha,« ekla chápav Alice. »Ty máš strach z Lucy. Ale to lze snadno za ídit.
Zasv tíme ji do všeho. Zbavím se n jak své komorné a požádám matinku o Lucy. Není to
bezvadný nápad, Willie? A všechno z stane jen mezi námi t emi.«
William si už srovnal myšlenky a musel obdivovat moudrost té mimo ádn prohnané
dívky. Alicin nápad horliv chválil a pak se chopil vesel a vypluli na jezírko, aby zchladili
svou rozohn nou krev a zklidnili hore né bušení dvou láskyplných srdcí.
Po celé další dva dny pršelo a po así nep álo procházkám v parku. Tohoto mezidobí
využila Alice k tomu aby vnukla své matce vým nu komorných. Tak se Lucy stala
Alicinou komornou.
Pokojík komorné m l dvoje dve e: jedny na chodbu a druhé p ímo do komnaty mladé
dámy.
Toho dne, co m la Lucy poprvé spát v p ilehlém pokojí ku, p emýšlela na l žku o svém
novém postavení komorné a hlavn o tom, bude-li mít n jakou p íležitost aspo ob as se
sejít s Williamem. Tu ji volala Alice. Ve chvilce byla u ní: »Co ra te, sle no Alice, není
vám chladno? Tyhle noci jsou te tak sychravé.«
»Máš pravdu, Lucy, tys na to kápla. Nevadilo by ti, kdybych t pozvala k sob do
postele? Zah eješ m .«
Lucy vsko ila do postele natotata a Alice se jí schoulila v náru i jakoby pro zah átí, ale
ve skute nosti proto, aby cítila obrysy její p kné postavy.
»Dej mi pusinku, Lucy,« ekla. »Shledávám, že t budu mít rad ji než tu m ru Mary.
Nemohla jsem ji vystát.« Lucy se k ni n žn p itiskla a Alice ji položila ruku na adro.
»Máš velikánské bradavky, Lucy. Rozepni si košilku, a si je mohu ohmatat.«
Nová komorná m la chytlavou náturu a dovolila své mladé paní všechny d v rnosti.
Alice jí šmejdila rukama po celém t le dychtiv a zvídav , aby vychutnala jemnost jejích
pevných ader, pružného b icha a oblých bok . Aliciny dotyky ji bou ily krev a
vzbuzovaly v ní chlípné pocity. Vzdychala a líbala svou mladou paní op t a op t, zas a
zas.
Alice šeptala: »Máš nádherný zadek, Lucy! Zade ek jak se pat í. Máš tak pevné
nepoddajné svalstvo! J – a to ochlupení! Kdes to všechno sebrala? To narostlo samo?«
Lucy sténala: »Och, prosím sle no, nechte toho, vždy za dva t i roky budete taky
taková. Když mi to za alo r st, polekala jsem se, p ipadalo mi to tak nep irozené.«
Alice: »Jsme ob dívky, není tedy nic špatného na tom, že se navzájem dotýkáme. Sáhni
si také, abys poznala ten rozdíl.«
Lucy: »Och, sle no Alice,« a tiskla Alicino nahé b icho k sob , »neumíte si p edstavit
co cítím, když se takhle dotýkáme!
Alice, usmívajíc se: »Je to snad hez í, než když se t dotýká komorník William,
drahoušku?« P itom jí prstíkem cuchala ochlupení na hrm .

Lucy: »Že se nestydíte, sle no! Snad si nemyslíte, že bych mu dovolila, aby na mne by
jen sáhl...« Le nezn lo to p esv d iv a z hlasu táhla nejistota.
Alice: »Neboj se, Lucy, nikomu nic neprozradím. Ale vid la jsem všechno skrz škvíry
ve starých prosklených dve ích. Všeci ko to, co se d lo ve Williamov komo e. No, a
protože to tajemství znám, chci se té zábavy zú astnit také.«
Lucy: »Och, pane Bože! Sle no Alice, to že jste opravdu vid la? Budu muset okamžit
opustit váš d m!«
Alice: »Ale, ale žádné strachy, Lucy, neboj se, nikdo se nic nedoví! Ty p ece víš, že na
Williama nedám dopustit a nikdy bych mu neublížila. Jenže ho nem žeš mít celého jen
pro sebe samu. Vybrala jsem si t za komornou, abych p edešla tvým žárlivým
podez ením a abychom své tajemství uchovali p ed prozrazením.«
Lucy byla roz ilena k nep í etností: »Cože, to nehorázné prase si na vás už n co
dovolilo? Sle no Alice, já ho snad zabiju, já ho zabiju!«
Alice: »Klid, Lucy, klid! Nek i tak nahlas, n kdo t uslyší! Ješt mi nic neud lal, ale já
jsem si dob e všimla, jakou ti p sobí rozkoš, když ti vsunul tu v c do pipiny? Jsem
rozhodnuta zkusit to taky, a to co nejd íve! Nebu žárlivá, vždy m žeme být š astni
všichni t i dohromady a vesele si užívat.«
Lucy: »To by vás usmrtilo, drahoušku! Ten jeho ohromný klazan by vás roztrhl vejp l!«
Alice: »Jdi, ty brepto! Já se nebojím, že by se mi n co stalo.« A v ele jí líbala.
Lucy také stvrdila dohodu polibkem a pak spolu strávily velmi láskyplnou noc plnou
všech zp sob milostných polibk , šimrání, hlazení, laskání a n žných dotyku, a Alice se
od své spole nice nau ila tém všechny báje né n žn stky, jež provád jí d v ata mezi
sebou, až kone né usnuly jedna druhé v náru í.
Brzy se vrátilo hezké po así a Alice s Williamem si op t vyšli na procházku do parku.
Prošli hustým remízkem na odlehlém konci a usadili se na malé travnat mýtince, kde je
nemohl nikdo p ekvapit. William s sebou prozírav vzal velký deštník a dlouhý pláš ze
silné látky, aby si Alice mohla sednout bez obav z nachlazení.
»Ty starý dobráku,« ekla Alice, a sedajíc si, stáhla si ho k sob po bok. »Když už te
chápu všechno, je jen na tob , abys ze mne ud lal ženu, jako jsi ji ud lal z Lucy. Prost to
musíš ud lat, Willie, musíš mi dop át tu zkušenost a rozkoš!« Rozepnula mu kalhoty a
vzala do ruky jeho již ztopo ený pyj. »Je tak rozkošný, tak milou ký! Neumíš si
p edstavit. Willie, jak toužím pocítit jeho žhavý st ik ve svých útrobách! Vím, že to bude
bolet, ale nezabije mne to. eká m nebeská rozkoš, vím to; vzbudíš ve mn totéž, co v
Lucy.«
Williamova v le se zmítala mezí dv ma ohni. Nemohl odolat, nemohl se vzep ít: bylo to
nad jeho duševní i t lesné síly.
»Jak to ud láme?« otázala se Alice v cn
»Lehneš si na mne.«
William si ml ky lehl na záda a umístil si Alici tak, že mu kle ela nad obli ejem; to
proto, aby jí nejd íve mohl zvlh it pipinku jazykem. Kle ela k n mu zády a stále se držela
jeho tr ícího klacku. William v jazyk jí n žn šimral a dráždil a ona se mu zade kem
tiskla k obli eji a rukama se stále držela za ten mohutný ocas. Tak Alice dosáhla svého
prvního panenského orgasmu v témž okamžiku, kdy William ejakuloval jako islandský
gejzír.
»Tak Alice, to bychom m li.« ekl William. »Oba jsme dob e p ipraveni. Ale kdybych si
na tebe lehl, mohl bych podlehnout vášni a ublížit ti. Mnohem lepší bude, když si sedneš

na mne, namí íš si ho rovnou do št rbinky a pak budeš zlehýnka p isedat tak, jak budeš
sama chtít a jak ti dovolí pocity bolesti nebo chtí e. Úsp ch pokusu bude záviset na mí e
tvého odhodlání.«
Alice: »Uvidíš, že odhodlání mi nechybí.« Ud lala vše podle Williamova návodu,
nasadila si krví nalitý žalud na poševní vchod a pomalu p isedávala. Bolelo to, le Alice
nedbala, až v ní zmizela celá rudá hlava i s líme kem. Zavrt la prdýlkou a v náhlém
rozhodnutí p isedla ješt níž. Projela jí strašná bolest, jako by jí n jaká zví ecí p íšera zuby
i drápy rvala vnit nosti. Málem omdlela a musela si chvilku oddechnout. Postoupila asi o
dva palce.
»Alice, ty milá Alice,« zašeptal William jako u vytržení. »ty jsi tak primová holka! Jde
ti to dob e, výborn . Ješt jedno takové p isednutí a stanu se jediným vlastníkem všech
tvých milostných p vab .«
»A t eba um u, nedbám bolesti!« šeptala. »Pomoz mi, Willie, pomoz mi, milá ku.« A
chystala se k t etímu p isednutí. William ji uchopil za boky.
Odhodlaná dívka za ala zuby, stiskla rty, zav ela o i a rup! V tu ránu byla naražena až
na ko en Williamova k lu. V mrákotách padla Williamovi na hru a její vytrysklá
panenská krev byla nezvratným d kazem krvavé povahy milostných dobrodružství.
Komorník William, zmazán a zkrvaven, se vymanil, a protože se pro tento p ípad
vybavil vším pot ebným, stal se milosrdnou sestrou ošet ovatelkou. Alice s hlubokým
povzdechem otev ela o i, usmála se a ekla: »Ten poslední doraz byl strašlivý, ale už je to
za námi. Pro jsi ho vytáhl? Okamžit ho tam vra a dop ej mi toho hojivého obst iku,
který, jak mi ekla Lucy, brzy zhojí všechny utržené rány.«
William ji zlíbal, jemn zavedl sv j pyj do její zmu ené pipinky, nikoli však úpln , a
po al se pomalu a opatrn pohybovat vzh ru dol , vzh ru dol , ven a dovnit , dovnit a
ven. Za alo to p sobit. T ení se zjemnilo a William poci oval, jak se Alicina pochva
mírn stahuje a zase povoluje, což ho brzy p ivedlo k dalšímu vrcholu rozkoše. Náhlým
prudkým pohybem pronikl až k d ložnímu kr ku a vyst íkl svou milostnou životní tres do
jejích útrob. Ješt n kolikrát sebou škubl a z stal oslaben p ívalem slastné únavy.
Leželi oba v t sném objetí bez jakéhokoli pohybu a vychutnávali svou vzájemnou
blízkost a t lesnou hmotnost. William ho pak vytáhl a batistovým šátkem pe liv ot el
Alicinu panenskou krev nejprve z její pipinky a potom i ze svého již pon kud znaveného
bimbasa. Když ukládal zkrvavený šátek do kapsy, prohlásil hlasem, jenž se chv l dojetím,
že si ho navždy schová jako drahou památku na rozkoše, jichž mu tak láskypln a dosyta
poskytla.
Komorník William se pak toho dne rozumn zdržel dalších milostných hrátek, a když si
oba odpo inuli, vrátili se z vycházky. Alice v bec nelitovala své ob ti, kterou p inesla na
oltá Venušin; cítila se velmi š astna, že si zajistila polovinu lásky milého a v rného
Williama.
Le tu již íhala krutá ruka osudu!
Jak náhle nep edvídané okolnosti zabrání uskute n ní t ch nejkrásn jších zám r
sm ujících ke št stí! Téhož dne doporu il rodinný léka Alicinu otci delší lé ebný pobyt v
jižní Evrop . Otec se rozhodl, že Williama vezme s sebou. Alicina matka m la p ijet za
nimi, jakmile budou ob d ti p ijaty do vhodné internátní školy.
Lucy a její mladá velitelka se navzájem ut šovaly, jak jen mohly za t chto žalostných
okolností. V n kolika dnech se správy domu ujala stará teta, Alici poslali do školy a ona

te , milá Beatrice, spo ívá v tvém náru í. M j bratr studuje v koleji a vídáme se jen o
prázdninách.
M la bys, milá Beatrice, požádat své poru níky, aby ti dovolili strávit p íští prázdniny u
nás. P edstavím t Frederickovi, jenž, a li se nemýlím, je obda en podobnými sklony k
chlípnosti jako jeho drahá sest i ka.
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Blížily se váno ní prázdniny, kdy jsem se m la seznámit s Aliciným bratrem
Frederickem, jehož jsme ob již ur ily k úkolu zbavit mne panenství. P edpokládaly jsme,
že to nebude nic tak obtížného vzhledem k pravidelné masturbací a také proto, že s
Aliciným laskavým svolením jsem hojn užívala její tuhé klobásy z k zle í k že. Moje
pipinka se zdárn vyvinula a na pahrbku Venušin mi p kn rašily kudrnaté chloupky.
Bylo mi tehdy skoro t ináct let.
Jednoho krásn sv žího prosincového poledne, když jsme se vracely z vyu ování,
o ekávala nás p ed internátem Alicina teta. Té jsem si moc nevšímala, m j zrak totiž
upoutala mladistvá a p ece již mužná postava Frederickova, jenž stál vedle ní. Byl velmi
podoben své sest e, opravdu milý a hezký mládenec mezi sedmnácti a osmnácti.
Od té doby, co mi Alice vypráv la o svých zážitcích s komorníkem Williamem, dívala
jsem se na každého muže i mladíka tak, abych zjistila, jaký to zmuchlaný kapesník mají v
kapse kalhot. Byla jsem pot šena, že pan Frederick je z ejm dob e vybaven.
Alice mne p edstavila svým p íbuzným, ale Frederick na mne pohlížel jako na pitomou
nánu a nikoli jako na seriózní objekt flirtu a milování. Proto jsme s Alici, jen co jsme se
ocitly o samot , horliv uvažovaly, jak mu otev ít o i a p im t ho, aby si více všímal
p ítelkyn své sestry.
Lucy, kterou jsem spat ila poprvé, spala ve své kom rce vedle Alicina pokoje, jejž jsem
sdílela s ní. Frederick m l pokoj hned za naším, takže jsme byli blízcí sousedé a mohli
jsme si vzájemn ukat na ze a také se dívat klí ovou dírkou nepoužívaných dve í, jež
spojovaly naše dv místnosti; byly však zam eny a opat eny závorou, takže jimi nebylo
možno procházet.
Sta ilo jen málo pozornosti, abychom brzy zjistily, že mezi Lucy a Frederickem se
vyvinul velmi d v rný vztah. Alice se hned rozhodla, ze této skute nosti využijeme ve
sv j prosp ch.
Pom rn snadno p esv d ila svou komornou, ze si nem že init výhradní nárok na
jejího bratra, a když zjistila, ze Frederick má navštívit její pokojík práv tuto noc, napadlo
ji, ze Lucy bude spát u ní a já ze zaujmu místo v posteli Frederickovy milenky.
Rozumí se samo sebou, ze jsem s tímto nápadem ráda souhlasila a hned v deset hodin
ve er, když jsme se všichni šlí uložit, vklouzla jsem do postele komorné Lucy a hned jsem
p edstírala hluboký spánek. V místnosti byla tma, protože t žké záv sy nepropoušt ly ani
paprsek m sí ní zá e.
Asi kolem jedenácté, jak jsem odhadovala, se tiše otev ely dve e a v matném sv tle
lampy na chodb jsem spat ila štíhlou postavu v no ní košili, jak opatrn vchází do
pokoje. Když se dve e zav ely, bylo zase temno a srdce se mi blázniv rozbušilo, nebo
nadešla ta chvíle, na niž jsem se tak dlouho t šila, a s tou chvílí p icházel obávaný plenitel
mého panenství.

»Lucy, Lucy, Lucy,« šeptal mi do ucha. Neodpov d la jsem a dýchala jsem jako v
hlubokém spánku.
»Spí jako dudek,« mumlal si polohlasn , »ale až ho ucítí mezi nohama, bude hned ilá
jako rybi ka.« Stáhl p ikrývku a lehl si vedle mne. M la jsem úpln rozpušt né vlasy
stejn jako je v noci mívala Lucy. Ucítila jsem v elý polibek na tvá i a Frederickova ruka
mne objala v pase a snažila se mi vyhrnout no ní košili. Druhá mi šmátrala mezi stehny.
Stále jsem p edstírala, ze spím, ale nemohla jsem se ovládnout, abych se nechv la p ed tou
osudovou chvílí.
»Co se tak t eseš, Lucy? Co se d je? Hrome, to nejsi ty!« Jak mi vyhrnul no ní košili,
obrátila jsem a jakoby ve spánku jsem ho pevn objala. »Pane Bože,« slyšela jsem ho, »to
je ta potv rka Beatrice! Co d lá v téhle posteli? No, nevadí, zašpásujeme si...«
Rukama mi šmejdil po celém t le, cítila jsem jeho tuhý pyj mezi našimi nahými b ichy,
ale p estože jsem byla nesmírn vzrušená, stále jsem p edstírala, ze spím, a nechala jsem
ho, aby si d lal co chce. Jeho ruka nahmátla mou št rbinku a jemn mi mnula pošt vá ek.
Pomalu se na mne p evalil a já jsem cítila, jak navádí žalud na pat i né místo. Byla jsem
tak vzrušena, ze jsem se neubránila orgasmu; náhlý výron mu skropil pyj i ruku milostnou
rosou.
»Ta potv rka vlhne i ve spánku,« mumlal si pod vousy. »Tyhle holky snad masturbují
jedna druhou.« Poprvé mne políbil na rty a jeho tvá byla hebká jako tvá dívky.
»Ach, Alice,« šeptala jsem jako ze sna, »dej mi tu svou klobásku, str mi ji tam,
drahoušku!« A p irazila jsem na jeho tr ící pyj. P irazil také, ale potla ila jsem bolestný
výk ik a objala jsem ho ze vší sily.
»Nepospíchej,« šeptal hore n , »Beatrice, milá ku já jsem Frederick, neboj se,
neublížím ti. Ale jak ses, sakramente, dostala do téhle postele?«
Ted už jsem se jakoby probudila a p edstírala jsem, ze ho chci ze sebe shodit: »Au, au,
to bolí! Co to d láte, pane Fredericku? Ze se nestydíte! Au, pus te mne!«
A tu jsem už byla jakoby vy erpaná a vzdala jsem se mu na milost a nemilost a on mi
zav el ústa vášnivými polibky. Bylo to bolestivé, to musím p iznat, ale snad díky asté
masturbaci a hlavn Alicin k zle í klobáse to nebylo zas nic tak hrozného. Nicmén jsem
potom na své no ní košili zjistila, ze to p ece jen bylo krvavé vít zství.
Frederick se inil, se mohl, a já jsme mu ráda pomáhala. Brzy jsme byli na vrcholu
rozkoše a v t sném objetí jsme zhluboka dýchali a vychutnávali tu slastnou únavu. A
najednou slyším plác, plác, plác p es Frederick v zadek! Temnou nocí se rozlehl Alicin
jasný a veselý smích: »Chachá, pane Fredericku, tak tohle vás u í na univerzit ? Poj
Lucy, a p ines sv tlo! Ten nemravný p e in budeme muset ztrestat!«
Lucy p ib hla se svícnem cobydup a hned zamkla dve e zevnit , aby Frederick nemohl
prchnout. Frederick byl nesmírn vyd šen, nebo se obával, ze to na n j sestra vyzradí, ale
pon kud ho uklidnilo, když pokra ovala: »Co si po nu? P ece to nemohu íci tet , té staré
pann ! Ale když si pomyslím, ze má drahá Beatrice byla znásiln na tak ka p ed mýma
o ima hned druhou noc své návšt vy u nás! Kdyby tu byl tatínek s maminkou, ti by v d li,
co d lat. Ale te musím rozhodnout sama. Nuže, Fredericku, te se za to, co jsi tak
hanebn spáchal, podrobíš ádnému zmrskání, anebo zítra napíšu tatínkovi a zneuct nou
Beatrici pošlu dom . Samoz ejm slíbíš, že se s ní oženíš, že? Tys ji zkazil! Kdopak koupí
nak áplý džbán? To tedy ne, ty hnusný chlapce, to tedy ne! Jsem pevn rozhodnuta ztrestat
t a p inutit t , abys nesl všechny následky svého bídného inu.« Tak hovo ila Alice
vychutnávajíc sv j triumf.

Po ala jsem plakat a prosila jsem ji, aby slevila ze své p ísnosti, ze mi Frederick tolik
neublížil, ba ze jsem nakonec dosáhla i pot šení z rozkoše.
»A to se na to podívejme,« hovo ila Alice jako dosp lá matrona. »Dívenka je stejn
zpustlá jako ten hoch! Jist by se to nebylo stalo, kdyby projevila více zásadovosti a
nepodlehla jeho hnusnému chtí i!«
Frederick vysko il z postele nehled na svou nahotu, objal sestru kolem šíje, líbal ji a
vyk ikoval: »Jaká škoda, Alice, ze jsi má sestra, jinak bych s tebou naložil jako s Beatricí!
Podrobím se pokorn tvému trestu, a jakkoli krutému, a slibuji ti, že z této dívenky
u iním, až nadejde vhodný as, svou zákonitou manželku.«
Alice: »Ty nestydatý klacku, ze ti není hanba urážet mou cudnost a vystavovat na odiv
své mužství zborcené panenskou krví! Ty hnusný u asi, jenž jsi mým bratrem, marš
vedle do mého pokoje! Dám ti tam okusit b ezové metly, kterou jsem si p ivezla ze školy
na památku, aniž jsem tušila, za jak žalostných okolností ji budu muset použít!«
V Alicin pokoji p ivázaly Alice a Lucy Fredericka k posteli. Potom se Alice chopila
b ezové metly: » A te si vyzkouším, zda mu ze zadku nevycedím aspo n kolik kapek té
jeho nestydaté krve, kterou mu Beatrice m že otírat kapesní kem jako varovné memento
hnusného pokušení, jemuž podlehla tak snadno.«
Ostatní pokoje v této ásti domu byly prázdné a ekaly na hosty, kte í m li p ijet na
vánoce, takže nebylo obav, ze by n kdo slyšel, co se d lo. Frederick se nebránil,
povazoval všechno za povedenou švandu. Ale te byl p ipoután a Alice švihla poprvé.
»Au!« zarval Frederick, kterému teprve te došlo, ze ho Alice opravdu zmrská. »Vždy
mi rozsekáš zadek na cimprcampr!«
»Chachá,« smála se Alice zlov stn . »Paná ek se domníval, ze hodlám žertovat?« A
švihla podruhé. »To ses tedy siln zmýlil! Odnau ím t nestydat si dovolovat na mou
mladou p ítelkyni!«
Frederick za al zuby a Alice mu vysázela tucet p kných ran, p i nichž nešet ila silou.
Frederick zu il a vyhrožoval strašlivou pomstou.
»Zklidni se, hanebníku!« posmívala se mu Alice, »Ty by ses mi snad cht l mstít za to,
ze vykonávám spravedlnost? Podivné to zastáváš názory. Nechám t tu tedy p ivázaného,
dokud nezapomeneš na jakoukoli odvetu a nepoprosíš mne o laskavé odpušt ní své
troufalosti.«
Frederick nep estal vyhrožovat a Alice pravila p ísn , v doma si svých výhod: »Budu
tedy muset tomu zpupnému provinilci p idat ješt aspo p l tuctu dob e mín ných
ponau ení! «
Frederick m l v o ích slzy ponížení a vzteku, ale p ece jen o odpušt ní požádal a slíbil,
ze žádnou pomstu snovat nebude. Byl pak odvázán.
Alice ekla: »A te klekni a polib trestající nástroj.« A podala mu metlu k políbení.
Frederick to u inil bez reptání. Mra il se. Lucy p inesla umývadlo s vodou, ošet ily jsme
mu zmu ený zadek a Alice mu nalila velkou sklenici erveného vína. »Doufám,« pravila
tiše, »ze oce uješ tu šlechetnost s jakou o tebe pe ujeme, když jsi podstoupil ten nanejvýš
spravedlivý trest.« Frederick jen n co zabru el a chopil se sklenice.
»Nadto ti dovoluji, abys zbytek noci strávil s Lucy,« dodala Alice milostiv . Alice a já
jsme si už vysta ily samy.
Alici se to mrskání tak zalíbilo, ze ve svém pokoji po ádala jednou dvakrát týdn
takzvané b ezové dýchánky, p i nichž mrskala Lucy nebo mne, a to podle toho, která z nás

m la té noci mít Fredericka. Zvykly jsme si na to a naše rozpálené zade ky jen p ispívaly
k rozkoším, jež jsme zakoušely v náru í našeho spole ného milence.
Blížily se vánoce a s nimi p ijelo n kolik host , všichni to byli mládenci a panny zhruba
našeho v ku, takže te tam bylo celkem p t chlapc a sedm d v at. Stará teta se
nezú ast ovala našich zábav, byla nad to už moud e povznesena a spokojila se tím, ze
pe liv vykonávala hospody ské povinnosti. Každého ve era, když jsme dosyta
pove e eli, jsme byli ponecháni sami sob a mohli jsme se bavit, jak se nám zacht lo.
Alice a já jsme brzy dostaly naše mladé dámy pod sv j vliv a podobn to ud lal Frederick
s mládenci.
V den Nového roku m l Frederick slavit své osmnácté narozeniny, a tak jsme se
rozhodli, ze v silvestrovské noci si na naší chodb uspo ádáme mejdan. Vyjma nás a Lucy
o tom nem l v d t nikdo z domu. Zásob bylo habad j, zmrzlina, sendvi e, kolá e, dorty,
šunka, rostbíf a celé basy šampa ského. Po p lnoci nás p ísná a po ádkumilovná teta hnala
spát, ale to už jsme všichni byli správn nalad ni celove erním hodováním, hrami a
tancem, takže jsme se jen t šili, jak to ješt rozjedeme naho e na naší chodb , a všichni
jsme pudov cítili, ze to bude velkolepý zážitek.
Teta byla nahluchlá a spala, jako když ji do vody hodí, a ty dva t i služebníky si vzal na
starost Frederick a pod zást rkou svých narozenin je hojn napájel pivem, vínem í
whiskou. Byli jsme si jisti, že nás v naší zábav nebude nikdo rušit.
Frederick byl výborný organizátor a Alice byla jeho d stojnou asistentkou. Již jsem se
zmínila, že jsme všichni byli už trochu v nálad a p ipraveni k emukoli; všichni jsme byli
ze šlechtických rod a naše modrá krev nám v žilách jen v ela.
Když jsme se shromáždili v Alicin komnat , p ivítala nás od na jen v dlouhé no ní
košili.
»Dámy a pánové,« oslovila nás, »v ím že jsme všichni zajedno, aby tento mejdan
opravdu stál za to. Co íkáte mému úboru?« Zasmála se po ouchle. »Doufám, že p íliš
nezkresluje mou postavu,« a p itáhla si látku tak, aby vynikly obrysy jejích nádherných
vnad.
»Výborn , Alice, bravo! Ud láme to taky tak!« volali všichni. Rozb hli se do svých
pokoj a vrátili se v no ních košilích. Krátké košilky pán ovšem vzbudily bujaré veselí.
Alice: »Tedy pánové, to jsem netušila, že vaše košilky jsou tak necudn krátké!«
Frederick se smíchem p isko il k sest e, chytil ji za podolek a utrhl jej, takže Alice se
rázem ocitla v rouše, jež jí rozkošnou prdýlku zakrývalo sotva zpola. Zrudla studem a na
okamžik nev d la, zda se má zlobit, nebo smát, ale v mžiku se vzpamatovala a rozesmála
se: »Fredericku, sty se, takhle mne vystavovat! Ale nevadí mi to, jestli tak budeme
všichni.«
D v ata pišt la a pánové se dali do díla. Byla to vzrušující scéna: dívky se urputn
bránily, pánové pláli pevným rozhodnutím dosáhnout svého. Tato mela skon ila tak, jak
jinak ani skon it nemohla – všichni jsme byli polonazí. N kterým z nás, zejména dívkám,
ale já jsem to nebyla, se zdálo nespravedlivé, že i po provedených úpravách jsou n které
košile delší a jiné kratší. Bylo rozhodnuto to napravit. A op t to dopadlo tak, jak jinak ani
nemohlo: všichni jsme z stali od ni jen ve svou nahotu. A všem nám ve tvá ích plál
výrazný rum nec – a nebylo to jen vypitým šampa ským, nýbrž p edevším hlubokými
dojmy, jež v nás vzbuzovalo drobné, by potajmé studium vzrušivých rozdíl mezi
mužskými a ženskými p vaby.

Frederick p inesl ve velkém koši n kolik kbelík s ledem a s dalšími láhvemi
šampa ského a zvolal: »Umíme natolik latinsky, abychom v d li, co je to nuda veritas,
nahá pravda! Nuže, p ipijme na nahou pravdu, nebo ona je mezi námi. Kéž je k nám
laskavá a milostiva!«
Všichni jsme si nadšen p ipili a pán m se stydliv topo ily pohlavní pyje. My d v ata
jsme se tvá ila, jako že to nepozorujeme, ale tu Alice, jež první dopila svou sklenku,
pravila d razn : »Dámy, pohle te prosím na tu chásku nestydák , jimž není hanba tak
okat vystrkovat své nízké choutky pro ukojení mrzkého chtí e. Navrhuji, abychom vzaly
šátky a všem jim zavázaly o i. Pak se chopíme b ezových metel a dáme jim za vyu enou.
A aby tito bídáci m li p ece jen n jakou šanci, mohou si chytit kteroukoli z nás, jestliže se
dáme.«
»To je nápad, výborn , to je ono!« ozývalo se ze všech stran a všem mládenc m byly v
mžiku zavázány o i. Ráda bych v d la, odkud Alice v tomtéž okamžiku vytáhla sedm
b ezových metel. Ta s tím musela po ítat p edem!
»Vše je ádn p ipraveno,« ekla Alice. »Avšak než p istoupíme k exekuci, dáme
každému odsouzenci vypít pohár šampa ského a na sebe také nezapomeneme.
Nedomnívám se, že bychom pak na to m li by jen pomyšlení. Bude to z ejm správn
kruté.«
Všichni jsme se ješt napili a Alice zavelela: »Te ! A nešet ete je, prasáky!«
Zachechtala se ábelsky a mrskala svou metlou napravo nalevo, uhýbajíc tápajícím
mládenc m. Trestající dívky uskakovaly co mrštná srn ata a trestaní pánové se potáceli,
naráželi na sebe i do nábytku, padali a vstávali a jejich nechrán ná pozadí r žov la a
ervenala.
Trvalo to hodnou chvíli, než lady Vavasourová zakopla o upadnuvšího markýze z
Bucktownu, jenž ji pevn objal kolem pasu a nehodlal se té ko isti vzdát.
»Zadržte!« zvolala Alice. »Byla polapena a stane se ob tí na oltá i lásky.«
Lucy pohotov p istr ila malé kanapí ko doprost ed místnosti. Pánové si s ali šátky z
o í a všichni jsme obklopili první pár, jenž se už hotovil k bohulibé innosti.
Lady Vavasourová ležela zp sobn naznak, nohy mírn roztaženy, a mezi nimi jí kle el
markýz z Bucktownu. Ona byla panna a on panic, jak jsem se dov d la pozd ji, ale byla to
p kná dvojice, jakou si jen lze p edstavit. On byl hezký sedmnáctiletý mladík s ernými
vlasy a tmavohn dýma o ima, ona byla také brunetka; ochlupení m li oba docela tmavé.
Žalud markýzova ztopo eného pyje s odhrnutou p edkožkou zá il jako vylešt ný rubín.
Frederick ho instruoval, jak jej má správn zavést do dychtiv pootev ené št rbinky. První
dotyk jakoby lady Vavasourovou elektrizoval; její rum nec byl ješt rum n jší. Avšak i
markýz se ervenal, když uslyšel Frederickovy rady a nau ení, jež mu našeptával p ímo do
ucha.
Jenže stud nestud, markýz zaúto il. Pevn objal lady Vavasourovou a za al pracovat
jako nádeník. Sténání a výk iky ubohé prvni ky tlumil vášnivými polibky. Byla to
opravdová veni, vidi, vici. Také lady se už zú astnila té milostné bitvy, když markýz
poprvé ochabl, otev ela své nádherné o i a s pon kud znaveným úsm vem zašeptala:
»Bylo to kruté, chlap e, ale te už jsem schopna vychutnávat ty pravé rozkoše lásky. Jen
pokra uj, milý hochu, jen do toho! Doufám, že ti ostatní se k nám hned p ipojí.« Objala ho
ješt pevn ji a vyzývav pozdvihla svou útlou pánev.
A hned za ali znova. Jejich chvályhodné po ínání nás chlípn vzrušovalo a byl to velice
p íjemný slibný pocit. Když ti dva zmírali slastí na vrcholu spole ného orgasmu, n kdo

náhle zhasil sv tlo. Všichni jsme se rozpa it rozesmáli, ale pánové nás za ali chytat,
objímat a líbat, ba dovolovali si i víc.
Mne se chopila jakási silná paže a hned už jsem na pipince pocítila šmátravou ruku. Do
ucha mi zn l hore ný šepot: »Prima, prima... Jsi to ty, drahá Beatrice! Nemohu se mýlit,
nebo ty jediná máš tak mla ou ké chmý í ko. Líbej m , milá ku, planu touhou vedrat se
do tvé úzké hra i ky!«
Naše rty se setkaly ve vášnivém polibku. Byli jsme práv u Aliciny postele, m j
uchvatitel mne na ni zvrhl, položil si moje nohy na ramena a brzy si našel cesti ku do mé
toužebn našpulené št rbinky. Objímala jsem ho, jak nejpevn ji jsem mohla. Byl nesmírn
vzrušen a vyst íkl tém ihned, z objetí mne však nepustil a po kratinkém oddechu
pokra oval dál. Byla to dokonalá milostná extáze a jist se nemýlím, když eknu, že jsme
se ud lali šestkrát, a naposled už jsem se neudržela a zlehýnka, le ost e jsem ho kousla do
ramene. Kone n mne pustil, ale své jméno mi neprozradil. Místnost stále tonula v
temnot a všude kolem se vesele tvera ilo, ba šukalo a šounilo. Potom jsem m la ješt
dva kluky, ale jen jeden z nich stál za to. Na tu noc nezapomenu, dokud nevydechnu
naposledy.
Nazít í jsem se skrze Freda domákla, že mým prvním partnerem byl té noci Charlie
Vavasour, jejž trápily pochybností, zda v tom šíleném zmatku nep ekotil i vlastní sestru.
Ona sama se mi pozd ji p iznala, že to je pravda, protože nemohla odolat pokušení dostat
bratra, ale on že o tom z ejm neví.
T mito novoro ními bakchanáliemi jsme de facto ustanovili jakousi tajnou spole nost
tohoto p átelského kroužku. Kdokoli z nás podá komukoli jinému ruku a zeptá se ho, zda
se pamatuje na oslavu Fredových narozenin, m že si být jist, že si okamžit zašoustá.
Aspo mn se to stalo nes etn krát.

3
Po prázdninách jsme se vrátily do školy a já jsem si pravideln dopisovala s
Frederickem; své dopisy jsem vkládala do Aliciných s její zpáte ní adresou. as plynul a
jist si, milý Walt e, dovedeš p edstavit stejn nebo i lépe, než kdybych to vypráv la
sama, všechny ty zp soby necudných zábav, k nimž my d v ata máme p irozený sklon.
Ani jsem se. nenadála a už mi bylo skoro sedmnáct. Moji poru níci se velmi snažili, aby
mne uvedli do vysoké spole nosti, abych se co nejd íve vdala a tak je zbavila starostí a
povinné pé e.
Alice se stala mou nejv rn jší p ítelkyní už od mé první návšt vy u nich doma a
vymohla na své tet , aby se dohodla s mými poru níky, že až do plnoletosti budu trvale
pobývat u ní, s ímž oni v ele souhlasili, protože bylo v jejich vlastním zájmu, abych se co
nej ast ji ukazovala ve spole nosti a hojn se seznamovala s pány, kte í by se mohli
zamilovat do mé hezké tvá i ky.
Lady St. Jeromová se laskav ujala úkolu uvést a p edstavit Alici a mne. Byla to velice
laskavá dáma a ve svém dopise zcela up ímn psala, že p i téže p íležitosti bude bohužel
p edstavena i hv zda první velikosti, avšak že nicmén bychom jistou šanci mohly mít,
pokud se mladý Lothair, favorit této sezóny, hned nezamiluje do krásné lady Corisandy.
M li jsme se všichni sejít v Crecy House na plese, jejž po ádala vévodkyn na oslavu
uvedení a p edstavení své milované dcery.

Pozvánky jsme už dostaly a po celé t i týdny jsme žily v netrp livém a napjatém
o ekávání a v dychtivých p ípravách na náš debut ve vysoké spole nosti. Šperky mé
matky byly vypulírovány a upraveny podle nejnov jší módy a každého t etího nebo
tvrtého dne jsme jezdily do m sta na nejr zn jší nákupy.
Ve er p ed tím pam tihodným dnem jsme s Alicí a s její tetou p ibyly do m stského
sídla lorda St. Jeroma na nám stí Sv. Jakuba. Lady byla neoby ejn šarmantní dáma
kolem t icítky; d ti nem la. Ješt p ed ve e í nás p edstavila své nete i Cla e Arundelové,
páteru Colemanovi, rodinnému zpov dníku, a monsignoru Berwickovi. Ve e e byla skv lá
a strávili jsme velice p íjemný ve er zpest ený suchým humorem zpov dníka a jisk ivým
vtipem monsignora, kte í se oba pe liv vyhýbali náboženským témat m. Sle na
Arundelová se svýma hlubokýma nafialov lýma o ima a tmav plavými bohatými vlasy
se zdála zvláš okouzlena vtípky monsignorovými; povšimly jsme si toho Alice i já a
vzbudilo to v nás podez ení, že mezi t mito dv ma církevními initeli a ob ma dámami
jsou jakési zvláštní vztahy.
Lord St. Jerome nebyl v m st , vzdálil se za svými záležitostmi. Alice a já jsme
požádaly, abychom mohly sdílet spole nou ložnici. Ta m la vchod z velké chodby, na
jejímž konci byla malá kaple, spíš jen modlitebna.
Hlavy jsme m ly plny myšlenek na ten slavný zít ek a také nad je, že se možná setkáme
s n kterými dávnými p áteli, zvlášt s Vavasourovými, takže jsme na spánek nem ly ani
pomyšlení.
Najednou se Alice na l žku vzty ila: »Pst! N kdo jde po chodb !« Jak ko ka sko ila ke
dve ím a tichounce je pootev ela; p ib hla jsem také a nahlížela jsem ji p es rameno. »Šli
do modlitebny,« zašeptala Alice, »zahlédla jsem, jak tam vcházeli. Musíme se dov d t, co
se d je. Kdybychom slyšely n koho p icházet, snadno se skryjeme v n kterém z
prázdných pokoj .«
Obula si pantoflí ky a p ehodila si šál p es ramena; u inila jsem totéž. Hotovy k
jakémukoli dobrodružství jsme se p iplížily až k dve ím modlitebny a zaslechly jsme
odtamtud tichý hovor, ale obávaly jsme se pootev ít, abychom nebyly p istiženy.
»Po kej,« zašeptala Alice, »byla jsem tu jednou jako malá holka a te si vzpomínám, že
stará lady St. Jeromová, která už zem ela p ed n kolika roky, obývala místnost hned vedle
modlitebny a m la odtamtud p ímý vchod, aby to nemusela obcházet p es celou chodbu.
Jestli se tam dostaneme, budeme mít nádhernou pozorovatelnu, protože ta místnost není
používaná – prý tam stará lady chodí strašit.« Opatrn vzala za kliku, ta povolila a dve e
se otev ely. Vklouzly jsme do temného pokoje, jen spo e osv tlovaného bledými paprsky
m síce.
Alice mne vzala za ruku a tiše zav ela dve e; mrazilo mne hr zou, ale dodala jsem si
kuráže. Na druhé stran pokoje staré lady St. Jeromové byly dve e vedoucí do modlitebny.
»Pst,« ekla Alice, »tudy se dostaneme do modlitebny. Hned za dve mi stojí velká
vy ezávaná zpov dnice, za tou se skr íme. U inily jsme tak a ze svého úkrytu jsme
pozorovaly mladou lady a její nete v zaníceném rozhovoru s ob ma církevními
hodnostá i.
Páter Coleman: »Nuže, sestro Claro, kardinál rozhodl, že práv vy máte svést mladého
Lothaira, a to všemi prost edky, a p edem máte odpušt ny všechny a jakékoli h íchy,
v etn smrtelných, a to ode dne vašeho zrození až po v ky v k .«
Monsignore Berwick: »A tady sestra Agatha vám bude všemožn nápomocna. Vy víte,
že to je ádová sestra, avšak díky moderní politice církve svaté se n kterým jeptiškám

dovoluje, aby se provdaly za vlivné jednotlivce, pokud je to v zájmu církve a k posílení
jejího vlivu a moci ve spole nosti. Tajné sesterstvo sv. Brigity je jednou z nejmocn jších
politických sil ve sv t , nebo o n m nemá nikdo ani potuchy. Všechny jeho lenky
p ísahaly v nou poslušnost t lem i duší; a toto svaté spole enství, do n hož jste z
laskavosti Jeho Eminence byla práv dnes p ijata, vám dovolí t šit se ze všemožných
smyslových rozkoší zde na zemi a zárove vám zajistí nebeské blaženství po smrti.«
Zpov dník se naklonil ke Cla e Arundelové a n co jí šeptal. V okamžiku nesmírn
zrudla a s vyt ešt nýma o ima vyhrkla: »Ne, ach ne! Te ne!«
Monsignore Berwick: »První povinností sestry je ihned po p ijetí do svatého sesterstva
sv. Brigity vykonat akt pokání. A vy jste p ísahala v nou poslušnost t lem i duší. Sestra
Agatha vám zaváže o i šátkem a vy se svléknete donaha a podrobíte své t lo kajícnému
umrtvování.«
Lady St. Jeromová hbit zbavila svou nete župánku i no ní košilky a zavázala jí o i
šátkem. Clara si klekla na aloun né klekátko p ed oltá em a op ela se o ruce. Monsignore
Benvick se posadil na k eslo a p itáhl si lady Agathu na klín. Lady Agatha ho chtiv
políbila a monsignore ji objal kolem pasu a druhou rukou jí šmejdil mezi nohama. Páter
Coleman uchopil svazek konopných š r upevn ných v d ev né rukojeti a rozkro il se
vedle Clary Arundelové. Bi oval ji s rozvahou, každý švih zanechal krvavou stopu a
vyvolal Cla in bolestný vzdech. Páter Coleman p itom pou oval svou ob o jejích
budoucích povinnostech a p im l ji ke slibu, že bude plnit všechny jeho p íkazy p esn ,
bez odmluv a v as.
Kajícné umrtvováni Cla ina t la všechny vzrušilo. Lady St. Jeromová už sed la na
monsignorovi rozkro mo a p edvád la sv. Ji ího na h ebci a páteru Colemanovi se bimbas
dral ze sutany vší silou.
Páter Coleman pak ekl: »A nyní, sestro Claro, abychom dokon ili kajícné umrtvování
vašeho t la, ob tujte své panenství církvi svaté.«
Ješt jednou ji p etáhl svazkem š r, položil si jí p ed oltá em na záda, klekátko pod
hýžd mi, s al jí šátek z o í, vyhrnul si sutanu, pod níž byl úpln nahý, klekl si jí mezi
nohy a n co jí zašeptal. Clara jako v omámení mu sáhla po jeho posv ceném pyji a sama
si ho nasm rovala do své panenské pipiny. Ješt ho chvíli p idržela a páter Coleman jí
jedním mocným p írazem zbožn defloroval. Clara zlehka vyk ikla, ale nebyl to hlas
bolesti nebo zoufalství, spíš radosti a pot chy. Chvíli leželi v klidu vychutnávajíce
vzájemn svá t la, ale Clara pak uchopila pátera za boky a sama jako první za ala p irážet.
Páter Coleman se hned p idal.
Monsignore Berwick a lady Agatha byli prozatím hotovi, a když vid li ten druhý pár,
chopil se monsignore Berwick svazku konopných š r a lady Agatha tenké rákosky a
po ali pátera Colemana vesele mrskat p es nahý a dosti chlupatý zadek pod vyhrnutou
sutanou. Páter se zmítal stále zu iv ji a volal, a ho nechají na pokoji. Bylo to ovšem
volání žíznivého na poušti. Cla e to zjevn p sobilo nesmírné pot šení, nebo páter se
inil za dva, ne-li za t i. Lady St. Jeromová a monsignore Berwick jásali, páter Coleman
hekal a soptil a Clara Arundelová si užívala. My dv za zpov dnicí jsme m ly o i navrch
hlavy. Když to skon ilo, odkradly jsme se zp t do své ložnice, ale dlouho jsme nemohly
usnout.
Nazít í pak nic z chování roztomilé lady St. Jeromové ani tiché a zdrženlivé Clary
Arundelové nep ipomínalo ani v nejmenším pozoruhodnou a zábavnou p íhodu, kterou
jsme krátce po p lnoci pozorovaly skryty za zpov dnicí v modlitebn .

A ve er jsme se kone né do kaly toho slavného plesu, na n jž jsme se tolik t šily. Lord
Carisbrooke, jemuž jsem byla p edstavena zvláš , se stal mým partnerem ve skupin , v níž
tan il Lothair se sle nou Arundelovou a lady Corisanda s vévodou z Breconu.
Netrvalo dlouho a Lothair, favorit ve era, se mnou tan il dvo anku a pak jsme se
nenápadn vzdálili do zimní zahrady. To, jak mluvil, bylo mnohem p íjemn jší a
poutav jší, než jsem o ekávala, protože lady St. Jeromová se o n m vyjad ovala jako o
mladíku vážn zahloubaném do náboženství, jenž hodlá p estoupit k ímským katolík m.
Zimní zahrada byla velmi prostorná a když jsme se vzdálili hluku hudby, tance, hovoru
a smíchu a posadili jsme se u rozkošné fontány, ekl Lothair: »Je to p íjemné odejít aspo
na chvíli z víru veselí.« Ale vtom jsme zaslechli tichý zvuk krok jakési jist koketující
dvojice a ženský hlas pravil: »Ach ne, jak si n co takového m žete jen pomyslet! Nikdy
nebudu Montairymu nev rná ani jediným polibkem!« Zaslechli jsme ješt šust ní od vu a
v tu: »Co si to dovolujete, vy zví e!« Na ež z eteln mlaskl polibek. »Ne, ne, nechte mne
odejít!« Avšak pán z ejm nedbal námitek a vedl svou: »Ale jen poj te, ned lejte cavyky,
milá Victorie, posadíme se tu jen na chvilenku.«
Lothair mne chytil za ruku a zašeptal: »Nesm ji nás tu objevit, mysleli by, že je
špehujeme. Poj te se skrýt.« A zatáhl mne za jakýsi exotický ke .
Srdce mi bušilo a vid la jsem, že i on je vzrušen. Stáli jsme tam bez hnuti, ruku v ruce.
Tamti dva se posadili. Pán se ukázal být vévodou z Breconu; poznala jsem ho zcela jist a
Lothair ur it také.
Lady Montairyová se ohradila: »Nuže, pane, již bylo dost t ch nestydatostí. Nechte mne,
abych znova nabyla svého rovnodušného klidu a zbavila se toho roz ilení, do n hož jste
mne uvedl svým nevhodným chováním.«
Vévoda p ed ní poklekl a uchopil jí za ruku. Lady Montairyová mu ji cht la dosti
afektovan vytrhnout, ale nepoda ilo se ji to. Vévoda pravil: »Drahá Victorie, smilujte se
nad mou vášní! Není mi pomoci, já musím milovat vaše vraždící pohledy, vaše zlobn
našpulené rtíky! Vím, že hodlám spáchat h ích, ale práv to jen posiluje mé rozhodnutí. Je
marné vzpouzet se osudu. Sám b h lásky nám skýtá tuto p íležitost.«
Lady Montairyová odvracela hlavu v p edstíraném studu, avšak na její tvá i nebylo ani
stopy po cudném rum nci. Vévoda si jednou rukou tiskl její prsty ke rt m. Kde však je
druhá ruka? Šmátrá pod sukní. Hladí n žný kotník a pokra uje výš. Lady se vrtí, ale on
nedbá a již se blíží k teplému hnízde ku, do n jž práv hodlá uložit svého kosa. Ona ho
obda uje toužebným pohledem a on okamžit odhaluje její rozkošné nohy v bílých
hedvábných pun oškách, bled modré podvazky se zlatými p ezkami a b lostné spodní
kalhotky s rozparkem, zdobené belgickými krajkami.
Už povstal a p isál se jí k úst m svými žíznivými rty. Klesli na lavi ku. Vévoda vytasil
svou zbra lásky, proklestil si cestu krajkovím a s nešlechtickým heknutím se rázn
vpochvil. Lady slastn vzdychala. Byli hotovi v mžiku.
Sp šn ho políbila, upravila si od v a ekla: »To je hrozné! Jak to vypadám? Vy jste
mne znásilnil, pane!« A usmála se docela mile. »Posp šme si, než nás budou postrádat.«
On ji také políbil a domluvili si sch zku na zít ek n kde v jižní Belgravii, aby mohli jeden
druhého užít víc a v klidu. Potom odešli.
Ani nemohu po ádn popsat vzrušení svého spole níka b hem tohoto krátkého
intermezza. Lothair se celý chv l; ovšem i já jsem se chv la a nervózn jsem mu hn tla ten
zmuchlaný kapesník v kalhotách, který mne odjakživa vždycky zajímal a který ostatn
velmi brzy p estal být zmuchlaným kapesníkem. Lothair se t ásl o to víc a pevn mi svíral

ruku, ale nepronesl ani sl vka. Teprve když odešli, oddechl si jakoby úlevou a ekl mi:
»Ubohé d v e, to byla pro vás ta pravá podívaná! Ani já jsem to nemohl pozorovat bez
jistého vzrušení. Ta potvora, takhle podvádí svého manžela!« Podíval se mi p ímo do o í a
ekl vážn : »Nemyslíte, že pro muže je nejlepší, aby se nikdy neoženil?«
V tomto hlubokém pohnutí mysli mi najednou byl velmi sympatický a zcela p irozen
jsem mu odpov d la: »Ach, vzácný pane, zdá se, že ješt víte velmi málo o zp sobech
sv ta. Vid la jsem už horší scénu než tuto a to práv minulé noci; a ú inkovali v ní muži,
kte í se zaslíbili v nému celibátu. A nadto jste tam byl jmenován vy, co ob jejich
ábelského spiknutí!«
»Pane Bože! Vypráv jte mi o tom!« vyk ikl.
»Te nikoli, mohli by si všimnout naší nep ítomnosti. Musíme se vrátit do sálu. Ale
mohla bych se s vámi n kde sejít.«
»Dobrá, sejdeme se tedy zítra ve dv odpoledne na Burlington Arcade, platí?«
»Platí,« souhlasila jsem.
Pospíšili jsme zp t do sálu; byli jsme mimo sotva p lhodinku. Po chvilce, když jsem již
sed la u Alice a šeptala jsem ji do ouška o svém malém dobrodružství, p iblížila se lady
Montairyová, jíž už jsem byla p edstavena, a usedla vedle mne.
»Mimochodem,« ekla s potutelným úsm vem, »z ejm to vyhrajete vy. Má sestra
Corisanda má sotva n jakou šanci proti vám.«
»Ale vždy jsem s ním tan ila jen jedinou sérii,« odpov d la jsem skromn .
»Ach,« zasmála se po ouchle. »Nemíním tu dvo anku, nýbrž to, jak jste tichounce
vyklouzli do zátiší zimní zahrady. M la jste tam milá ka sama pro sebe.«
»Jenže jsme tam neprovád li to, co vy s vévodou,« vyst elila jsem t žký kalibr a pásla
jsem se na jejích nesmírných rozpacích. Úžasem a hr zou nebyla mocna slova, o i
vyt ešt ny tím náhlým leknutím. Honem jsem ji uklidnila: »My lady, jsem vaše p ítelkyn
nebo bych se jí opravdu cht la stát. Ni eho se neobávejte, vaše tajemství je u mne v
naprostém bezpe í jako v tom nejhlubším sejfu Britské banky; a zrovna tak doufám, že
poml íte o mn a Lothairovi.«
Rozechv le mi stiskla ruku a otázala se: »Pamatujete se na oslavu Fredových narozenin?
Já jsem tam sice nebyla, ale byl tam m j bratr Bertram se sourozenci Vavasourovými; je
jejich bratranec, ale vystupoval jako jejich bratr Charlie, jenž byl tehdy nemocen a nemohl
se tedy zú astnit. Zasv til m do tajemství vašeho tajného spole enství. A te mn
omluvte,« dodala s úsm vem již op t sebev domým, »mám ješt n jaké spole enské
povinnosti.« A aristokraticky se vzdálila.
Po bohaté ve e i, což byla opravdu pohádková žranice, jsme se s lady St. Jeromovou
vrátily dom okouzleny vším, co jsme zažily, a t šíce se na rozkoše a radovánky, jež nás,
jak jsme pevn doufaly, o ekávají v nejbližší budoucnosti.
Nazít í jsem se dovolila, abych údajn šla navštívit bývalou spoluža ku, a druhá hodina
odpolední mne natrefila na Burlington Arcade. Lothair p išel na vte inku p esn , a jak
jsem se tak dívala po výkladních sk íních, šeptal mi do ucha: »Je to od vás velice laskavé,
že jste p išla. Vidím, že se na vás lze spolehnout. Za ídil jsem všechno, jak jsem mohl
nejlépe. Sta í jen p ejít ulici a jsme v hotelu Bristol v Burlingtonské zahrad , kde jsem
objednal malý ob d pro dva v soukromí. Už mne tam znají.«
Pokojská už ekala v p edsíni, a jen mi pomohla z plášt a odložila jsem klobouk, uvedl
mne Lothair do salónu, kde se podával p epychový ob d.

Po Lothairov plachosti z p edešlého ve era nebylo dnes ani stopy. Choval se velmi
galantn a já jsem tém nemluvila. »Ostatn ,« pravil jakoby mimochodem, »trochu
šampa ského vám dodá kuráže, pokud je to, co mi hodláte sd lit, p íliš nep íjemné. Výjev,
jehož jsme spolu byli v era sv dky, byl pro nás oba jist ot esný, a jestli te dáváte
p ednost ml ení, nebudu na vás nikterak naléhat, abyste mi prozradila to, co jste v era
ve er nazna ila.
Tém stále hovo il jen on a choval se velmi mile. Požádala jsem ho, aby objednal n co
mléka; bylo v mžiku dodáno. Odlila jsem trochu do našich pohár se šampa ským, a
jelikož se v tu chvíli práv zabýval paštikou z husích jater, kápla jsem do jeho poháru
potají asi deset kapek tinktury ze špan lských mušek, jíž mne vybavila výborná Alice, jež
vždy myslela na vše.
»A nyní, pane, pronesla jsem slavnostn , »si se mnou p ipijte pohárem mého oblíbeného
nápoje, šampa ského s mlékem, což považuji za obzvláš lahodné. A podala jsem mu jeho
pohár, jehož jsem se významn dotkla svými rty.
O i mu zazá ily radosti, vypil ten lektvar do poslední kapky a odhodil prázdný pohár
p es rameno volaje: »Již nikdo z n j nebude pít! Jste skv lá, lady Beatrice, ale jen
symbolický polibek p es to chladné sklo mi nesta í!« Povstal a dožadoval se polibku, k
jehož vzetí, jak tvrdil, jsem ho p ímo vybídla.
»A te ,« pokra oval, táhna m k hebkému divanu, »posa me se tady, už ho ím
netrp livou zv davostí vyslechnout to hrozné sd lení, jež mi p inášíte. Kdo jsou ti
bídáci?«
»Monsignore Berwick a páter Coleman,« odpov d la jsem bez váhání. »Slyšel jste
n kdy o tajném sesterstvu sv. Brigity, jehož jeptišky ob tují svou duši i t lo služb pro
církev
»Ne, to nikdy, pokra ujte však,« ekl Lothair zv dav .
»Jeptišky sesterstva sv. Brigity,« vykládala jsem dál, »jsou dámy ze šlechtických rod ,
jež slouží duší i t lem výhradn zájm m svaté matky církve tím, že ukájejí mrzké chtí e
jejích kn ží a posilují vliv církve ve spole nosti svými s atky s významnými a vlivnými
muži, o nichž v í, že je mohou ovládat hedvábnými pouty manželské svátosti. Takové
jsou, Vaše lordstvo, nap íklad lady St. Jeromová a sle na Clara Arundelová.«
»Neuv itelné,« zvolal Lothair, »ale nesmím pochybovat o vašich slovech, drahá
Beatrice – dovolte mi, abych vám tak íkal!« Koukal na mne zamilovanými o ima z ejm
už pon kud vzrušen lektvarem, jejž jsem mu podstr ila. Vzala jsem ho za ruku, m l ji
hore n teplou, a dívajíc se mu zp íma do o í pravila jsem vážn : »M j milý lorde, nebyla
bych zde, kdybych si by jen chvili ku pomyslela, že byste byl schopen pochybovat o
mém sd lení.«
» íkej mi prost Lothaire, milá ku, odho všechny hloupé zábrany, ekl, objal mne
kolem pasu a vtiskl mi polibek na tvá . »Vypráv j dál a vyjev mi všechno o t ch prašivých
služebnících božích, kte í kují pikle proti mn a cht jí mne zatáhnout do svých špinavých
rejd .«
»Zkrátka si musíš dát pozor, Lothaire,« pokra ovala jsem, »a nech si poradit. Clara
Arundelová už není, co bývala! Už to není ta skromná a zdrženlivá panna. Po p ijetí do
sesterstva sv. Brigity ji opíchal páter Coleman, a monsignore Berwick a lady St. Jeromová
tomu vesele asistovali. Kardinálovy p íkazy nelze obejít, ty je nevyhnuteln nutno splnit
ádn a v as – a ona je ochotna ob tovat i svou est, aby to dokázala. Sama jsem ji vid la,
jak podlehla svému zpov dníkovi, a nebyla p itom jen ubohou znásil ovanou ob tí –

p irážela jak ta nejviln jší d vka.« A vylí ila jsem mu barvit , co jsme s Alicí vid ly v
modlitebn . To z ejm ješt dodalo ú inku namíchané tinktu e ze špan lských mušek,
takže už byl vzrušením docela mimo sebe.
» est, nešet ila by ani svou est!« vyk ikoval. »B da! kam to všechno sp je? Drahá
Beatrice, ješt v era bych rad ji položil sv j život než do kat se tohohle! A všechno je
pry , prchlo to jako stín a zbyla jen hanba. Ale není všemu konec, drahá Beatrice, ty musíš
být má, nemohu uhasit ten ohe lásky a vášn , jenž mne stravuje. A je-li to h ích, tím to
bude rozkošn jší!
M j chabý odpor byl k ni emu. Lothair byl silný mladík a v mžiku jsem ležela naznak
na divanu a ob jeho ruce mi zpracovávaly dychtivou pipinu. Zmocnila se ho chlípná
zb silost. Já jsem ovšem stále p edstírala cudný odpor, jako bych jen podléhala hrubému
násilí, a také jsem zav ela o i jako v obav , že bych mohla spat it, co to na m vytáhne.
Hrub mi roztáhl nohy a vrhl se na mne. Cítila jsem jeho tuhý horký žalud hledající si
svou cestu mezi stydkými pysky. Bránila jsem mu v pr niku, se jsem mohla, a protože
jsem si už p edem d kladn vykoupala celý rozkrok v silném roztoku kamence, musel cítit
tu nesnáz ve svém dobyva ném pronikání a považovat mne za pannu. Bolestné výk iky,
jež jsem se snažila jakoby potla ovat, byly ovšem jen napolo falšované, protože jeho
zdu elý bimbas mi opravdu ubližoval. Ty zatracené špan lské mušky! Postupn se však
prodral na své místo a v tu chvílí vyst íkl p ímo marnotratn .
»Á, áh, áh, milá ku, ta rozkoš, ta slast! vyk ikoval, leže se svou milostnou zbraní
zasunutou až k d ložnímu kr ku a vychutnávaje opakované stahy pochvy, jimiž jsem ho
te oblažovala.
Jeho rty byly p imknuty k mým. Hebká špi ka jeho jazyka byla pou ovým lízátkem, jež
jsem nemohla odmítnout, a sála jsem ji dychtiv , až jsem málem zmírala nedostatkem
dechu. Díky mým povzbuzujícím pohyb m vyst íkl znova. Chvíli jsme leželi bez pohybu,
abychom se trochu vzpamatovali. Pak jsem ho n kolika drobnými p írazy p im la k
pokra ování.
Byla to nesmírn vášnivá a slastná jízda. Lothair byl k neutahání. Neúnavn cákal své
milostné výrony do mé nenasytné pochvy a trvalo to hodn p ed hodinu, než jsme se
shodli, že to prozatím sta í.
Po celou tu dobu jsme byli spojeni tak t sn jako siamská dvoj ata, žili jsme jedním
srdcem a jednou duší a ronili jsme každý svou milostnou š ávu jeden pro druhého v hý ivé
hojnosti.
Když jsme se umyli a ob erstvili, prosil mne za odpušt ní všeho, co si v i mn tak
troufale dovolil, a sliboval, že se se mnou ožení. Zasmála jsem se srde n a p ipomn la
jsem mu jeho slova, jež pronesl minulého ve era: »Nemyslíte, že pro muže je nejlepší, aby
se nikdy neoženil?« A sama za sebe jsem dodala, že jsem p esv d ena o tom, že tak
nesmírn vzrušivé milostné zážitky se nikdy nemohou p ihodit manželské dvojici. »A
nadto,« vysmívala jsem se mu, »vždy t ekají ty dv jeptišky ze sesterstva sv. Brigity!
Dej na mne a d lej, jako by ses chytil do jejich tenat. Uvedu t pak do jiné tajné
spole nosti, o níž nemáš ani zdání. Tam se oddáváme radostem lásky bez dozoru
znemravn lého kn žstva. Sejdeme se za týden; ekneš mi, jak jsi dopadl«
Rozlou il se se mnou velmi srde n . Když jsem se vrátila na nám stí sv. Jakuba,
dov d la jsem se, že lady Montairová nám od vévodkyn p inesla pozvání, abychom p ed
návratem na venkov strávily n kolik dn u nich v Crecy House.

»To je fantastické,« ekla Alice svým nenapodobitelným zp sobem. »Vévoda odjel za
n jakými záležitostmi do Pa íže a vévodkyn bývá asto indisponována. To tam budeme
p ímo jak v obecní mrdevn !« A zachechtala se tak, jak to um la jen ona.
Toho dne byl k nám na ve e i pozván Lothair, ale ani sl vkem ani pohledem jsme
neprozradili náš vzájemný vztah. Sle na Arundelová byla sv dná, p ímo kouzelná a
zam ila se výhradn na Lothaira. Když ho oslovovala svým n žným podmanivým
hlasem, byla samý úsm v, prost med a máslo. Vyhlížela vskutku božsky, od na do
nádherné bílé róby ozdobené fialkami práv dodanými z Pa íže; na hlav fialkovou
elenku zá ivou jako její nafialov lé o i, jež podivuhodn dopl ovala její t žké tmav
plavé vlasy.
Sledovala jsem se zájmem, jak je Lothair u vytržení. Vyzval nás, abychom nazít í
všechny p ijely do Richmondu a poob dvaly s ním, ale Alice to s díky odmítla za nás ob
kouc, že jsme pozvány k vévodkyni do Crecy House a že s dovolením lady St. Jeromové
se tam odebé eme hned zítra dopoledne, protože už máme tak žalostn málo asu.
Hned mi bylo jasné, že to odmítnutí mu p ineslo nesmírnou úlevu.
Následujícího dne nás v Crecy House jménem vévodkyn , jež indisponována dlela ve
svých komnatách, uvítala lady Bertha St. Aldegondová. Lady Montairová nás pak
doprovodila do našich pokoj a vystrnadivši služebnictvo objala nejd ív mne a pak Alici
chichotajíc se: »To je báje né, že jste tady, vy dv jedny! Mamá si myslí, že zítra jdeme
všechny do Akademie, ale ve skute nosti budeme úpln jinde! Corisanda totiž bude p ijata
do Amorózního kroužku, jenž je d stojným nástupcem vaší spole nosti Fredových
narozenin. Lord St. Aldegonde, jakkoli vypadá jako nek uba, je duší kroužku a Bertha ho
v tom jen podporuje. V naší rodin neznáme žárlivost. Bude tam i Bertram, Carisbrooke a
Brecon. K dokonalé úplnosti tam bude chyb t jen Lothair, ale toho jist brzy p ijmeme
mezi nás; zasv tit ho dychtí naše Corisanda.«
Alice ekla: »Ale zajisté nemusíme ekat až do zítra! Nemohla bys nám, Victorie,
uspo ádat malý mejdan u tebe v ložnici už dnes ve er?«
»Zajisté,« odpov d la. »Mám pokoj hned vedle vás, ale bude to jen slepi árna – my t i,
Bertha a Corisanda. Pánové se totiž chystají do svých klub . A lord St. Aldegonde nikdy
nevchází k ženám v noci. Tvrdí, že nejvhodn jší as je ráno, protože nejlépe mu stojí
nala no p ed snídaní.«
Vévodkynina indispozice se stala vhodnou výmluvou, aby se dámy vzdálily hned po
ve e i. A když jsme se zbavily komorných, sešly jsme se všechny v ložnici lady
Montairyové, od ny pouze v no ních košilkách.
Bertha St. Aldegondová byla opravdu nádherná žena, mírn plnoštíhlá ernovláska s
dokonale vyvinutými vnadami, s velkýma a hlubokýma ernýma o ima a rozkošn
smyslnou bradi kou. Victoria Montairyová byla také velmi krásná a velmi jemná, s
výrazem vzácné duševní vyrovnanosti, a drahoušek Corisanda byla ješt p vabn jší než
jindy, nebo na své b lostné košilce ani na alabastrovém tílku nem la žádných šperk ani
jiných ozdob.
Alice i já jsme ji vášniv políbily, což ona mile op tovala. »Nuže, co s na atým
ve erem?« zeptala se Alice lady Berthy.
»St. Aldegonde a Montairy se šet í na ten velký ob ad zítra,« odpov d la s lehýnkým
úsm škem. »Co je to za chramostejly, tihle mužští! Jako bychom se n kdy šet ily my.
Aspo Victorie a já nemáme nikdy dost; ím víc toho je, tím víc ješt chceme – a tím
mén jsou schopni nás ukojit.

Povídejte mi o právech žen, chachá! Když na to samí nesta í, m li by nám za sebe
obstarat náhradníky.«
»No, jestli máš pár p kných um lá k , pokusíme se s Beatricí posloužit tob i Victorii a
naše milá Corisanda nás m že povzbuzovat b ezovou metli kou,« navrhla Alice.
Lady Bertha vytáhla z nízké sk ín dva um lé pyje. Na náš vkus byly obludn velké, ale
um lecky vypracované z nejjakostn jšího indického kau uku, a to se vším p íslušenstvím.
Svlékly jsme se donaha, naplnily jsme um láky lepkavou sm sí teplého mléka a
želatiny, a my s Alicí jsme si je p ipevnily emínky k bok m.
Lady Bertha si m posadila na kolena, líbala m chlípn a pohrávala si s mým
milá kem, jako by byl živý. »Je to chlapík,« smála se, »Ale svým rozm rem mne jen tak
tak uspokojí.« Já jsem ji zatím dovedn šimrala na pošt vá ku. P isála se svými rty k mým
a málem mi vysála poslední dech, vzrušena mými dotyky; pošt vá ek jí zdu el a ztuhl.
Odvedla mne k pohovce a já jsem jí neváhajíc vrazila tu kau ukovou ohavnost do hojn
zrosené pochvy. Bertha p irážela soust ed n , rytmicky, a já jsem cítila jemné, a p ece
bolestivé šlehy, jimiž mne i Alici oblažovala Corisanda. Snaživ jsem op tovala všechna
milostná laskání lady Berthy, jež mne najednou uchopila za hýžd a zcela m podrobila
své v li. Zapomn la jsem na všechno kolem sebe, vzlétla jsem do výšin. Bertha mi str ila
prsty do pochvy i do iti a její drážd ní mne p ivád lo k vrcholu slasti.
Sáhla jsem ji do klína a v tu ránu jsem nabyla dojmu, že jsem sáhla na muže – tak
velikánský a ztopo ený m la pošt vá ek! Požádala jsem ji, zda by to se mnou nezkusila
jako muž, že by se mi to ur it líbilo. »Ale ovšem, drahoušku,« odpov d la z ejm
pot šena, » asto to d lám Victorii. Odho toho um láka.«
Rychle jsme si vym nily místa, ale vymínila jsem si, abych jí nejd íve mohla zlíbat tu
její dráždivou ko indu a polaskat jazykem toho maršála všech pošt vá k . Ráda
souhlasila. Byla jsem z toho vyjevená. Skv le vypouklá hrma porostlá hustými ernými
kudrnami, rozšklebená labia maiora a minora, mezi nimi rudý kráter a nad tím jakoby na
stráži stojící statný tuhý frajtr zvíci d evorubcova palce!
Ješt jsem si tu zející pochvu pootev ela prsty, objela jsem ji jazykem po nejcitliv jších
ástech a pak jsem vzala do úst ten ženský úd, milostn jsem ho olizovala a jem ou ce
pokousávala p edními zuby. Bertha se zmítala jako úho na udici a vyk ikovala: »Ách,
ách, áách! Drahoušku, ách! Zase jsi mne ud lala! Jsem hotova, jsem mrtvá!« A strašliv
mi zmá ela celou tvá svou milostnou š ávou.
Posadila se na mne a já jsem roztáhla nohy. Sotva dechu popadajíc zašeptala: »Te je
ada na mn , abych ti oplatila ty rozkoše, jichž jsi mi práv dop ála.« Pevn mne objala,
vášniv mne líbala, vsála m j jazyk do úst, že jsem tém nemohla dýchat. Prsty mi
rozev ela št rbinku, obratn tam vsunula sv j pošt vák a št rbinku op t uzav ela stále ji
držíc. Nemám slov, jimiž bych vyjád ila ten zvláštní nový a slastný pocit, jenž mne naplnil
celou. Byly jsme ob tak vzrušeny a roz ileny, že naše výrony následovaly jeden za
druhým a ješt rozdmychávaly naši erotickou zb silost. A Corisanda, to hodné d v e,
mrskala a mrskala a nešet ila své metli ky. Byla jsem tak soust ed ná na to jediné, že
nemohu íci, co provád ly Alice s Viktorií; snad n co podobného. Zmítaly jsme se v mo i
milostného moku a byly jsme unaveny velmi slastn .
Už to muselo skon it. Rozešly jsem se mátožn do svých ložnic a spaly jsme jak zabité
do samého rána. Pak jsme se ješt stihly ádn osv žit chladnou koupelí, abychom v as
posnídaly. T šily jsme se na návšt vu Akademie.

Ko áry nás sice dovezly k Burlington House, ale uvnit jsme se zdržely jen slabou
p lhodinku. Op t jsme nasedly do ko ár a jely jsme k velkému domu na Cheyne Walk,
hned proti Temži. D m stál osamocen na velkém pozemku skryt za košatými stromy.
U domovních dve í nás p ijala rozšafná stará paní, hospodyn a správkyn tohoto sídla
Amorózního kroužku. Uvedla nás do rozlehlého salónu, jenž zabíral tém celé první
poschodí; strop podpíraly štíhlé erné a zlaté sloupy, u oken visely t žké erné a zlaté
záv sy; a koli venku bylo ješt sv tlo, všude kolem st n plány etné voskovice.
Vévoda z Breconu tu byl co novic a jeho kmotry byli Bertram a Carlsbrooke. P ítomni
byli též lordi Montairy a St. Aldegonde, jakož i další dámy a pánové. Alici a mne všichni
zahrnuli poklonami a chválou, jako dv z p vodních zakladatel kroužku.
P edseda St. Aldegonde se slavnostn otázal Corisandy a vévody, zda slibují, že budou
p ísn zachovávat tajemství Amorózního kroužku a dodal, že složení p ísahy považuje za
zbyte né, nebo si je jist, že kmot i, kte í je sem uvedli, jsou pevn p esv d eni o jejich
estných úmyslech. Oba adepti, vévoda a Corisanda, odpov d li kladn . P edseda jim
podal ruku a vyzval nás, abychom se p ipravili k úvodnímu tanci, nebo už jsme byli
všichni a nikdo další nebyl o ekáván.
Rozešli jsme se do šaten. Za pár minut jsme byli všichni op t v salónu a to pom rn nazí
s výjimkou hedvábných pun ošek s podvazky a lehkých tane ních st eví k . Aby byla
vylou ena p ípadná žárlivost nebo n jaké nevhodné up ednost ování, byla na široké
komod , na níž bylo p ipraveno i bohaté ob erstvení, umíst na hluboká vy ezávaná
schrána s úzkými lístky pergamenového papíru, na nichž byla napsána jména p ítomných
pán . Dámy si vytáhly každá jeden lístek a tak si vybraly partnera pro první waltz a pro
následující pas de deux. Corisanda si vytáhla lorda Carlsbrooka, na mne vyšel St.
Aldegonde.
Musím ješt p ipomenout, že na jednom lístku bylo místo jména napsáno »klavír«, což
znamenalo, že dáma, která si ho vytáhla, byla odsouzena k hudebnímu doprovodu. Pán,
který tak vybyl, jí obracel noty. Te to vyšlo na lady Berthu, která byla výborná
klavíristka a rovnou a bez rozpak sáhla do kláves. Zahrála oblíbený kousek z Argyll
Rooms a tane ní rej byl zahájen.
Bylo to mnohem vzrušiv jší než ta hra na slepou bábu p i Fredových narozeninách.
Jednotlivé páry postupn odpadaly a uchylovaly se na divany a pohovky, p íhodn
rozestav né u st n. M j spole ník byl již dokonale ztopo en ale zašeptal mi: »Ješt ne,
drahá Beatrice, ješt ne. Musíme dohlédnout na Corisandu.«
Každý se choval podle své v le, nebylo zapot ebí žádných pokyn . Tém všichni jsme
se pak shlukli kolem pohovky, na níž lord Carlsbrooke laskal a líbal Corisandu. Ta
p vabná dívka, tvá e rum né a o i zarosené, zrychlen dýchala a zd šen pohlížela na
výstavní pyj, jejž držela v ruce dost neobratn .
»Nuže, lásko,« pravil lord, »jsi novicka a musíš te políbit každý z pánských topor , jež
se nacházejí v tomto salónu. Pak budeš zasv cena do mystéria Venušina.«
Corisanda, celá rudá studem, brala stydliv a n žn jednoho bimbasa po druhém do ruky
a cudn líbala jejich vyzývav hebké žaludy.
»Nuže, Brecone,« ekl m j spole ník St. Aldegonde, »te je ada na tob . Oblíbej
všechny dámy a budeme mít tuto ást ob adu za sebou.
»S nejv tší radostí, jsem p ipraven,« odpov d l vévoda a my dámy jsme mu nabízely
své pipinky k políbení. Vévoda byl pokorný a milý.

Carlsbrooke jemn položil Corisandu na záda a pod útlý zade ek jí podstr il buclatý
polštá . Na ež hodlal zaujmout pat i nou polohu, le nemohl ovládnout své nesmírné
vzrušení – eiaculatio praecox hojn skropilo její mechovou hrmu a b íško a n kolik
kr p jí ulp lo až na jejích alabastrových adrech.
Zrudl hanbou a rozmrzením a dychtivá Corisanda vzdychala nenapln nou touhou.
Lady Bertha, zachovávajíc si svou chladnou rozvahu, set ela štíhlou ru kou všechno
sém z b íška své sestry a omázla jím její št rbinku. Pak zkušen uchopila nedo kavého
klazana Jeho lordstva a dovedn ho zavedla k brán toužícího jícnu milostné rozkoše.
»Šoustni ho tam, chlap e, jen ho tam šoustni. A ty, drahoušku, p iraž chut ,« smála se ta
nep ekonatelná lady Bertha a pleskla Corisandu p es bok h betem ruky.
To bylo správné povzbuzení v pravý as. Carlsbrooke se inil, se mohl, aby si napravil
reputaci, a Corisanda byla blízka mrákotám. Když byli hotovi, a to byli oba hotovi
doslova, nechali jsme Carlsbrooka, aby se vzpamatoval sám, a chudinku Corisandu jsme
k ísily šampa ským. Vzpamatovala se brzy a zdálo se, že je š astná, protože si žádala
dalšího šampa ského. »A zmrzlinu k n mu,« dodala dychtiv .
Potom jsme je nechali být a rozešli jsme se za svými vlastními záležitostmi.
M j spole ník mne odvedl k pohovce. Byl stále dokonale ztopo en a já jsem strašn
toužila, aby do m vnikl co nejd íve, ale k mému p ekvapení na mne nasedl obrácen a
požádal mne, abych si rukama tiskla adra k sob . Mezi n mi vsunul ten nádherný pyj a
ústy a jazykem mi dráždil dolejšek. Bylo to pro m n co nového, i adra si p išla na své.
Up ímn jsem se snažila vyjít mu vst íc; nebylo to nesnadné, nebo jeho šourek m
legra n šimral na brad . Brzy jsem byla nádhern hotová a jeho sém mi hojn zkropilo
hru i b icho.
Alice dostala lorda Montairyho.
Pak byly lístky se jmény pán op t vloženy do vy ezávané schrány a dámy si op t
volily. Pokud si ovšem dáma vybrala téhož pána jako p edtím, táhla znova, nebo by to
nebylo spravedlivé.
Tímto p íjemným zp sobem jsme strávili celé odpoledne a as od asu jsme se
osv žovali šampa ským se zmrzlinou a ob erstvovali jsme se i n ím podstatn jším, což
nám dodávalo sil, protože ob ti Venuši a Priapovi vyžadují stálého povzbuzování velmi
výživnými sousty.
Nemohu tu vypsat všechno úpln dopodrobna, avšak ujiš uji t , milý Walt e, že než
jsme dovolily pán m, aby nás pozvali na ve e i, vycucly jsme je p kn až do poslední
kapi ky.
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Ale te se musím vrátit k Lothairovi, s nímž jsme si slíbili, že se sejdeme za týden, aby
mi vypráv l, jak to dopadlo v Richmondu. Poob dvali jsme op t v hotelu Bristol a
shledala jsem ho tém tak milostn nalad ného a impulzivního jako minule t ebaže jsem
nepoužila tinktury.
»Ach, milá Beatrice,« ekl, když jsme po ad rozkošných výkon oddychovali ležíce
vy erpáni na široké pohovce, »ach, milá Beatrice, nemohu ti svými slovy vyjád it ani
polovinu vd ku a oddanosti, jež k tob cítím. Nebo jsi mne u inila š astným nejen ty
sama, ale ješt jsi mi tak nesobecky p ihrála ty dv tajné jeptišky. Ale nejd íve mi ekni o

tom spolku lásky, do n hož jsi mne slíbila uvést, a pak ti budu vypráv t svá
dobrodružství.«
Stru n jsem mu popsala Amorózní kroužek a p ijala jsem jeho slib, že mi dovolí, abych
ho uvedla hned p i nejbližším setkání.
»Je mi jasné, ekl potom, »že jsi jasn poznala, jak mne uchvátila sle na Arundelová, ale
dob e jsem si zapamatoval tvou radu a choval jsem se jako konvertita; využil jsem všech
výhod, jež se mi naskýtaly, takže se mi poda ilo nahlédnout do všech t ch jezuitských
zám r . To však je hra, která potrvá dlouho a já ji rozhodn nebudu popohán t. No, a te
kone n k tomu výletu do Richmondu. Již cestou byly lady St. Jeromová a sle na
Arundelová velmi rozkošné a svádivé. P ed ob dem jsme si dop áli malou vyjíž ku po
ece a k ob du jsme usedli p kn vyhládlí. Nabídl jsem ob ma dámám šampa ské a
požádal je o zvláštní laskavost, aby mne totiž poctily svou p ítomností i p i dezertu,
jelikož nekou ím a žádný jiný pán není p ítomen. Všechno bylo v nejlepší pohod , ony
byly velmi milé, já jsem byl dvorný a zdálo se, že jakousi nevyslovenou dohodou se
všichni zdržujeme jakékoli zmínky o náboženství. Pak dámy odešly od stolu a usedly na
divan pod zlatý svícen a zá voskovic jim zjas ovala p vabné hlavi ky a tvá i ky. Ob už
v sob m ly dva t i poháry šampa ského a snažily se nep ekro it míru st ídmosti, avšak já
jsem otev el další láhev, což sledovaly se zdrženlivým pot šením, a vyzval jsem je k
p ípitku na slávu a vít zství k es anské církve.
»Ó,« pronesla sle na Arundelová a v o ích jí zablýsklo, »ale o které církvi to mluvíte?«
»Milé dámy,« odpov d l jsem, »formulujte to, jakkoli vám libo, a já na to ve vaší
spole nosti vypiji plný pohár až do dna.«
»Pak tedy,« ekla Clara, »p ipijme na slávu a vít zství svaté církve ímskokatolické a na
dlouhý život Jeho svatosti Pia IX.«
O i jim jen jisk ily a ob se zdály neoby ejn vzrušeny. »Co bychom neu inily pro to,
abyste p estoupil ke katolické ví e!« ekla lady St. Jeromová. »Poj te se posadit mezi nás
a pohovo me si vážn .«
Usedl jsem mezi n a povzbuzen vínem objal jsem ob kolem pasu a vyhrkl jsem bez
dlouhého p emýšlení: »Ach, vždy je to všechno nesmysl; zaprodal bych duši i t lo za to
blaho, jímž byste mne mohla obš astnit vy a vaše milá nete !«
Sle na Arundelová se zhluboka nadechla a lady St.Jeromová, položivši mi ruku jakoby
mimod k na stehno podez ele blízko toho významného údu, zašeptala: »Ach, co tím
míníte? Vstupte do naší církve a nebude ni eho, co by vám bylo odep eno.«
»Nic, opravdu nic. Dostane se vám odpustk na všechno,« dodala Clara a položila mi
hlavinku na rameno.
»Ne,« zvolal jsem, »žádné dohady s pátery! Chci to všechno od vás, drahé dámy, jde-li
vám o spásu mé duše! Práv te je ta pravá chvíle, dejte se do toho, ten okamžik se už
nikdy nevrátí. Ach, jaké to strašné pokušení, být tak blízko t mto p vab m! Klesl jsem na
kolena, objal jsem jim nohy a skryl jsem tvá v Cla in klín .
Ob se chv ly vzrušením a musím p iznat, že i já jsem pozbýval rovnodušnosti. Lady St.
Jeromová promluvila první: »Cítíme s vámi, milý Lothaire, a budeme vám všemožn
nápomocny, ale, pro Boha, Lothaire, co to d láte?« Za ala cukat, protože jsem jí sáhl pod
sukni a mí il jsem stále výš. Totéž jsem druhou rukou d lal Cla e, ale ta zcela tiše tiskla
nohy k sob a tvá ila se nezú astn n ; tam jsem nem l úsp ch. Avšak neklid její tety mne
vzrušoval a postupoval jsem dál.

»P i všem, co je mi svaté, p ísahám, že u iním všechno, abych byl p ijat do l na
nejsv t jší církve co nejd íve, budete-li vy dv ministrujícími and ly mých nezkrotných
vášní!« volal jsem a snažil jsem se dosp t až k posvátné studánce lásky lady St. Jeromové.
»Claro, drahá Claro,« vzdychla lady p ivírajíc o i, »mohly bychom se ob tovat
vznešen jšímu ú elu než p ivést ztracenou ovci ke k íži Kristovu?«
Pevn sev ená stehna sle ny Arundelové váhav povolila, a když jsem se hrub a
dychtiv zmocnil jejího hu atého klubí ka, jako by se jí ulevilo.
»Mám v rukou dvojí ko ist a jsem nejš astn jší muž na sv t « blekotal jsem, »a te vás
ob zlíbám a hned potom vás zlehnu jednu po druhé!«
Lady St. Jeromová: »Dovolte na okamžik, milý Lothaire, Clara je z toho celá pry .
Musíme k ní mít ohled.« Vstala, zamkla dve e a zhasila všechna sv tla.
Položil jsem sle nu Arundelovou na pohovku, vyhrnul jsem jí sukni a spodni ku a
vytasiv svou žhavou zbra , vrhl jsem se jí mezi poddajná stehna. »To je dob e, že jste mi
usnadnila rozhodování, kterou d ív!« zvolal jsem. »Nemohu zkrotit planoucí ohe své
vášn a Claru dnes u iním svou první ob tí!«
V místnosti bylo tém úpln temno. P isál jsem se svými ústy na vábn hebké rty
Cla iny a šeptal jsem jí: »Odvahu, milá ku, neublížím ti víc, než je nezbytn nutno, ale
budeš trp t za vznešenou a svatou v c.« Cítil jsem, jak se pode mnou celá chv je.
Lady St. Jeromová p istoupila k nám a chopila se mého ztopo eného údu. »Dovolte mi,
milý Lothaire,« ekla, »abych vás zavedla na pravé místo. Jsem vdaná žena a vím p esn ,
kam pat í.« Její dla jen dodala k mému vzrušení. Odhrnula mi p edkožku a pe liv dbala,
aby žalud sm oval nikoli p ímo do roztoužené pochvy, nýbrž pon kud výš; odpor v
pronikání byl tím v tší, což mi p sobilo nesmírnou slast a ejakuloval jsem p ed asn .
Požádal jsem lady, aby pokra ovala ve vedení mého pyje, což ona z ejm ráda u inila.
Tak jsem ejakuloval celkem t ikrát. I Clara se n kolikrát vyronila. Zmítala sebou a
vzdychala, tiskla se ke mne celým t lem a líbala mne p ímo blázniv . Lady St. Jeromová
zachovávala klid, t ebaže bylo z ejmé, že naše konání ji napl uje zvláštním uspokojením.
»A nyní, milá Claro,« ekl jsem vytáhnuv ho, »se budu v novat tvé milé teti ce, abych
se jí odvd il za její ob tavou pé i, ale nicmén ti poskytnu ješt sv j jazyk.«
Lady St. Jeromová shodila od v. Pochvu m la již bojn zrosenou. Clara byla šikovná
žákyn a hned se uložila vedle tety tak, abych jí prsty dosáhl tam, kam cht la.
Brzy jsem poznal, že lady St. Jeromová má mimo ádnou schopnost stahovat pochvu
zna nou silou. To ždímání mi p sobilo trýznivou rozkoš a o to zu iv ji jsem pracoval
jazykem v Cla iných útrobách. Lady mne objímala p ímo k e ovit a já jsem rukama hn tl
její tuhá aristokratická adra. Mezi Cla inými stehny jsem se tém dusil a lady nadto
napadlo, aby mne kousala, kde jen mohla, a štípala do hýždí. Vyst íkl jsem už
pon kolikáté a poslední ejakulace byla bolestivá.
Ob dámy však z ejm nehodlaly p estat tak brzy. Kuráž, chlap e, kuráž, povzbuzoval
jsem se v duchu a vybi oval jsem se k vrcholnému výkonu. Vypadalo to, že tato ábelská
jízda nebude mít konce, ale p ece jen nás p emohla ta slastná milostná letargie. Bylo k
jedenácté ve er.
Upravili jsme se a v ko á e se zataženými záv sy na oknech jsme se vraceli do m sta.
Tu jedna, tu druhá mi sed la rozkro mo na klín , dokud nás drncání kol na žulové dlažb
neupozornilo, že se blížíme k nám stí Sv. Jakuba.
Slíbil jsem jim, že se neožením, a projevil jsem p ání, aby mne svatý Otec p ijal do
církve katolické brzy po vánocích, kdy práv za tímto ú elem hodlám zajet do íma. Budu

tedy mít dost asu na to, abych pokra oval ve h e a dokázal jezuit m, že jsem jim
d stojným partnerem a že si se mnou nebudou zahrávat jen tak.«
Potud vypráv ni Lothairovo.
Protože se as našeho pobytu v Londýn chýlil ke konci, požádala jsem Bertrama a St.
Aldegonda, aby v nejbližších dnech uspo ádali mejdan Amorózního kroužku k uvedení
Lothaira do naší spole nosti.
Stále jsme s Alicí sídlily v Crecy House, a tudíž jsme se vymluvily, že jsme pozvány na
malou party k vévodovi a vévodkyni z Breconu. Tam jsme odeslaly sv j ko ár dom a v
ko á e vévodov jsme zamí ily do známého domu na Cheyne Walk.
Všechno klapalo dokonale jako obvykle, Lothair byl oficiáln p ijat a hned jsme se
chystali k tanci, samoz ejm v rouších Eviných a Adamových. Dámy si vytáhly jména
svých prvních tane ník . Na mne vyšel vévoda z Breconu, Lothaira si vytáhla Alice a ke
klavíru sedla lady Corisanda, jejíž strhující um lecký výkon siln povzbuzoval smyslné
vzrušení z lascivních tane ních pohyb a dotyk . Jak se m nily figury, pánové nás
popleskávali po vlnících se zade cích a my jsem jim oplácely laškovným cvrnkáním do
jejich vyzývav vzty ených pohlavních pyj . Byla to nezapomenutelná tverylka, a když
m l Lothair ob adn zlíbat všechny naše pipinky, shledal, že jsou všechny už zna n
zavlhlé.
Všimla jsem si, že lady Bertha kuje n jaké pikle. Hopkovala od jednoho k druhému a se
šelmovským úsm vem n co všem našeptávala. Když p išla ke mn , dov d la jsem se, že
chystá jakousi mimo ádnou švandu, jejíž ob tí se má stát, jak jinak, nová ek Lothair, a že
to pro náš Amorózní kroužek bude velké povyražení.
Když bylo po líbacím ob adu, bylo Lotahirovi ohledupln sd leno, že než mu budou
ud lena všechna práva ádného lena kroužku, musí podstoupit ješt jednu formalitu, totiž
uvázání k Berkeleyho koze. Ta ostatn již stála p ipravena uprost ed místnosti. Byly to
vlastn vyšší štafle pokryté hrubým erveným suknem.
Adept byl naho e uvázán za vzpažené ruce tak, aby musel stát na špi kách nohou.
Lothair ve své slepé d v ivosti p istoupil odhodlan k mu idlu a byl pevn p ivázán za
záp stí na nejvyšším p i li. P ivazoval ho sám p edseda klubu St. Aldegonde, jenž se
vesele smál Lothairovým námitkám, že ho uvazuje p íliš vysoko.
»To nic není, chlap e,« ekl mu se zlomyslným úsm vem St. Aldegonde. »Nebre ,
dokud ti neubližují. Nech si to na pak, až ti metli ky polechtají zadek. Ud lá ti to dob e, je
to náramn povzbuzující. Zeptej se Berthy a ta ti potvrdí, že já vždycky potom splním
všechna její p ání.«
Pak jsme všichni byli vybaveni pe liv svázanými dlouhými b ezovými metlami.
Kup edu vystoupila Alice: »A nyní pane, si dejte bedlivý pozor, abyste podle svého
nejlepšího v domí a sv domí pravdiv odpovídal na všechny moje otázky. Nuže, do
Amorózního kroužku mohou být p ijímáni výlu n pravov rní p íslušníci anglikánské
církve. A já jsem se práv dov d la, že se chystáte do íma, abyste se tam p evlékl za
jezuitu! Co na to odpovíte’?« A chut ho švihla. Na bílé k ži jeho mužského zadku se
objevilo rudé jelito.
Lothair vyk ikl: »Ty m trestáš, aniž vy káš odpov di!« »To nevadí; papeženec si to
zaslouží!« A už se na n j sesypaly všechny dámy a s veselým halasem za aly zpracovávat
jeho hýž ové svalstvo.
»Odpov z!«
»Žádné výmluvy!«

»Nešet te ho!«
V pozadí stáli pánové a mrskali buclaté prdýlky dam.
»Jen ho ežte, mé dámy!«
»Tahle je taky pro n j!«
»Mrskejte ho, jezuitu!«
Lothair sotva dechu popadal pod tím p ívalem šleh , ale p ece jen se zmohl na zoufalé
volání: »Nechte toho! Zadržte! Není to pravda! Všechno vám vysv tlím! Vždy mne
umrskáte k smrti!«
Na k ži se mu objevilo i n kolik kapek krve.
Alice: »Nem žeme p ipustit, aby se do naší d stojné spole nosti vet el prohnaný
jezuita! Pros za odpušt ní, bídný odpadlíku! A to jim prý chceš dát vystav t katedrálu!« A
ješt znova ho mrskla ve spravedlivém rozho ení.
Lothair: »Pane Bože, jak to víte? Vždy jsem ješt nic z toho neud lal! Jen jsem to tak
rozvažoval.«
Alice: »Ale takové kací ské myšlenky vám, pane, musíme vyhnat z hlavy! To vás
nemohlo napadnout nic zt ešt n jšího. A za to musíte pykat!«
Lothair sku el: »Au, au, auvej, jak jste krutá, sle no Marchmontová! Nechte mne už,
pro Boha! Neud lám to! Nepojedu do íma. Dávám vám své slovo, p ísahám!«
Alice, stále ho mrskajíc: »Žado te o prominutí, pane, nebo poznáte, jaké to je, když
jsem opravdu krutá. Já že jsem krutá? Jsem dáma, jež koná svou svatou povinnost.«
Ruka už jí umdlévala. My ostatní, pány nevyjímaje, jsme s pot šením sledovali, jak se
Lothair bezmocn svíjí, avšak jeho výstavní pyj stál v dokonalém pozoru jako stráž u
brány Buckinghamského paláce a žalud mu plál jasn rud jako rubín Velkého Mughala.
»Au, auvej, prosím o prominutí, ur it mi odpustíte, jen už mne pro Boha nechte, auvej!
Snad už jsem dostate n ztrestán, když jsem ješt nic nespáchal!«
Alice: »Dobrá pane, bude vám odpušt no. Zbývá ješt mali kost. Musíte si uv domit,
pane, že já trpím daleko víc než vy, pane. Co je vaše nicotná t lesná bolest proti mé
duševní trýzni? Chachá!« A ješt mu ušt d ila poslední šlehnutí.
»Nezbude vám, pane, než abyste se vykoupil.« A rozhlédla se po nás s vít zoslavným
úsm vem. »Když jste se vzdal toho hnusného úmyslu vystav t katedrálu jezuit m, snad
byste mohl ekn me tvrtinu té ástky, kterou byste tak marnotratn a rouhav promrhal,
v novat na jedin správný ú el, totiž na chrám lásky našeho Amorózního kroužku, že?«
Lothair: »Ano, ano! Souhlasím! Padesát tisíc liber! Jen už m odvažte!«
Ozval se bou livý potlesk. »Hodný chlapec! P išel k rozumu!«
Lady Bertha a lady Victoria se zmocnily svých manžel a odvlekly si je na divany. »Hra
pokra uje, hra pokra uje! Jedeme dál!«
Hra skute n pokra ovala a jeli jsme dál. Alice odvázala Lothaira a on, jakkoli zmu en,
se na ni vrhl, povalil ji hned pod Berkeleyho kozou na koberec a v okamžiku se vpochvil.
Ješt jsem zahlédla, jak Alice samou slastí šilhá, ale pak už jsem se v novala jen svým
záležitostem a svému milenci. Všichni jsme se zmítali, sténali jsme, vzdychali a chropt li.
M j partner sed l na k esle, já jsem mu sed la zády na klín , pyj m l hluboko ve mn a
rukama jsem mu hn tla ztuhlý šourek; on mne držel za adra a jemn mne pokousával do
šíje a do ramen. Jeho žalud jsem cítila snad až u bránice; byl velice horký.
St. Aldegonde a Montairy si navzájem vym nili ženy a jako by se dohodli, že budou
šet it jejich pochvi ky, šoustali je se soust ed ným zaujetím do itních otvor . Ob dámy
se tvá ily, jako že je to neoby ejn zajímá: jejích snaha o spolupráci byla usilovná.

Corisandin partner byl už z ejm unaven a uchýlil se k p ipravenému ob erstvení; nejvíc
ho zajímali hum i a šampa ské. Drahoušek Corisanda usedla ke klavíru a za ala vesele
hrát a rozvern zpívat:
Všude všichni šoustají
ve ejn i potají.
Jéminá ku, jémine,
kdo nešoustá, vyhyne!
Máma, táta, teta, strýc,
bratranci, houf sest enic.
Jéminá ku…
Mary, Bridget, Jane i Liz
Jerry, Philip Charlie, Chris.
Jéminá ku…
An a, Pepík, Fred i Jan,
šlechtic, zlod j, mafián.
Jéminá ku…
Jakub, Francis, Bob i Dick,
puritán i kurevník.
Jéminá ku…
Šoustá sle na, paní, pán,
vojín, seržant, kapitán.
Jéminá ku…
Kocour, kanec, chlap i pes,
kouká, na kterou by vlez.
Jéminá ku…
K es an, muslim, hind i žid,
kouká, na kterou by vlít.
Jéminá ku…
Šoustá každý živý tvor,
student, docent, profesor.
Jéminá ku…
Šoustá královna i král,
neznaboh i klerikál.
Jéminá ku…
Šoustá kostelník i kn z,
šoustal v era, šoustá dnes.
Jéminá ku…
Šoustá kráva, šoustá býk,
bonviván i poustevník.
Jéminá ku…
Šoustá žába, šoustá rak,
námo ník i funebrák.
Jéminá ku…
Koza, beran, brouk i šnek,
domácí i podomek.
Jéminá ku…

Hrab nka i pradlena,
jeptiška i švadlena.
Jéminá ku…
Želva, slepýš, ješt r, had,
kurva, žebrák, diplomat.
Jéminá ku…
Ryba, motýl, prase, pták,
medv d, jelen, rosomák.
Jéminá ku…
Poš ák, vrátný, editel,
školník, žáci, u itel.
Jéminá ku…
Truhlá , ková , podková ,
zedník, tesa , podková .
Jéminá ku…
Markýz, hrab , vévoda,
ministerský p edseda.
Jéminá ku…
Kv tiná ka, kuplí ka,
domovnice, básní ka.
Jéminá ku…
Krysa, rejsek, humr, štír,
olek, šváb i netopýr.
Jéminá ku…
ezník, peka , krej í, švec,
filozof i pitomec.
Jéminá ku…
Šoustá opice i slon.
Šoustá ona, šoustá on.
Jéminá ku…
Šoustání, to rozkoš jest,
každý šoustá o sto šest.
Jéminá ku…
Šoustání, to rozkoš jest,
kámen cihlu šuká fest.
Jéminá ku…
Corisandin jasný a líbezný hlásek a svižná melodie se rozléhaly celým domem a
napl ovaly nás takovým nadšením, že jsme se nezdrželi a k refrénu jsme se vždy sborov
p idali:
Jéminá ku, jémine,
kdo nešoustá, vyhyne!
Byl to nádherný zážitek. Brzy potom už jsme postupn odpadávali, zanechali jsme té
bohulibé zábavy a rozjeli jsme se dom .
Byl to nezapomenutelný den. Když jsme p ijely do Crecy House, pošeptala mi
Corisanda, že vzhledem k tomu, že naši pánové jsou zna n znaveni a hodlají znova nabýt

ztracených sil kou ením tabáku, pitím vína a hraním karet ve svých klubech, rozhodly se
její sestry uspo ádat malý ve írek bez nich, nebo se jist nevrátí p ed ránem. K úsp chu
ve írku m li p isp t i ty i pohlední mladíci, totiž dva sloužící a dv pážata, kte í ješt
nikdy nebyli p izváni k radovánkám svých paní. Byly jsme vzrušeny a netrp livy.
Lady St. Aldegondová rozhodla, že ve írek se bude konat v jejích komnatách. Povolala
ty ty i mládence, kte í nem li sebemenšího tušení, co se chystá, a podrobila je
nejstrašn jším p ísahám, že nikdy, nikde a nikomu neprozradí, co té noci uvidí, uslyší a
zažijí.
Bertha dala volno všemu služebnictvu vyjma Johna, Jamese, Charlese a Luciena (to byl
Francouzek k nakousnutí); v dom z staly i dv hezké komorné Fanny a Bridget.
Nás p t dam usedlo k hracímu stolku na pani ku karet. Byly jsme od ny pom rn
skromn , jako by nám ani nevadilo, že ob as vystavíme na odiv n který ze svých p vabu
– vždy to byl jen takový domácí dámský dýchánek!
Chvíli jsme opravdu hrály, ale nepozorn , jak jinak. »Dnes mi v bec nepadá karta,«
zvolala náhle lady Montairyová a znechucen odhodila dv esa a krále. »To bych p išla na
mizinu. Co si takhle trochu zatan it? Máme tu ty i pány… Luciene, poj si se mou sko it
val ík, a se mi zvedne nálada.«
»Fuj, sest i ko, jen se podívej, jak se ten hoch ervená! zvolala Corisanda. »Ale taky
bych si zatan ila…«
»Není to špatný nápad. Pro jednou se nic nestane,« zasmála se Bertha. »Ale, hoši,
všichni jazyk za zuby!«
»My lady, sebemenší vaše p ání je nám rozkazem, odv til velmi zdvo ile John jménem
všech. »Jsem si zcela jist, že nikdo z nás neprozradí, rozhodnou-li se dámy dop át si
trochu d v rn jší zábavy se svým služebnictvem.«
Bertha usedla ke klavíru a hned byl vyklizen tane ní prostor pro víde ský val ík. Lady
Montairyová uchvátila Luciena, já Charlese, hezkého asi sedmnáctiletého mládence, Alice
a Corisanda se pod lily o služebníky Johna a Jamese a d v ata Bridget a Fanny tvo ily
dív í pár.
Byla to velká švanda. Mládenci se snažili nedat najevo, jak jsou nesví, a tak se stydí a
my jsme se k ním v tom frivolním val íkovém rytmu vinuly jako liány. Když val ík
skon il, lady Montairyová svého tane níka n žn políbila a odvedla si ho na divan. My
ostatní dámy jsme u inily totéž, nebol jsme m ly stejné úmysly. Charles m j polibek
troufale op toval a jeho žhavé rty ve mn vyvolaly slibné zachv ní, jež mi projelo celým
t lem.
Pod záminkou, že bych se cht la trochu ochladit, odvedla jsem si ho do vedlejšího,
pokoje, jenž byl osv tlen toliko bledými paprsky m síce. Otev ela, jsem okno do zahrady
a usedli jsme na pohovku. Sv ží vzduch byl provon n v ní nes etných kv tin a p sobil
dráždiv na mé vzrušené nervy. Toužila jsem dostat toho hošíka, ale necht l jsem být
první, kdo prolomí k ehkou zábranu toho, co se sluší a prý nesluší, i když jsem byla
skálopevné p esv d ena, že práv tohle m la na mysli lady Bertha a její sestry, když se
usnesly uspo ádat tenhle ve írek. Avšak zdálo se mi, že samy pokra ují p íliš liknav . Už
jsem necht la ani nemohla déle ekat.
»Charlesi.« zašeptala jsem, »víte, co je to láska? M l jste už milenku?«
»Ne, my lady, nikdy jsem se neopovážil. Když se tak dívám na ty p vabné bytosti, vždy
nad mou touhou políbit je zvít zí m j ostych. Neumíte si ani p edstavit, jakou slast mi

zp sobil váš letmý polibek, t ebaže se nemohu zbavit dojmu, že to byl jen žert.« Tak
mluvil a jeho jinošský hlas se chv l.
»Hlupá ku,« zasmála jsem se tiše, »když ti to p sobí takovou slast, pro bych t
nepolíbila znovu?« A políbila jsem ho velmi milostn . Plaše mne objal a celý se rozt ásl.
»Pro se tak chv ješ, Charlesi?« zeptala jsem se ho co nejnevinn ji, položivší mu
nedbale ruku na stehno práv v místech. kde jsem doufala u init významný objev. A
nebyla jsem zklamána: nástroj lásky byl v plné pohotovosti. D lala jsem jakoby nic
Zt žka vzdychl a ekl: »Tolik se stydím, my lady, p ivádíte mne k šílenství!« Najednou
osvobodil svého klazana z t sného sev ení kalhot a horce mi ejakuloval do dlan .
»Ah, milá ku, ah, Beatrice! Odpus mi! Ta rozkoš! Vrhl se na mne, vášniv m líbal a
ob ma rukama mi hn tl adra.
»Ale, Charlesi, ne tak hr!« p edstírala jsem, že se chci vymanit z jeho objetí. Avšak byl
mnohem hbit jší, než bych do n j bývala ekla, m l už ob ruce pod mou sukní a úto il na
mou svaty ku lásky.
Byl natolik horlivý, že v bec nedbal mé chabé obrany, a p estože jsem se snažila svírat
stehna pevn k sob , netrvalo dlouho a už se zmocnil mé rozpálené pipinky. »Milá ku, my
lady musím t dostat, musím t mít, i kdybych m l zhynout tou nejhrozn jší smrti,« šeptal
mi hore n do ucha. Povalil m na záda a sápal se na mne.
»Ach ne, ne,« sténal jsem z mrákot. »Ty m d síš! Asi omdlím…« D lala jsem
bezbrannou a už už jsem jakoby omdlévala, protože jsem p edpokládala, a jak se ukázalo,
docela správn , že ho to povzbudí k ješt v tšímu úsilí využít této p íležitosti co
nejrychleji. Nemýlila jsem se. Stejn už jsem se nemohla do kat, až se probere k mým
nejosobn jším p vab m.
Jak už jsem se zmínila, v místnosti, v níž jsme dovád li, bylo tém temno. Charles se
usilovn snažil roztáhnout mi rohy a slyšela jsem, jak si mumlá pod vousy: »Drahoušek.
Je úpln bez sebe.« Když jsem povolila sev ení stehen, zašeptal: »Nejd ív si ji políbím.«
Poklekl mi mezi nohy a cítila jsem, jak mi palcem a ukazová kem rozevírá št rbinu mezi
stydkými pysky. »Ha. vzrušil jsem ji,« šeptal zas. »Je celá zvlhlá.« A hned jsem ucítila
jeho horké rty na svém dychtivém pošt vá ku. Záchv v neodolatelné touhy mí prob hl
celým t lem. Sotva jsem se zdržela, abych neuchopila jeho drahou hlavu a neuzav ela ji
pevn ve svém toužícím klín
Trvalo to jen chvilinku, ale bylo to silné a neodolatelní, ze jsem se celá rozechv la
náhlým orgasmem. A v tu ránu byl jeho hebký jazyk ten tam a do kundy se mi v ítil
vzorn tuhý pyj se žhavým žaludem. Probrala jsem se z p edstíraných mrákot a za ala
jsem spolupracovat. Líbali jsme se vášniv a on mne nazýval svou drahou lady, vzdychal a
sliboval mi v rnost až za hrob. Blázínek!
Cítila jsem, jak mocný proud jeho horké š ávy zaplavil mé útroby a hned potom jeho
t lo povadlo bohatýrským výkonem. Byl zcela bezvládný a zt žka oddychoval. Cht la
jsem ho povzbudit a za ala jsem stahovat st ny poševní, abych toho znaveného bohatýra
p im la k dalšímu hrdinskému inu. Bylo to ú inné. Charles setrvával stále v domn ní, že
jsem v mrákotách, a šeptal si: »Hrome, to je holka jako emen!« A op t mne za al vášniv
líbat a všelijak laskat. Pevn jsem ho objala a n kolika drobnými p írazy jsem mu dala
najevo, že chci ješt . Charles se do toho dal se vším svým mladickým zápalem.
»A hle me! Tady máme ty dva svatoušky!« ozval se náhle bujarý smích lady Berthy.
»A jak si Beatrici p kn osedlal!« V ruce m la lampu. A za ní se do místnosti hrnuli
všichni ostatní a vyjeven civ li na nás dva. Ne že by snad p ed chvíli nepáchali totéž, byli

ješt zjevné vzrušení a ani si nesta ili upravit svršky i jim o to ani nešlo, nap íklad
John v poklopec zel doko án jako branka do voliéry a rozjásaná tvá lady Montairyové,
jež se d v rn tiskla k hezkému Francouzkovi, hovo ila sama za sebe. Obdobný obrázek
skýtaly i Bridget a Fanny v pozadí.
Mn tohle p ekvapení ani tak nevadilo, ale chudá ek Charles byl strašliv zmaten a
vyhlížel, jako by mu n kdo znenadání vytrhl životní nerv. Neztratila jsem
duchap ítomnost, objala jsem ho nohama kolem stehen, pažemi jsem ho už pevn držela
p edtím, a zvolala jsem: »Je to u as, lidi ky, nejd ív si na mne nestydat dovoloval, a
když jsem omdlela studem a strachy, zmrhal mé panenství! A když mne ubohou p ivedl
tém na vrchol rozkoše, chce ho te zbab le vytáhnout. Plácejte ho p es zadek, plácejte
ho za mne a nešet ete ho! Když už si on ukojil svou mrzkou vilnost a z toho mám n co i
já!«
To byla pravá slova na pravém míst a v pravý as. S výskáním se do toho hned pustili.
Charles se ze vší síly snaží vymanit z mého sev ení, ale já jsem nebyla žádná padavka.
Plácali ho bez milosti a trousili ušt pa né poznámky. Charles se zmítal v mém sedle a
cítila jsem, jak mu pin our tuhne do nebývalé velikosti. Je el, aby ho nechali, ale tím jen
p iléval oleje do ohn . Zmítal se zu iv , pohán n vášní i vztekem, až jsem se obávala, že z
toho má zmu ená pochvi ka nevyvázne bez natržení. To pohán ní Charlesovy vášnivosti
skrze jeho zadek mne p ivád lo k nebývale slastným pocit m. Snad ješt nikdy jsem
nezažila tak nádherný mrd. Oba jsme dosáhl orgasmu dvakrát a pokaždé sou asn a naše
milostné š ávy, jež jsme vyronili v nebývalé hojnosti, p ipomínaly zp n ný p íboj na
skotském pob eží: sluch mám dobrý.
»Ti už se te na víc nezmohou,« ekla lady Montairyová. »Ale dovolte mi, abych toho
zlot ilce plácla ješt jednou za to, že tak lstiv zastíral své schopnosti, k nimž ho B h
uzp sobil jako málokoho.« Pod tímto záv re ným plesknutím se Charles p ímo prohnul,
ale hned se vzepjal a zavyl zcela vy erpán.
Vrátili jsem se do salónu k ob erstvení a dávali si šampa ské, kompoty, jižní ovoce a
zmrzlinu, abychom nabyl ztracených sil. Klábosili jsme o všem možném, a my jsme
hlavn vyzvídaly na mládencích a na komorných podrobnosti o jejich milostných
zkušenostech.
Bertha potom napsala jména všech p ítomných dam na lístky papíru a svinula je do
tenkých ruli ek: bylo na pánech aby si vylosovali partnerky do dalšího kola. Poznamenal
p itom velmi d razn , že pokud p ipadne los na Bridget a Fanny, budou muset souhlasit s
deflorací, protože žádné výjimky ani úlevy se nep ipoušt jí a stejn by d ív nebo pozd ji o
to panenství p išly. D v ata s tím byla srozum na.
Potom nás Bertha vyzvala, abychom všechny pány svlékly úpln donaha. »Musíme se
pokochat jejich mladistvými p vaby, ekla rozvern . Pánové se nebránili, nem li se
ostatn za styd t. Nejstaršímu Johnovi bylo teprve devatenáct. Všichni m li nádhern
urostlé postavy, ale všeobecný podiv vyvolal Charlieho mohutný urák, dob e
osmipalcový macek v klidovém stavu. P i pohledu na n j byly mé p ítelkyn p ímo u
vytržení už jen tou blahou p edstavou, že by si práv on mohl vytáhnout papírek s jejich
jménem a naplnit jim vagínu takovou nádivkou. Ostatní pánov se cítili poko eni a tém
propadali beznad ji a závisti.
»Žádné podfuky prosím, mám nápad.« prohlásila Bertha a vykasala si sukn . Jak tak
sed la na divanu, z rozparku jejího spodního prádla vykukovaly usm vavé tmav r žové

pysky její vždy chtivé pipiny. Pokynula mi, abych si p isedla k ní, podala mi sedm ruli ek
s dámskými jmény a pošeptala mi, abych jí je zasunula nap l dovnit .
»A nyní, pánové,« pravila roztomile, »Poklekejte mi jeden po druhém mezi nohy a ústy
si každý vytáhn te jeden lístek. Jakýkoliv podv dek je tu vylou en,« zasmála se vesele.
Bylo na ní vid t, že by chut p ijala všechny ty i n kolikráte za sebou. Papírky již
mokvaly.
John si vytáhl Bridget. James lady Montairyovou, urostlý Charles lady Berthu a na mne
vyšel hezou ký Lucien, který na mne už hodnou dobu civ l tím nejzamilovan jším
pohledem, jenž mi ani v nejmenším nebyl nep íjemný.
Drahoušek Corisanda a pihovatá Fanny se vyzbrojily um lecky zhotovenými um lými
pyji z kvalitního indického kau uku, o nichž lady St. Aldegonová prohlásila, že jsou
neoby ejn pam tihodné, jelikož se jimi její drahý manžel nechává ob as šoustat do iti,
kdykoliv je pot eben obzvláštního povzbuzení. »A m žete jich použít i k povzbuzení
t chto chutných mládenc , až se budou zabývat svými partnerkami: budou z toho mít
dvojí rozkoš,« dodala didakticky.
Te už jsme i my byly docela nahé až na pun ošky a st eví ky, jež jsme si podržely.
Bylo to správné; vždy jsem zastávala názor, že to je mnohem vkusn jší než holé nohy.
Všeobecný zájem se soust e oval na Berthu a Charlese. Všichni totiž byli zv davi, jak
si Charlieho výstavní bimbas povede v Berthin skv lé pochv . Charlie byl ve stavu
nejvyšší pohotovosti, Bertha si ho jemn položila na divan a milostn zlíbala jeho
vyzývav tr ící klacek. Pak se rozkro mo umístila nad n j, napíchla se jako sele na rože a
p isála se k jeho pootev eným úst m. Za ala jsem ji prstem šimrat v iti a pihovatá Fanny,
která to okamžit pochopila, p ikro ila s pe liv nakrémovaným kau ukovým um lákem,
nalehla na Berthu a jemn , le rozhodn jí um láka vsunula do itního otvoru. Pak ob ma
rukama pracovala p ímo mezi Charlesem a Berthou. Tento mimo ádn ú inný a efektivní
zp sob soulože nás všechny nesmírn nadchl a rozja il. Fanny byla rozdivo elá stejn jako
ti dva pod ní. Drahoušek Corisanda to nevydržela a se svým um lákem hupla na Fanny.
Je eli slastí a probouzeli v nás zví ecí pudy. Zdálo se, že to nem že skon it snad nikdy.
Líbala jsem se a laskala s Lucienem a pohrávala jsem si s jeho tuhým pin ourem. Byl
už blízek výronu a tak jsem si ho p itáhla na pohovku a zavedla si ho do útrob. Lucien
mne pevn objal a líbal mne pozoruhodn vášniv . Neopomn la jsem se ovšem dívat, co
se d je kolem. Lady Bertha stále nenasytn cválala na Charlesovi, povzbuzována primárn
i sekundárn ob ma d v aty nad sebou. Lady Montairyová souložila s Jamesem na židli,
avšak John si ne a ne poradit s Bridget, jež sice byla milou ká a u inlivá a dovolovala mu
všechno vyjma tu nejvyšší slast – vpochvení.
Kone n jsme pak byli všichni úpln hotovi. »Poj me,« pravila lady Bertha,
»odpo ineme si, ob erstvíme se a také se musíme p esv d it, zda Bridget a Fanny pozbyly
panenství. A ješt bych vám cht la vypráv t, jak jsem krátce po svém s atku zažila malé
dobrodružství v Brenthamu.«
Po ali jsme se ob erstvovat a Bertha vypráv la: »Bezpochyby víte, jak St. Aldegonde
cht l reprezentovat své hrabství v parlamentu, a protože se blížily volby a nebylo možno
ztrácet as, musel si St. Aldegonde zajistit podporu jistého významného statká e, aby
všechno vyšlo tak, jak vyjít m lo. Ten chlápek se mi dvo il už dávno, a když jsem se
provdala za Své lordstvo, byl nadmíru otráven. Mému choti i mn bylo jasno, že nechybí
mnoho, aby se p idal k našim protivník m.

Jednoho ve era jsme se už už ukládali k spánku po nádherném šuku (bývá to vskutku
nádherné brzy po prvním s atku), když tu mne napadlo n co tak bláznivého, až jsem se
nahlas rozesmála.
St. Aldegonde byl zv dav, co je mi tak k smíchu. »Lásko,« ekla jsem mu líbajíc ho
n žn (te už ho tak asto nelíbám, leda když ho chci pumpnout o peníze), »lásko, oželel
bys n co mé pipinky, aby ses stal poslancem za své hrabství?«
»Milá Bertho, s poslední kr p jí mého semene, již jsi ze mne práv vysála, zmizela i
poslední kapka mé žárlivosti,« odpov d l zívaje. Pochopil m j nápad a pokra oval: »Máš
na mysli pana Stiffingtona, vi , milá ku? Je to výborný nápad a bude to levný a výhodný
zisk, protože pipina neleze do pen z.«
Byla jsem do toho celá divá, protože jednak se mi naskýtalo vítané dobrodružství, a
jednak to bylo ku prosp chu mému choti, jejž jsem tenkrát ješt vroucn milovala. Šlo jen
o to, udržet tu záležitost v naprosté tajnosti, a tak jsme se usnesli, že budu v Brenthamu
vystupovat jako svoje vlastní komorná.
Nazít í jsme odjeli jakoby do Pa íže, ale na nádraží jsem se se St. Aldegondem
rozlou ila, v hotelu jsem se p evlékla a odjela jsem do Brenthamu. Pod rouškou tajemství
jsem se sv ila jen brenthamské hospodyni, ale ani jí jsem ovšem ne ekla všechno.
Hospodyn rozhlásila, že jsem její nete z m sta, která p ijela na krátkou návšt vu, a já
jsem se sp átelila se služebnictvem jako jedna z nich a nikoho ani nenapadlo, že bych
mohla být lady Bertha.
Pan Stiffington dlel tehdy v Manly Hall a hospodyn mi obstarala ko ár, aby m tam
dopravil, kouc, že si tam musím n co za ídit, což byla pravda pravdoucí.
Pán byl ve své pracovn a vy izoval si korespondenci; tam jsem byla uvedena. Bylo
kolem jedenácté, krátce po snídani.
»Nuže, d venko, dej mi ten dopis z Brenthamu. Cožpak to nemohl prost doru it ko í?
Ale jsi to p kná k stka!« ekl, jako by si teprve te povšiml mé p ítomnosti.
»Promi te, pane,« ekla jsem stydliv a snažila jsem se i zapý it, »jsem komorná lady
Berthy a p ináším d ležitý dopis od Jeho lordstva St. Aldegonda.«
Pan Stiffington byl p íjemný a hezký p tat icátník, statný a plný života a síly. Pohled l
na mne zvídav a zvolal: »Vždy vy jste lady Bertha sama! Co se to tady d je?«
Nev d la jsem co si po ít, ale on mne vyzval, abych usedla a vypov d la mu rovnou,
pro jsem vlastn p išla. »Abych pravdu ekla, pane Stiffingtone, jde o to, abyste svým
hlasem a vážností svého postavení podporoval mého manžela ve volbách,« ekla jsem tiše
a stydliv . »Víme, jak mnoho záleží na vašem postoji, a tak jsem se opovážila p ijít
osobn , abych se pokusila ovlivnit vás v náš prosp ch.«
»Pro Boha,« ekl z ejm p ekvapen, »pro bych m l d lat n co ve prosp ch toho chlapa,
který mne p ipravil o tak vábnou bytost, jako jste vy?« A p isedl si na divan mn po bok
Sklopila jsem cudn o i a mluvila jsem sotva slyšiteln : »Kdybyste jen tušil, jak to
vpravd vypadá s naší rodinou, jak jsme na tom bídn , hodn byste slevil ze svého byt
oprávn ného sebev domí, pane Stiffingtone. Jeho vévodství zpe etilo m j osud proti mé
vlastní slabé v li., ale te nemohu d lat nic jiného, než všemožn zastávat zájmy svého
chot .«
»Bertho, drahá Bertho!« vyk ikl vzrušen . »Slyším dob e? Vy byste bývala dala
p ednost mn ? Cožpak vám není líto mé neop tované lásky, mé lásky nikdy nevyslyšené,
nenapln né? Cožpak se na mne ani neusm jete, nepohlédnete na m láskyplným

pohledem?« Uchopil m za ruku a pokrýval ji žhavými polibky. Záležitost se vyvíjela
zdárn .
»Budu ve volbách podporovat vašeho manžela, ale.., ale…. to víte, n co za n co…
Copak mi m žete nabídnout, drahá Bertho, milá ku? On si urval vale první panenství. A já
musím urvat to druhé! On tím nic neztratí a já získám všechno! Nikdo se nic nedoví.«
Byl vzrušen na nejvyšší míru. Už mne objímal kolem pasu, líbal mne a druhou rukou mi
šmejdil po adrech a po stehnech. Pak mne uchopil za ruku a položil si ji na v elého
bimbasa, jenž mu už tr el z kalhot. Ten dotyk zp sobil, že se mi celé t lo zachv lo
chlípnou touhou a klesla jsem na záda jakoby v mdlobách.
Vysko il, zastr il dve e závorou a ze zásuvky vy al jakousi knížku a krabi ku. Potom
mi vyhrnul sukn a n žn mi líbal nohy odzdola až nahoru, až dosp l k rozparku mých
kalhotek s krajkami. »To je nádherná pusina, sladká to pipinka.« Líbal mne tam všude,
odhrnoval labia maiora i labia minora a laskal mi pošt vá ek. Nemohla jsem to už vydržet,
chopila jsem ho za hlavu a p itiskla jsem si ho k sob vší silou. Cítila jsem jeho pružný
jazyk a ronila jsem milostnou š ávu v hojnosti. »Je moje,« sténal duse se v tom slastném
sev ení, »je ráda, líbí se jí to, je hotová, te e jak Temže do Lamanše!«
Potom vstal a ekl: »Po kej ješt , milá ku, nebudeme tak pospíchat.« Vložil mi op t
svého priapa do ruky a za al mi ukazovat v knížce. »Tady se dívej, jak se to provádí do
prdelky, to je totiž ten správný rajc, to je ta nebeská brána slasti, teprve pak poznáš, co je
to opravdové vzrušení smysl , o jakém jsi doposud jist nem la ani potuchy.«
Aniž jsem to p edpokládala, velice mne vzrušil. Neztrácel as, vzal z krabi ky n co
masti a pe liv mi nat el itní otvor. N co nanesl i na sv j zrudlý žalud. Musela jsem
p kn vysunout zade ek, poroztáhnout nohy – a b da! »Ne, ne, pro Boha, to bolí, to
nevydržím!« Jeho milostný nástroj mi svým barbarským nájezdem trhal st eva. Z o í mi
tryskaly slzy. N jaký cit? Chachá!
A p ece jsem pochovala vrcholnou rozkoš. Držela jsem a spolupracovala, se jsem
mohla. Stiffington byl hotov t ikrát bez vytažení. Málem jsme omdleli vy erpáním.
A tak se stalo, že má návšt va byla úsp šná a Moje lordstvo bylo zvoleno poslancem za
své hrabství.«
B hem tohoto vypráv ní jsme se všichni navzájem zabývali svými pohlavími, ale jen
n žn , mírn a laskav . Potom však jsme si nebyli jisti, jak je to s tím zatraceným
panenstvím Bridget a Fanny, a tak jsme jednozna n a jednomysln na ídili, aby je John a
Charles ošoustali p ed našima o ima, aby bylo té v ci kone n u in no zadost. Oba
mládenci se úkolu zhostili znamenit . Pokud ješt p edtím zbylo v bec n jaké panenství,
potom už ho rozhodopádn nebylo.
Tak tohle všechno jsem, milý Walt e, zažila za svého pobytu v m st . Te budu
vypráv t o svém seznámení s lordem Crim-Conem a o tom, jak jsem se za n j provdala a
co jsem s ním zakusila.
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A tu nastal ten významný as v mém život , kdy jsem plnými plachtami vplula do
p ístavu manželského.
Už jsme ses Alicí chystaly k odjezdu z m sta, ale ješt jsme si s lady St. Jeromovou
vyšly na dopolední vycházku do Kensington Gardens – a koho jsme tam nepotkaly, jako

hezkého vysokého t icátníka s nejpotvorn jšíma ernýma o ima, jež jsem kdy v bec
vid la.
Lady St. Jeromová se usmála tím nejpo ouchlejším úsm vem a ekla Alici a mn :
»Drahouškové, dovolte mi, abych vás p edstavila hrab ti Crim-Conovi, nejelegantn jšímu
džentlmenu dneška. Avšak jeho pozornosti p ijímejte velmi obez etn a s nejv tší mírou
opatrnosti.«
Pak dosti zdrcujícím pohledem sjela toho pána: »Promi te mi, Vaše lordstvo, že p i
p edstavování lady Beatrice Fuckinghamové a sle ny Alice Marchmontové je p edem
varuji p ed tak nebezpe ným milovníkem. Ob jsou pod mou ochranou, a kdybych tak
neu inila, zanedbala bych svou povinnost.«
Ten chlapík lord vyhlížel naštvan , ale jen chvilinku, na ež se p íjemn usmál a odv til:
»Díky, díky, milá sest enko, tvá bezmezná šlechetnost vždy tvrd stíhá mé drobné lidské
slab stky. Což nem žeš uv it v mé nejlepší úmysly. Ty p ece víš, jak asto jsem t žádal,
abys mi vyhledala p knou a milou kou manželi ku, jež by m utáhla na va ené nudli a
ochránila mne všeho zlého.«
»Dobrou cho sis mohl najít už dávno, ty odporný mizero,« odsekla mu lady St
Jeromová. »Jsi hnusný pokrytec, ale p esto jist víš, že dobrými p edsevzetími je dlážd na
cesta do jistého velmi horkého místa, kam ty a všichni tob podobní neodvratn sp jete,
Vaše lordstvo.«
»Eh, my lady, to velmi horké místo, o n mž mluvíte, je bezpochyby, jak soudím, mezi
ženskýma nohama, není-liž pravda .«
Lady St. Jeromová se prudce zard la a pravila hn viv : »Tedy tohle už je p íliš, co si
Vaše lordstvo dovoluje, co si p ímo troufá, to už jsou nechutn prasácké narážky!«
Obrátila se k nám dv ma: »Drahouškové, promi te mi, musím se vám omluvit, nebo se
stydím, že jsem vás p edstavila tak hanebnému vzorku moderní spole nosti.«
»Vsadím se s vámi o cokoli chcete, že už se nikdy rouhav nedotknu vašich delikátních
cit , milá sest enko, jakmile se ožením,« eklo Jeho lordstvo a tvá ilo se co nejup ímn ji.
»Budu-li ženat, budu chrán n p ed pokušením. P edpokládám ovšem, že tato dv rozkošná
stvo ení,« a uklonil se Alici a mn , »jsou ješt k mání. Domníváte se, že by n která z nich
cht la pojmout za chot zvetšelého obšourníka mého typu?«
»Jste nenapravitelný, sire,« ekla lady St. Jeromová. »Jak jen m žete mluvit tak
nevázan p ed mladými dámami!«
»Vy mi, sest enko, nev íte, ale já to myslím opravdu vážn , p isámb h!« Vytáhl
notýsek, vytrhl z n ho dva lístky, na oba n co na máral a op t je vložil do zápisníku, aby
áste n vy uhovaly. »Nuže, sest enko, zvol nyní jeden z t ch dvou lístk , a zjistíme,
která je mi souzena.«
Indy St. Jeromová vyhlížela zmaten , ale ovládla se a ekla jakoby žertujíc: »Dobrá,
nezkazím tu legraci.« A vytáhla jeden z lístk . Podívala se a n j a vyprskla smíchy:
»Beatrice, to ty by ses m la stát lady Crim-Conovou, dáš-li ovšem svou ru ku tomuhle
ni emnému u asovi!«
Jeho lordstvo u as pravil vemlouvav . »Ano, budete-li mne chtít, drahá lady. Smím
vám íkat Beatrice? Jaképak okolky? Je to š astné jméno, zejména u iníte-li mne
š astným.«
Nejsem schopna vypsat, co jsem cítila v tu chvíli. V d la jsem, že je velmi bohatý, že
spole ensky stojí na nejvyšších p í kách britského šlechtického žeb í ku a že nehled na

jeho pov st zvrhlého proutníka, byl p ece neoby ejn vábnou partií pro každé d v e s
pom rn omezenou rentou.
Už ani nevím, jak se stalo, že m vzal za ruku. Lady St.Jeromová s Alicí šly p ed námi a
bylo z ejmo, že krá ejí úpln bez cíle, jen aby dop ály Jeho lordstvu dostatek asu a
p íležitosti k nejrozmanit jším projev m dvo ení. A Jeho lordstvo nemarnilo as. Ani
nevím, jak se to stalo, netrvalo to ale dlouho, a já jsem mu dala slovo a slíbila jsem, že se
za n j provdám. Za necelý m síc jsem se vzali a byli jsme svoji.
Nebudu popisovat svatební ob ad, nebylo to nic zajímavého. Ale co jsem zažila o
svatební nocí, to tedy stojí za vypráv ni. M j cho byl sice t icátník, ale p i zevrubn jším
pohledu vypadal na dobrých padesát. Stálými a soustavnými radovánkami všeho druhu i
zp sobu promrhal svou mladistvou sílu a te už mu nezbývalo, než aby se uchyloval k
nechutným výst ednostem, které jediné mu mohly poskytnou žádoucí slast.
P ed s atkem jsem mu nedovolila ani sebemenší d v rnost, t ebaže byl neodbytný
dot ra, protože jsem v d la, že kdyby mé dostal, klidn by mne poslal k vod .
Ihned po ob adu v chrámu Sv. Ji í, kde nám pan fará ruce svázal, když jsme usedli do
ko áru, vtiskl mi hrubý polibek a bezostyšn mi rukou zarejdoval pod sukn až na samu
pipinu. Chechtal se hnusn , až prskal a také tak hovo il: »Ned lej se, ned lej, dob e vím,
že jsi kurvi ka! Tebe už p efikl Lothair a spousta dalších, ty hv zdo Amorózního kroužku,
tak co to tu na m hraješ, pi ulko hu atá? Vždy jen proto jsem si t vzal, abys d lala
všechno, eho se mi zachce, nebo n jaká ctnostná kráva by se blb vzpouzela. A nadto jsi
sirotek a nemáš tudíž žádné rodi e, co by mi do toho mohli kecat. Tak nebre jako pitomá,
jen mi ve všem trošku vyhov a budeme si žít š astn a vesele.«
Pochopila jsem, že za okolností, v nichž jsem se práv plácala, je tento postoj asi
nejp ijateln jší. M j manžel byl jasné ve výhod , ale rozhodla jsem se, že se taky jen tak
nedám. Ut ela jsem si slzy a políbila jsem ho tak milostn a vášniv , jak jen jsem byla
schopna. Ale neodpustila jsem si malou, le významnou poznámku: »Budeš-li se p ed
lidmi chovat jako mravný hoch, ud lám všechno, co ti na o ích uvidím.« Usmál se
samolib .
Na p íchod Jeho lordstva do ložnice jsem byla dokonale p ipravena. Oba jsme už m li
n co vypito a já jsem byla pat i n nalad na, zejména jeho vtipnými p ípitky jako »na
vlhkou a na tvrdej« nebo »a se ítí p ímo k iti« a podobn . Naše svatební noc se m la
odehrát v hotelu Lord Warden v Doveru, protože jsme sm ovali na svatební cestu po
pevnin .
Vklouzla jsem do postele zcela nahá. Netrvalo dlouhou a Jeho lordstvo rá ilo vejít;
mírn se kymácelo a škytalo. Za alo to být zábavné.
»Jsi zatracená d vka, Beatrice, ale já ti dám za vyu enou, jen co se mi postaví. Hned
ráno jsem vypil dvanáct bílk rozšlehaných ve smetan a zrovna te šálek okolády s pár
kapkami tinktury ze špan lských mušek. Uvidíme, co to se mnou ud lá……«
V okamžiku se svlékl a hupl ke mn do postele. O i se mu leskly jaksi nep irozen , až
démonicky. »Ha, má kráska již vlhne,« pochechtával se. »Za neme po francouzsku,
pusko,« a obkro il mne. Zabo il mí hlavu mezi stehna; ližbu provád l dokonale. Stiskla
jsem mu bimbasa (m l štíhlého a dlouhého) mezi adry a špi kou jazyka jsem ho lechtala
na šourku. Byl netrp livý a vyk ikoval »D lej, mrcho. d lej!« A pokusoval mne do
stydkých pysk . Sténala jsem rozkoší a brzy jsem mu zmá ela ústa milostným výronem.

»Ta ertice dovede mastit,« huhlal mi mezi stehny. »Musím se jí odvd it.« Nadsedl
trochu a vsunul mi pyj do úst. Odhrnula jsem mu p edkožku a ú inliv jsem mu olizovala
žalud kolem dokola. Pyj mu tvrdl jako ocelová ty .
»A te vysko , kurvi ko, na všechny ty i, vezmu si t na psí zp sob.« Pleskl mne p es
zadnici tak siln , že to muselo být slyšet po celém hotelu. K mému p ekvapení však
namí il nikoli do mé pochvy, nýbrž se mi ho snažil vrazit do sev ené iti. »P edstavuju si
t jako chlape ka, ty zvrhlá svi ko,« drtil mezi zuby, »a ošoustám si t p kn do prdýlky.
To snad je jediné panenství, které ti ješt zbylo, i když o tom jist úsp šn pochybuju.«
»Ne, ne, to mi nesmíš d lat!« k i ela jsem hr zou.
»Nekecej, kanim ro prohandlovaná, o svatební noci mám právo na panenskou ouru,
nebo snad ne! Ha! Kundi ku si nechám na jindy, ha! Drž, kurvo, nebo t vyhodím z okna
rovnou do mo e!«
Bála jsem se, že by byl schopen to ud lat, a tak jsem se za atými zuby drželo jak beran.
vala jsem bolestí, protože se jednak neomalen dral do mých útrob, a jednak m ob ma
rukama rval za ochlupení. Takovou komplexní bolest jsem v život nezažila.
Pak m objal kolem krku a neoby ejn jemn a láskypln m šoustal do mé panenské
iti. Bolest už ustoupila a já jsem za ala poci ovat nevýslovnou a nikdy nepoznanou slast.
Jeho lektvary byly z ejm ú inné, protože už mi svlažil tlusté st evo t ikráte a stále
nenasytn pokra oval.
Když se kone n nabažil, ekl: »A te trochu osv žení.« Vzal b ezovou metlu a za al
m rozkošnicky mrskat. Byla jsem tak znavená, že jsem se ani nebránila; ostatn nemrskal
mne nijak krut . Po chvíli na mne op t vlezl a op t si vybral itní otvor. Nazýval mne
svým milým hošíkem a šoustal jako ervený pes. Tak jsem prožila svou svatební noc.
Když jsme se po líbánkách vrátili z pevniny zp t do Anglie, stalo se jednou p i našich
milostných hrátkách, že mi m j manžel zavázal o i šátkem a pak mne pevn p ipoutal k
pohovce. »Ukážu ti te n co, co jsi ješt , jak p edpokládám, nikdy nezažila.« A za al mne
šimrat na pipin holubím pe í kem. Šimralo to strašn , dráždilo m to, ale naprosto
neukájelo, což bylo to nejstrašn jší. Pochechtával se sadisticky a šimral a šimral. Myslela
jsem, že zešílím neukojeným chtí em.
»Pro Boha, vraž mi ho tam už!« žadonila jsem. »Nemu m , poj už ke mn , anebo mi
podej aspo um láka!«
»Je to opravdu kruté, takhle t mu it, ty kurvi ko, ale p sobí mi to pot šení. Ale abys
v d la, že jsem v jádru dobrák, p inesu ti toho um láka z kabinetu.«
Vrátil se hned. Cítila jsem, jak mi rozevírá stydké pysky, ale nevsunul tam um láka,
nýbrž živý pyj.
»Ách, co to je, kdo to je?« vyk ikla jsem.
»Chachá,« smál se vesele. »Hádej! Já to nejsem…«
M la jsem stále zavázané o i a byla jsem p ipoutána.
»Tys nepoznala Jamese? Chachá! Tys opravdu nepoznala Jarnese?« Smál se, až i el.
Radoval se jako blbec, že jsem nepoznala Jamese. To byl jeho komorník. S al mi šátek z
o i a já jsem zjistila, že mne skute n šoustá James. Tvá il se uctiv a provinile, ale
šoustal, prasák.
»Líbej ji, Jamesi, vraž ji jazyk do huby! A p itla ! Nic ji nešet i! Až ke kr ku
d ložnímu, Jamesi, nebo ti snížím plat!« M j cho byl neoby ejn rozja en, plácal Jamese
p es zadek a hn tl mu šourek. P itom vyk ikoval: »A to se na to podívejme, jak se lady
Beatrice ješt dovede styd n To je sranda. to je prdel! Už dlouho jsem se tak nepobavil!«

Moje námitky nic neplatily, James poslouchal jen svého pána. Jamesova snaha m za
chvíli p im la k povolnosti, ba ke spolupráci. Vzpomn la jsem si na náš ve írek v Crecy
House, když jsme si užívaly se služebnictvem, a op t jsem se cítila jako v náru í tak
dokonale vyvinutého Charlieho.
Jeho lordstvo nás se zájmem pozorovalo. Když vid lo, že se už nevzpírám, odvázalo
mne, abych se mohla ú astnit aktivn ji.
»Jamesi, te se drž a pracuj na ob strany,« zvolal m j drahý cho , shodil kalhoty a se
vzty eným klazanem obsko il zmítajícího se Jamese shora.
Užívali jsme si potom asto takhle ve t ech a pozd ji jen ve dvou, protože m j manžel se
asto vymlouval na únavu, nechával nás o samot a spával odd len . Ale jeho únava byla
jen mizernou výmluvou. Jednou ve er jsem posypala chodbu k ídovým práškem a ráno
jsem zjistila, že od ložnice Jeho lordstva vedou stopy k pokojíku mého patnáctiletého
pážete a zase zp t. Necht la jsem svému choti kazit tuto drobnou rad stku a tudíž jsem se
o tom ani nezmínila. Jenom jsme s Jamesem ve vedlejší místnosti vyvrtali v d ev n
p epážce pár otvory, protože jsme usoudili, že by mohlo být zajímavé pozorovat n kdy
Jeho lordstvo, jak zachází s mým pážetem.
Byli jsme s Jamesem d sn zv daví a v duchu jsme si p edstavovali ty nejvzrušiv jší a
nejviln jší u árny, jimiž se Jeho lordstvo kochá na mém pážeti. Když jsme se brzy po
ve e i rozešli do svých pokoj , ani nás nenapadlo zalézt do hajan! Sešli jsme se s
Jamesem v tom neobývaném pokojíku hned vedle ložnice mého pážete Reubena.
Byli jsme z ejm mnohem dychtiv jší než jeho lordstvo, protože když jsme p itiskli své
zv dav zraky k vyvrtaným dírkám, spat ili jsme jen pustou temnotu. Byla vlahá letní noc,
a tak jsme se s Jamesem zatím uchýlili na l žko, abychom vy kali p íchodu lorda CrimCona. Líbali jsme se, laskali, pohrávali jsme si s pohlavími. James byl v mžiku vzrušen a
hodlal to dovést do zdárného konce, takže jsem se musela p emoci a zabránit mu v tom,
jinak bychom se mohli prozradit a kv li celkem b žnému vpochvení by bylo veta po
podívané, na niž jsme se tolik t šili.
Zrovna když jsem mu d razn šeptala, aby toho ihned nechal, zaslechli jsme z vedlejší
místnosti škrtnuti zápalky. Vrhli jsme se k našim špehýrkám a ke svému p ekvapení jsme
zjistili, že Reuben tam není sám – byl tam i James v pomocník, vytáhlý šestnáctiletý
mladík, s nímž jsme nikdy nepo ítali; choval se vždy tak chladn , zdrženliv a uctiv , a to
i k Jamesovi, že nás nikdy ani nenapadlo. že by mohl být ú asten jakýchkoli zábav Jeho
lordstva.
Reuben zažehl pár sví ek. Jeho spole ník ležel na pohovce a lín onanoval, jako by
cht l sv j ztopo ený pyj udržovat ve stavu pohotovosti. Reuben mu ekl: »Nechci ti do
toho mluvit, Wille, ale Jeho lordstvo tu bude každou chvilku. Rádo nás vidí vzrušené a
p ipravené, ale bude-li mít jen špetku podez eni, že jsme se ukájeli p edem, vylítne. z k že
zu ivostí a p kn to odská eme.«
Reuben i Will byli oba úpln nazí, takže bylo jasn vid t, jaký je mezi nimi rozdíl.
William byl hubený, vysoký a vybledlý, zatímco Rouben byl postavou p ímo Adonis, m l
r žové buclaté tvá i ky, erné vlasy a velmi temné vášnivé a nestydaté o í. Oba hoši byli
dokonale ztopo eni a kolem ko en jejich mladistvých kopiník tmavlo rašící ochlupení.
»Jsi nádherný chlapec.« ekl Will tak horoucn , že bych se toho nikdy nebyla nadála.
»Není divu, že t Jeho lordstvo svedlo. A je od tebe milé, žes mé uvedl do t chto
lordských hrátek. Miluji t víc, než bych kdy mohl milovat sebekrásn jší holku na sv t !
Poj to zkusit.«

Mladíci si lehli na pohovku, chytili se navzájem za své klacky, líbali se, sáli si jazyky,
objímali se a lezli po sob nemravn . Zdálo se mi, že už už musejí ejakulovat, když tu
p estali, jako když utne. Zven í se ozvaly tiché kroky, klika cvakla, vrzl pant a vstoupilo
Jeho lordstvo s velkou stolní lampou v ruce.
»Tak dost, dost, vy zpustlí prasáci!« zvolal. »Mám takové temné tušení, že jste si tu již
užívali, vy teplouši úchylní!« cedil mezi sev enými zuby a tvá il se hroziv . »To krut
ztrestám!« Hoši vyhlíželi polekan . Zbledli, ale pak se za ervenali.
Ruby se ozval první: »Nikoli, Vaše lordstvo, nic takového, byli jsme zdrženliví. Jenom
Will se mi p iznal, že se t ší, až ho uvidíte, jak mne bude brát odzadu.«
»Bravo! To taky ud lá a já ti vymlasknu tvého milou kého bimbáska. A b da, kdo by
mne cht l oblafnout!«
Odložil lampu na no ní stolek, takže celá místnost te byla dob e osv tlena. Lord CrimCon se posadil na l žko. rozepjal si župan a odhalil tak své dlouhé povadlé péro. Chlapci
mu usedli každý na jedno stehno a on je líbal, strkal jim jazyk do úst, pohrával si s jejich
ztopo enými bimbasy a šimral je na varlatech.
To ovšem byla jen p edehra. Netrvalo dlouho a zeptal se Rubybo, zda je p ipravena
vazelína, shodil ze sebe župan a položil se na záda.
„Nuže, m j p kný macíku.« oslovil mé páže. »Obklekni mne a nech mi vysát sv j cecík.
A ty, Wille, sko na n j a já mu tv j klacík zastr ím do otvoru itního, latinsky zvaného
anus.«
Jamesova pomocníka nebylo nutno pobízet dvakrát. V mžiku byl na míst a jeho tuhý
pin our sm oval k temnému otvoru pážecí kakaové i ky velmi odhodlan a výhružn .
Jeho lordstvo plálo netrp livostí. Vzalo Reuben v sedmicoulák do úst, fun lo a
chv jícími se prsty mastilo Will v vražedný nástroj vazelínou. Brzy bylo vše p ipraveno k
zajímavé trojakci. M j cho m l plná ústa, po stranách slintal a chr et: »Nádhera! Hejbej
sebou, ne áde! D lej, d lej! Oh, oh, óóh! Cákej, lenochu!
Ruby m l planoucí o i vyvaleny na nejvyšší míru, jak se snažil Jeho lordstvu poskytnout
tu nejv tší dávku spermatu, jaké byl schopen. Jeho lordstvo sálo a polykalo jako vyhládlý
kojenec; mlaskalo a oblizovalo se a jeho šlechtický pyj vstával a nabýval docela mužného
vzhledu.
Will píchal svého milá ka d kladn , ekla bych p ímo zu iv , a byl tém hotov v týž
okamžik, jako Rouben. Málem z n ho spadl, kdyby se ho nebyl pevn ji p idržel.
My dva ve vedlejším pokojíku, když jsme pozorovali to vzrušující d ní, jsme také
nezaháleli. James si plivnut na žalud a ten byl v mžiku v té nejužší brán lásky. Pohyboval
se n žn , slastn , nebesky. Podívaná vp edu, rozkoš vzadu – bylo to boží. Své milostné
š ávy jsme vyronili zárove . Nemohla jsem se ubránit vzdech m a sténání a byla jsem
blízka milostným mdlobám.
Celého t la se mi zmocnila vášnivá chlípnost, p ímo jsem plála vilným chtí em,
zejména když jsem spat ila, jak dokonale je Jeho lordstvo ztopo eno a jak mu ho ti dva
u inliví hoši neustále laskají a líbají.
»Tak to tedy ne!« vyk ikla jsem. »Jamesi, jdeme tam!« Dve e nebyly zam eny, a tak
d íve, než se ti t i h íšníci vzpamatovali, lehla jsem si zády na b icho Jeho lordstva,
nedbajíc jeho podrážd ných protest jako »Ty zatracená ubko pekelná«, »Ty svin
hu atá, prašivá« nebo »Kundo zb silá« a podobn . Sotva jsem si zavedla lordský
manželský pyj do i ky, už na mne nasko il James a dychtiv se zmocnil mé toužebn
zvlhlé ovírky. Vrt la jsem sebou jako divá nedbajíc popuzených projev lordovy nevole.

Ta ostatn brzy vyprchala, nebo jsem se snažila svírat i i pochvu velice rafinovan ,
takže pyj mého chot ješt více tuhl a du el, nemluv o Jamesov spolehlivákovi.
Chlapci byli chápaví a p iklekli ke mn , abych jim mohla laskat a líbat jejich mladistvé
strká ky a šimrat je pod t mi jejich sm šnými pytlíky na kuli ky. Chlapci poulili o i
rozkoší, protože zvrhlý lord Crim-Con jim ješt š oural ob ma ukazová ky v itních
otvorech; vzdychali, sténali, po ali mírn šilhat a netrvalo dlouho a dv bohaté spršky
chlapeckého semene mi skropily adra a Jamesovy ruce, nebo mne za n držel.
Nikdy p edtím jsem nezažila manželova dlouhého tenkého klazan a v tak dokonalém
stavu. Možná to bylo tím, že st na mezi kone níkem a pochvou je pom rn tenká a oba
moji šoustevníci museli tedy cítit své pohyby navzájem. Byla to šílené divoká jízda!
Unavena až k smrti, toužila jsem mít víc, stále víc, bažila jsem po tom jak hamižník po
zisku, jako vrah po krvi své ob ti, jako ábel po duši jeptiš in ! P ipadala jsem si jako v
ráji zaživa. Smysly vybi ované, anebo spíš vyšoun né na nejvyšší míru mne jakoby
opoušt ly. Povznášela jsem se do jiných rozm r , do jiného prostoru, do jiného sv ta.
Nevím jak dlouho to trvalo, nic víc si už nepamatuji.
Teprve nazít í, když jsem p išla k sob ve své posteli, mi James sd lil, že jsem upadla do
mrákot jakoby mrtvá, ale p edtím jsem ješt sta ila pokousat urá ky obou chlapc , až
vali bolestí a siln krváceli. »A co se tý e Jeho lordstva,« dodal James, »obávám se, že je
na um ení, jak je vy erpán. Museli jsme zavolat doktora Spendlowa a ten pravil, že to je o
strach a že lze po ítat s nejhorším.«
Bohužel to bylo až p íliš pravdivé. Jeho lordstvo skonalo za dva dny. A ani já jsem se od
té doby nevzpamatovala a už nikdy jsem se necítila docela v po ádku. Mimo ádný výdej
životní síly a dlouhodob setrvalé ron ni životních š áv narušily mou t lesnou rovnováhu.
Léka i mi d razn radili. abych byla v emesle Venušin velmi zdrženlivá, ale tato jist
dob e mín ná slova jako by ve mn len zažíhala nové a nové plamínky chlípných vášní a
vilných choutek, Nedbala jsem ochabujících sil, a kdykoli a kdekoli se mi naskytla
p íležitost, neohlížela jsem se na nic a vrhla jsem se do toho st emhlav.
Notá i a vykonavatelé záv ti provedli soupis majetku a výkaz p edložili novému hrab ti
– následníku, mladšímu to bratru zesnulého lorda Crim-Cona. Nový hrab odm nil Jamese
a oba chlapce št d e vysokou ástkou za jejich v rné služby bratrovi. Potom mi ekl, že si
je jist, že práv jim vd í za získaný šlechtický titul a statky po bratrovi, jichž by se jinak
byl do kal nejd íve tak za p t až deset let.
»A nedomníváte se, Vaše lordstvo.« navázala jsem tehdy na jeho e , že i já si
zasloužím váš vd k? Jak projevíte svou vd nost malé Beatrici?«
Podíval se na mne velmi podivn a dlouze, jako by nic nechápal. Byl to pohledný
osmadvacetiletý muž, bohužel nadosmrti ženatý s bohatou tlustou pani kou, ostatn dost
hezkou, jež ho obda ila už devíti d tmi a vypadala ješt na mnoho dalších,
»Jak bych vám to jen vysv tlila, Roberte,« pokra ovala jsem. »Vy jste úpln jiný než
váš nebožtík bratr. Vám sta í k uspokojení stále totéž. Každý váš pohled, každý úsm v
pat í jen vaši skv lé choti. To on flirtoval s každou jen trochu líbiv jší ženou, jež mu
p eb hla p es cestu, a v tšinou každou z nich dostal. Jak tvrdé musíte mít srdce, že mne
ani nepolitujete za to, co jsem ztratila jeho odchodem!«
Byl tak hezký a p itažlivý a já jsem tak nenávid la novou lady Crim-Conovou, že jsem
se rozhodla ho svést a jedním tahem tak uspokojit svou váše i zran nou pýchu.
»Kam tu mí íte, drahá Beatrice? Co máte na mysli? Vždy vy mne úpln matete!«

»Ach, jste tak citlivý a jemných mrav a já jsem tak opušt ná – a vás ani nenapadne,
abyste mi vtiskl bratrský polibek co d kaz náklonnosti nebo aspo soucitu. Vím dob e, že
mne lady nemá zrovna ráda, ale já stejn v n kolika dnech odjedu do Hastingsu,« ekla
jsem, zadržujíc plá , a hned potom jsem se rozvzlykala, až srdce usedalo, a slzy z mých
sklopených o í kanuly na jeho ruku, kterou mi chlácholiv položil na koleno, jelikož sed l
vedle mne.
Naklonil se a n žn m políbil na elo asi tak, jak libá laskavý strý ek svou nete
škola ku. ekl: »Kdybych jen v d l, jak vám pomoci, jak vás povzbudit, má drahá!«
»Má drahá!« To už zn lo lépe, snad v tom bylo i n co citu. A jak už se ledy po aly
lámat, objala jsem ho a vtiskla jsem mu vášnivý polibek a stále pobrekávajíc jsem hovo ila
dál: »Ach, Roberte, vy si neumíte ani p edstavit, co to znamená být zanechána jen tak,
ubohá, opušt ná, neš astná v tomto chladném, studeném a nevlídném sv t ! Cožpak mne
nem žete aspo trochu pot šit a v novat mi t eba jen jeden z t ch láskyplných úsm v ,
jimiž už vaše cho musí být p esycena.«
Zt žka povzdechl a já jsem pocítila, jak mi kradmo klade paži kolem pasu. Velmi jemn
si mne p itáhl k sob a naprosto nep sobil dojmem, že by mu moje polibky, jimiž jsem ho
zasypávala, byly n jak proti mysli.
»Kdybyste mne také políbil, o co by p išla vaše lady?«
Chv l se po celém t le, když se naše rty kone n setkaly v dlouhém vzrušujícím
políbení. Bylo jasné, že jsem v n m p ece jen probudila jeho smyslovou vzrušivost a
p irozenou smyslnost, jež tak dlouho pod ímávala v jeho ctihodném manželském svazku.
»Nuže, Roberte, miluji vás, m j milý, a nemusíte se o tom zmi ovat lady Cecilii,«
zašeptala jsem, jen co jsme se p estali líbat.
»Nikdo p ece nepozná, ubude-li jeden krajíc z nakrájeného bochníku, nemyslíte,
Beatrice?« ekl dívaje se mi zp íma do o í. Tvá e mu plály; mn ostatn taky. »A ona
ur it o nic nep ijde,« dodal.
»Váš bochník je asi velmi dob e nakrájen.« pravila jsem tiše. »vzhledem k tomu, kolik
d tí máte, Roberte.«
P itáhl si mne k sob pevn ji, posadila jsem se mu na klín a líbali jsme se tím
nejkrásn jším chlípným zp sobem, až jsem z eteln cítila. jak mu pod mým zade kem
nabíhá pohlavní pyj, jak mu tuhne a jak se pudov snaží vymanit z pout textilu. O i mu
plály zvláštním leskem a najednou bylo všechno vy ešeno. Aniž ekl slovo, položil m na
pohovku a já jsem cudn zav ela o i. Vykasal mi sukn a rukou šmejdil mezi stehny, až
dosp l ke hnízde ku lásky. Poroztáhla jsem nohy, abych mu usnadnila další postup, ehož
on hned využil jako tichého pozvání a v tu ránu jsem ucítila jeho žhavý žalud u branky své
ovdov lé št rbiny.
Touha po hodnotném mrdu m trýznila už po n kolik dn a te jsem si nemohla
pomoci, a jakkoli se to m že zdát neskromné, musela jsem ho uchopit za ten výkonný
nástroj milostné rozkoše a sama jsem si ho zavedla do svého p ístavu lásky.
Když jsem otev ela o i, spat ila jsem, že se mu má povolnost líbí. A sotva mi p irazil ke
kr ku d ložnímu, zasku ela jsem jako divoká liška a byla jsem hotova – do té míry jsem
byla nadržena!
»Roberte, milá ku, ty v bec nevíš, co je to pro mladou vdovu za muka, když je náhle
zbavena svého p irozeného pohlavního úkoje! A te , milá ku, píchej, píchej, a jsme oba
dokonale š astni, a se naše duše spojí a naše milostné š ávy smísí a hlavn mi ekni, zda

pro mne ob as budeš mít pár drobk ze svého nakrájeného bochníku!« A šoustali jsme
jako ervení psi.
Lady Cecilie si toho dne vyjela ko árem do p írody, takže jsme m li asu dost a
nemuseli jsme se obávat nep íjemného vyrušení. Nicmén jsem Roberta šet ila, majíc na
pam ti jeho manželskou povinnost dnes ve er. Klekl si mi mezi nohy, líbal mi mou
svaty ku a vyk ikoval: »Roztomilá kundi ka, malá, pevná, dovedná! Rozkošné chloupky,
hebou ké!« P ímo se rozplýval; nem l moc zkušeností…
Pár dní na to musela lady Cecilie k našemu pot šení odjet k mamince, která náhle
onemocn la. To nám hrálo do noty. Má ložnice byla hned vedle jejich, a tak bylo velice
snadné, aby si v noci ob as odsko il ke mn . Zjistila jsem, že se v milování skoro
nevyzná; on a ta jeho bublinka provozovali jen manželský sex, jehož výsledky ovšem byly
bohaté. Když jsem se posmívala jeho neznalostem, citil se zahanben: byl však chápavý a
u enlivý. Jedva jsem ho uvedla v rozkoš šoustání do iti, do té kakaové dírky, byl nadšen a
slíbil mi, že jen co se lady Cecilie vrátí, uplatní své manželské právo i na tuto ást jejího
tu ného t la, ímž se zárove vyvaruje dalších potomk . Dokonce dodal, že provrtám-li
d ev nou st nu, budu moci sledovat, co všechno s lady Cecilií hodlá provád t.
Tento m j úsp ch mne nesmírn pot šil. Rozhodla jsem se dostrkat ho k tomu, že poníží
svou cho všemožným zp sobem, a to tak, abych toho byla sv dkyní a mohla to jak náleží
vychutnat. Zau ila jsem ho do všeho, co jsem znala a um la sama, až jsem si byla jista, že
se z dosud slušného solidního manžela zvrhl v rozpustilého chlípníka a nevázaného
u ase.
Byl tak dokonale vyškolen, že byl opravdu schopen naplnit sv j slib ohledn svých
manželských práv na celé objemné t lo lady Cecilie, jen co se vrátí od ocho elé maminky.
Po pozdním ob d nave er po návratu lady Cecilie mne m j Robert vyhledal v zimní
zahrad , usedl vedle mne a šeptal mi do ouška, jak je rád, že mne ješt m že požádat o pár
posledních ponau ení, než se odebere do ložnice se svou nepochybn dychtivou
manželkou.
»Tys mne úpln vysála, drahá Beatrice,« ekl objímaje m kolem pasu a líbaje m
vášniv na rty, »v era ve er a dnes asn ráno. Pokud se n jak mimo ádn nevzruším,
nebudu moci splnit její oprávn né o ekávání. Po tak dlouhé nep ítomnosti bych ji m l
obtáhnout aspo t ikrát ty ikrát. Ale dokážu to? Budu toho schopen?«
»Tak to zkus ješt se mnou,« navrhla jsem mu v cn . »Dokud ukládá d ti do postýlek,
máme asu habad j. Dodá ti to chuti k laškování s ní. Jen ta p edstava, jak zbavíš v ne ku
její panenskou prdel, t musí vzrušit víc než dostate n . ím víc bude pohoršena a ím
urputn ji se bude vzpouzet, tím v tší pot chu z toho budeš mít.«
Jemn a obratn jsem mu vyprostila pin oura z kalhot; m j dotyk byl kouzelný, postavil
se do pozoru okamžit , sice nesalutoval, ale plál touhou po innosti.
Políbila jsem ho na rudý žalud a trochu jsem ho naslinila. Potom jsem se obrátila,
vyhrnula jsem si sukn a dosedla jsem na n j tak, aby mi do pochvy vnikl úpln celý až po
ko en. Chvíli jsme tak sed li bez sebemenšího pohybu a vychutnávali jsme tu nahou
skute nost, že se máme. Teprve potom jsme se dali do t ch mrdavých pohyb ,
vyk esávajících v t lech i v duších milenc žhavé jiskry vilného šílenství, jež lze uhasit
toliko božsky slastnou a blaženou extází výronu a smíšení milostných š áv obou
milujících.
D lala jsem te všechno, eho jsem byla schopna, jen abych okradla tu nenávid nou
ženskou aspo o trochu mužnosti jejího chot a pokazila jí její nad je na noc plnou lásky.

Robert na chvíli ustal, zdvihl se a maje mne stále naraženou na svém kolíku, jenž byl
tuhý co policejní obušek, položil mne horní polovinou t la na vedlejší stolek. Pak hned
pokra oval v pohybech. Najednou mi podsunul ruce ke slabinám, vytáhl bimbase z
pochvy a vší silou mi ho vrazil do iti.
»Ách, óch, chr…, húú, húú, ou ou,« vala jsem tlumen samou rozkoší. Jeho ruce
pracovaly na mém pudendu muliebre a já jsem se vznášela v nebeských výšinách. »Há,
Roberte háá pane Bože, Roberte, d lej d lej, áách, to je krásn horký!« P ipravila jsem tu
mrchu Cecilii nejmí o jedno íslo!
Pak jsme se upravili a po dlouhém polibku jsme se rozešli. Lady Cecilie už jist uložila
hejno svých dítek k spánku. Robert z stal v zimní zahrad , stál u velkého okna a zapálil si
cigaretu. Já jsem se uchýlila do salónu a zcela nevinn jsem hrála na klavír, ani nevím co.
Po lehké ve e i p edstírala lady Cecilie únavu z dlouhé cesty, a tak jsme si pop áli
dobrou noc d íve než obvykle. Já a Robert jsme ovšem v d li, odkud vítr vane a co se
vskutku skrývá za tou údajnou únavou. Kva ila jsem ke své špehýrce vyvrtané v d ev né
st n .
Robert m l ve zvyku každý ve er projít celé p ízemí a p esv d it se, zda jsou zav ena
okna a okenice a zam eny všechny dve e, takže do ložnice vešla jeho cho sama a hned se
za ala svlékat.
Cecilie byla zhruba téhož v ku jako její cho , vyšší junonské postavy. M la bohaté
rudohn dé vlasy se zlatavým leskem, hluboké tmav modré o i, tmavé nazrzlé obo í a
dlouhé erné asy. Ústa byla mírn v tší a rty p kn našpulené zuby m la dokonalé a byla
si toho v doma, když se smála. Jak se tak svlékala, obnažovala stále další vábné vnady,
jakých bychom se nedohledali na štíhlých ženách.
Zírala jsem jako omámená a moje vzn tlivá krev po ala v ít. Ceciliina buclatá adra
byla krásn oblá a stále pevná a pružná, nebo sama nikdy nekojila a houf svých d tí
sv ovala kojným. Když shodila spodni ku, vyvalilo se b lostné b icho bez jediné vrásky,
bez jediného záštipce; pod ním se pyšnil boubelatý mons Veneris, porostlý kudrnatým syt
zrzavým ochlupením, jímž jen nejasn prosvítaly jasn rum lkové obrysy stydkých pysk .
Stála nahá p ed velkým oto ným zrcadlem a zvídav se prohlížela. Z ejm to ned lala
asto, její hezkou tvá i kou se rozléval rum nec studu. Usmála se a pohladila si kypré
obliny b icha a zadku; asi si p edstavovala, jak tento kalibr zap sobí na Roberta. Pak si
rozhrnula labia maiora a v zrcadle si prohlížela tu svou nedo kavou št rbinu. Vypadala,
jako že váhá, nem la-li by trochu masturbovat, ale spokojila se jen n kolika lhostejnými
pohyby.
Byla jsem jak na jehlách, a jakkoli jsem ji nenávid la, byla bych jí na míst chut
vylízala rendlík.
Náhle se otev ely dve e a vstoupil Robert. Z stal stát jako zasažen bleskem z ista jasna.
Zvolal: »Tedy, Cecilie, já mžourám! Pro ses mi takhle nep edvedla už n kdy d ív?«
»Ach, Roberte, milá ku, to jsem se lekla! P išel jsi p íliš brzy. Práv si prohlížím to, po
em jist toužíš a co ti bude s láskou poskytnuto, jen co zhasíme sv tlo.«
»Opravdu jsem dosud ani netušil, jak p vabnou máš postavu, Cecilie; po celá léta jsme
to d lali potm ! Ale když už jsi takhle nádhern nahá, musím se na to podívat. Žádné
sv tlo se zhášet nebude! Musím si t prohlédnout podrobn a d kladn , milá ku. A
mimochodem, musím se ti p iznat, že b hem tvé nep ítomnosti jsem tu v bratrov
knihovn objevil n kolik zvláš zajímavých knížek, jejichž obsah velice povzbudil mou
fantazii popisem rozli ných zp sob sexuálního vyžití. Až jsem se hanbil nad naší

nevinnou nev domostí o t chto tak d ležitých záležitostech, Cecilie! Strašliv toužím po
tom, abych n co z toho s tebou zkusil.«
Zatímco takto hovo il, rval ze sebe od v a házel ho na zem za sebe bez ladu a skladu.
Všimla jsem si (a vskutku nemohla jsem si nevšimnout!) jeho vyzývav zbujn lého
bukanýra.
Vrhl se na ni, objali se, líbali, laskali, až se ho lady Cecilie chopila za tu v c a
kormidlovala jím k l žku. Hodila sebou na záda a hodlala souložit m š ácky manželským
zp sobem.
»Ne, Cecilie, lásko moje, tam ne, tam už to znám! Máš ješt jeden panenský v ne ek
zelený, ba vlastn kakaový, jehož se hodlám zmocnit práv této noci po našem odlou ení.
Náš p iblblý zvyk nám p inesl jen samé d ti a já jich jist mám ve svém toulci ješt
mnoho. Už nechci d ti, žádné d ti, jsou to jen zbyte né výdaje, jež by mohly zruinovat í
bohatého otce! Už nic takového!« Hovo il vážn , ale p esto byl vzrušen. Nato dodal
v cn : »Abys to v d la, dnes t opíchám do iti.«
»Co je to za hnusnej nápad?« vyjekla lady Cecilie nespisovn . »Toho neu iníš,
Roberte!« A zrudla studem až po ko ínky vlas .
»Toho práv u iním,« pravil Robert pevn . »Jsem rozhodnut a chci to. Podívej se tady
do té knížky, jsou tu vyobrazeny r zné polohy, jak se to dá d lat. Jak se šoustá…, no, já
vím, je to vulgární slovo, ale jak to jinak trefn nazvat, že? Tedy r zné polohy šoustání, to
je prost termín. A šoustá se do iti, do podpaží, mezi kozy, ah, zase takový lidový termín,
znamená to mezi adra, milá ku, a v bec kamkoli, skute n kamkoli. Nejsou z toho d ti a
muž m je to vlastn jedno. Vždy to nemusí být stále jen ta kunda, promi , drahá Cecilie,
tak mi to vyklouzlo, ale jist už jsi to slovo n kdy slyšela nebo vid la na márané na
ohradách nebo na vratech a tak, t eba i s obrazcem, no ml , prosím t , já vím, že je to
vulgární, ale my muži mezi sebou toho termínu užíváme b žn , ostatn je to p vodu
latinského, což ty ovšem nem žeš v d t, n jak se ta pí a musí nazvat! P ece nechceš,
abychom o tak rozkošném a užite ném ženském údu mluvili n jakými nejapnými opisy,
jichž užívají básnici a jiní krasoduchové. Je to kunda, vypadá to jako kunda, chová se to
jako kunda, tak je to zkrátka kunda, a basta! Anebo pí a. A ty ji máš taky, a chceš, nebo
nechceš. Máš ji, ale ta dnes bude odpo ívat.«
Ukazoval jí ilustrace z útlé francouzské knížky s názvem Praktická v da. »Jen se
podívej, Cecilie, na ty dokonalé rytiny! A takhle to dnes budeme spolu provád t. Jak jsem
se na tebe t šil, až se kone n vrátíš, milá ku!«
Lady Cecílie lapala do dechu a nebyla mocna slova. Pak se vzpamatovala: »Roberte, pro
Boha, ty jsi snad zešílel! Tuhle odpornou tiskovinu hodím do plamen , nebudu se dívat na
tyhle francouzské prasárny!« A vyrvala mu knížku z ruky.
»Cecílie, jsi moje zákonitá manželka, a tím pádem mi zákonit pat í každi ký kousek
tvého t la. Nedohán j mne ke krajnostem, Cecko, nebo budu hrubý,« rozoh oval se
Robert. »Jsem totiž zcela pevn rozhodnut vrazit ti ho dnes do prdele, aby ti bylo jasno,
te , hned a okamžit !« Snažil se ji p evrátit na b icho. Šlo to ztuha. Zdráhala se.
»Roberte, Roberte, že se pro Boha nestydíš, a ne íkej mi Cecko, Beatrice uslyší ty tvoje
spros árny. Nikdy mne takhle nezneužiješ! Nikdy!« Zakryla si tvá rukama a rozvzlykala
se.
»Ale já to chci a ty si bre , jen si bre jako pitomá nána! Každý otvor tvého macatého
t la je m j, mám na to papíry! Tv j brekot mne jen povzbuzuje, a jestli se budeš vzpouzet,
tak ti jich pár vrazím a budeš poslušná jako beránek.«

Bránila se ze všech sil, ale ženská síla se brzy vy erpá, takže nakonec ležela na b iše a
nohama kle ela na podlaze. To byla p íhodná poloha. Robert ji žertovn popleskal, roztáhl
jí nohy, uchopil ji za výstavní hýžd , plivl si na žalud a vyrazil dobývat tu panenskou
pevnost Kakapur.
Sténala bolestí a ponížením a Robert zápolil s nepoddajným sv ra em, to jest
sfinkterem.
»Ach, och, to bolí, to pálí, vždy m roztrhneš Roberte, prosím t , pro Boha! Ach, au au
au, chrr, chrr, Kriste Pane, už je tam!« Cecilie zoufale hekla.
Robert si oddechl úlevou, chvilku setrval v klidu a pak za al rozvážn píchat. V d l své.
Lady Cecílie ležela lhostejn a odevzdan . Le pouze zpo átku. Brzy za ala
spolupracovat a Robert ji zp edu piln zpracovával ob ma rukama. Cecilii se to zalíbilo. K
vrcholu rozkoše dosp li spole n , ale nep estali a záv r druhého ísla byl velmi vášnivý –
o lady Cecílíi se pokoušely mrákoty a Robert jí ležel na zádech bez dechu zcela vy erpán.
Když se pon kud vzpamatovali, p evrátil ji Robert zase na záda a ješt chvíli odpo ívali.
»Postupn si vyzkoušíme všechny ty dobré nápady, popsané ve francouzské knížce. Už
nebudeš chodívat s bubnem, milá Cecilie, nebudeš mít nasypáno pod kožíškem, už
nebudou žádné d ti a p itom si budeme vesele užívat! A te mi vycucneš pin oura, dokud
mi ješt stojí,« dodal jakoby nic a podával jí ho k úst m.
»Ne, nikdy! Takhle mne zneužívat a ponižovat nebudeš! Takového u stva se
nedopustím. Je to hnusné a nechutné samo o sob a nadto sis ho ješt ani neumyl, co ses
vy ádil v mém zade ku!« O i m la plny slz, vzlykala a vypadala tak bezbrann . Avšak v
Robertov tvá i nebylo ani stopy po n jakém soucitu.
»Toho nedbám ani za mák! Te mi ho vymlaskneš, drahá! Tak jen do toho, netva se
tak blb , milá ku, a chut do díla. Shledávám, že jsem po celou dobu od našeho s atku až
dodnes byl až p íliš laskavý pošetilec, jejž ani nenapadlo využívat svých manželských
práv na všechny údy tvého t la. Ale jedeme dál, má milá Cecko! Nastav pusinku a snaž se
usilovn . Uv dom si, že to všechno, co ti laskav v nuji, musíš vd n spolknout!«
Nacpal jí ten sv j tr ící klacek, zbrocený ješt z té p edchozí bitvy v hn dém bunkru,
mezi váhavé rty a odn kud vytáhl ohromný um lý pyj z indického kau uku, dlouhý
dobrých dvanáct palc , namastil ho vazelínou a nasadil ho Cecilii na vchod poševní.
»Ne, ne! Pro Boha! Je strašn velikánský!« kvílela Cecilie v hr ze jakoby panenské.
Cha, matka devíti d ti! Ale už ho tam byl hodný kus a brzy se pono il na dobrých deset
palc do Ceciliiny vlá né vagíny, dostate n povolené po t ch etných porodech. »To
abys nebyla ošizena a o nic nep išla,« povykoval Robert.
Ze svého stanovišt jsem m la velmi dobrý výhled, a tak jsem mohla výhodn
pozorovat, jak dychtiv je ten indický um lák pohlcován. Lady Cecilie byla v podstat
hodné, u enlivé a správn libidinózní d v e, jenom byla pokažena blb prudérní výchovou
ve zkostnat lé aristokratické rodin a tomu stavu odpovídajících školách.
Pane Bože, jak jsem si p ála být u nich v tom vedlejším pokoji a ú astnit se t ch
rozkošných orgií. Každý jejich pohyb svým významem p esahoval význam p vodní,
všechno bylo povýšeno na druhou, ba na t etí. A lady Cecilie stále vysávala mužn tuhého
bobbyho lorda Roberta usilovn a tém v deliriu; všechny zábrany byly ty tam, stud i
p edsudky vzaly za své. Po celou dobu jsem zu iv onanovala, až jsme všichni t i, oni i já,
padli vy erpáním.
Když jsem se nazít í ráno probudila, hned jsem sp chala ke své špehýrce. Lady Cecilie
si práv prot ela o i. Nejd ív v novala pozornost své vysp lé št rbin , a když zjistila, že

indický kau uk ji nikterak nepoškodil a že je vše v po ádku, bylo na její rum né tvá i z ít
zvláštní uspokojení. O i se ji necudn leskly, asi vzpomínala na minulý ve er. Náhle
odhodila manželovu pokrývku a chopila se Robertova ochablého mužství. Sklonila se a
rozhodným pohybem si ho asi do poloviny zasunula do svých stále našpulených úst.
Robert už nespal, ale p edstíral spánek, aby vyzkoumal, co Cecilie hodlá init. Když se mu
pyj postavil do vzorného pozoru, obkro ila ho Cecilie a hodlala nasednout na koní ka sv.
Ji ího. Tu se Robert jakoby probudil, obratn si plivl na žalud (jak m že šlechtic nabýt
takové šikovnosti v plivání?) a bez okolk pronikl branou pevnosti Kakapur. Lady Cecílie
pravila: »Hhha!«
A šukali, šoustali a šounili a líbali se p itom v bláznivém koloto i milostného šílenství,
až jsem jim velmi nehezky závid la. A vlastn jsem práv já byla str jcem jejich
manželské blaženosti.
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asto jsem je tak závistiv pozorovala, než jsem se s nimi rozlou ila a kone n se
odebrala do Hastingsu, abych ud lala n co taky pro své zdraví. Zprost edkovatel tam pro
m najal p kný d m asi o tuctu místností, obklopený hezkou zahradou a rozsáhlým
parkem, takže jsem byla uchrán na zv davostí soused a kolemjdoucích.
M la jsem kucha ku a hospodyni ( ekla bych spíše majordomku), ob mladé, ani ne
p tadvacetileté os bky; hospodyn byla p íjemná a inteligentní spole nice, dcera
zbankrot lého obchodníka, avšak velmi cudná a ctnostná, se slušným vzd láním. Protože
jsem se ráda obklopovala mladými lidmi, držela jsem si ješt dv pážata, jimž bylo patnáct
šestnáct let a dv hezká d v ata asi téhož v ku jako komornou a služebnou.
Stále jsem se ješt cítila p íliš rozdrážd na mimo ádn vzrušivými zážitky, jež jsem
prožila ve svém dosavadním sídle s novým hrab tem Crim-Conem, ale p íznivé a vlídné
podnebí jižního pob eží projevilo sv j blahodárný vliv a brzy zp sobilo, že jsem nabyla
ztracené rovnováhy a op t jsem se stala sama sebou, to jest mrduchtivou. To ovšem
znamenalo, že jsem po ala dychtiv toužit po n žném i brutálním milostném laškování, k
n muž mne pudila má vzn tlivá povaha a horká krev.
A tak jsem se zkrátka rozhodla, že svedu všechny p íslušníky své panenské domácnosti,
o nichž všech do jednoho jsem byla p esv d ena, že než vstoupili do mých služeb, vedli
dokonale mravný zp sob života.
Ta dv nejmladší d v ata, komorná a služebná, spávala v ložnici hned vedle mne, aby
mi byly k ruce. Mezi našimi pokoji byly dve e, aby nebylo nutno vycházet na chodbu.
Úpln mne posedla myšlenka na to, jak ob ma t m d v átk m vylížu rendlíky a jak si je
p izp sobím svým zám r m.
A je jasné, že tyhle své plány jsem hled la uvést ve skute nost co nejd íve. Hned téhož
ve era, když dívky skon ily s mou toaletou a zdvo ile mi pop ály dobrou noc a já jsem v
no ní košilce sed la u krbu s nohama na m ížce a p edstírala jsem, že tu jakýsi milostný
románek, jsem jim ekla: »D v ata, nechte otev ené dve e, necítím se nejlíp, a možná mi
budete muset d lat spole nost, kdybych nemohla usnout.«
Dívky odb hly do svého pokoje a netrvalo dlouho a slyšela jsem, jak se tam hih ají a
chichotaji.
»D v ata, poj te sem!« zvolala jsem. »Hned sem poj te! Annie, Patty! Slyšíte?
Okamžit ke mn !«

Necht ly mne rozhn vat a p ib hly v no ních košilkách celé rum né a zjevn v
rozpacích.
»Tak ven s tím, copak vás tam tak rozveselilo?« zeptala jsem se rovnou.
»Prosím, my lady, to byla Patty,« ekla Annie se zlomyslným pohledem na svou družku.
»Jdi, ty lhá ko! Annie si za ala, mylady,« vyhrkla ta druhá v rozpacích.
Nic víc jsem z nich nedostala, svád ly to jedna druhou. Nakonec jsem ekla: »Dovedu si
velmi dob e p edstavit, ím jste se tak bavily. P iznejte se, že jste si v zrcadle prohlížely
pipinky, co?«
Trefila jsem do erného, ob zrudly studem a koukaly provinile. Pokra ovala jsem:
»Bezpochyby jste zkoumaly, která už má bujn jší ochlupení, že? Ukaž, Annie!« Hbit
jsem jí vyhrnula no ní košili p es hlavu a odhalila jsem její mladistvou postavi ku. »Cože,
ta malá nestyda tam nemá ješt ani chloupek, jímž by se mohla pyšnit! Patty, naplácej ji za
to!«
Nebylo zapot ebí pobízet Patty dvakrát. Se z ejmým pot šením pleskala Annie p es útlý
zade ek a zvuk pleskanc se d v rn snoubil s pla tivým dív iným voláním o milost.
Krev mi po ala v ít. Pohled na tu sv ží prdýlku, ervenající se pod tím nelítostn
ud lovaným trestem, mne popouzel k další innosti. Zastavila jsem tuto exekuci a
pošeptala jsem ubohé ob ti n kolik slov. Uslzené o i jí okamžit zazá ily. Annie se vrhla
na Patty, aniž ta cokoli tušila, p etáhla jí no ní košili p es hlavu a usilovn jí vracela vše,
eho se byla od ní do kala p ed chvilkou. Pattyiny vzlyky a volání o milost mne nesmírn
vzrušovaly. Prdýlka jí p kn ervenala, Annie se inila jen což.
Pak jsem ji vysvobodila, posadila jsem si ji na klín, abych jí slíbala slzi ky. Brzy se
usmála a p itulila se ke mn . To u její družky vzbudilo jistou žárlivost a nesm le si žádala
téhož. Moje zám ry vycházely nadmíru p ízniv . Požádala jsem Annii, aby p inesla dv
láhve šampa ského a t i poháry; vymluvila jsem se na to, že jsem smutná a sklí ená a že
se musím trochu povyrazit.
»Ach, my lady, zvolala Patty líbajíc mne, »vy ani nevíte, jak vás všichni máme rádi.
Vždy jste tak osamocená a neš astná! Není ni eho, co bychom neud lali, jen abyste se
pousmála.«
Po druhém nebo t etím poháru se d v at m rozší ily o i a blázniv se hih aly emukoli.
Tvá i ky jim z ervenaly. Patty mi stále sed la na klín a líbala mne a laskala, možná
proto, že jsem ji rukou pronikla pod no ní košili a prstem jsem jí jakoby bezd ky dráždila
její hebkou št rbinku. Postupn jsem ji p ivád la do stavu, jejž zatím sama nedovedla
pochopit.
Annie se mi posadila na druhé koleno a objala mne. ekla jsem: »Poj me a svle me se
do naha. Nenecháme na sob v bec nic. Co tomu íkáte?«
D v ata nadšen souhlasila a v mžiku jsme byly všechny úpln nahé, p ímo v rouše
Evin bez fíkového listu. »Pot ebuji cítit vaše teplá t lí ka u sebe, aby mi bylo dob e,«
ekla jsem a když si mí op t sedly na klín, m la jsem své nedo kav prsty v jejich
panenských št rbinkách d íve, než bys ekl švec.
»Máte moc p kné kundi ky, d v ata! Vezmu si vás do postýlky a budu vás tam líbat. Ta
moje taky není špatná, ale to víte, už je nak áplá, vždy jsem byla vdaná a mám leccos za
sebou.«
»A my lady, prosím vás, opravdu je to s mužským tak hezké? Dovolíte, abych se
podívala?« Annie mi rozhrnula chloupky a zvídav zkoumala má pudenda. D lalo mi to

dob e a stále jsem ob dívky šimrala prsty, až po aly mírn vlhnout. Abychom m ly více
pohodlí, uložily jsme se do mé široké postele.
D v ata se rozpustile chichotala, popíjela šampa ské a všechny jsme se navzájem a bez
zábran ohmatávaly, líbaly a mazlily jako t i nemravné ko i ky. Jejich panenské št rbinky
von ly jarem a m j jazyk byl nenasytný. Annie mi líbala prsní bradavky a Patty se mí
neobratn hrabala v rozkroku.
»Bylo by to vzácné pot šení vid t vás dv , jak najednou p ijdete o panenství,« nadhodila
jsem jakoby nic.
»Ó my dear lady,« zvolala Patty vzrušen , »nemohla by nám to ud lat vaše pážata? Já
tak miluju toho Charlieho!«
»Pokusím se,« slíbila jsem ráda. »Ale musíme na to opatrn a nejd íve zjistit, jak by se k
tomu stav li oni.«
»No, jak to vidím já, Charlie je kurážný kluk schopný každé lumpárny, jen dá-li se mu
p íležitost,« ekla Patty. »Jednou jsem ho na apala, jak si pohrával s pin ourem a v bec
se nestyd l. Vystr il ho na mne a ptá se: Co mu íkáš, Patty? Je to j ra, co? Chystám si
ho… ale my lady, to vám snad ani nemohu prozradit…« zaváhala Patty.
Avšak já jsem naléhala, nebo mne to nesmírn zajímalo v souvislosti s mými dalšími
zám ry, a Patty to nakonec vyklopila: »No, ten nestyda ekl, že si ho chystá na vás,
protože se mu d sn líbíte. ekl p ímo, že by vás cht l obsko it, jo, to bylo to sloveso,
obsko it!«
»Chachá,« zasmála jsem se up ímn , když jsem si p edstavila toho vycmrdlého
mladí ka, na n jž jsem ostatn už delší dobu stejn m la zálusk. »Uvidíme, pane Charlie,
možná to n kdy vyzkoušíme! Ale nejd ív se musím postarat o vás dv a o vaše v ne ky.«
Když jsme se nazít í ráno probudily, bylo už pozd na n jaké hrátky, a tak jsem je
poslala pro snídani a slíbila jsem, že za nu zpracovávat Charlieho.
Po ob d jsem Charlesovi p ikázala, aby odnesl n jaké p ikrývky a stoli ku do letního
altánku v zahrad , nebo jsem si tam hodlala zd ímnout; p írodní vzduch je jist
prosp šn jší zdravému spánku než dusno v uzav ené místnosti.
Annie a Patty si p itom vym nily významné pohledy, ale m j vzty ený ukazovák je
varoval p ed dalšími projevy p ílišné chápavosti.
Vzadu za domem se rozkládala velká zahrada, místy krásn stín ná košatými jilmy
úctyhodného v ku, zejména na b ezích malého jezírka, kde stál rozkošný altánek.
Charles obtížený stoli kou a náru í p ikrývek krá el p ede mnou a já jsem ho
následovala. V altánku jsem ho vybídla, aby uspo ádal pokrývky na pohovce, jež tam
odjakživa byla, ježto jsem se obávala, že by kožený potah mohl být vlhký a chladný.
Nat epal podušku a p istr il mi stoli ku pod nohy. M la jsem na sob jen lehký župánek a
pod ním košilku a spodní kalhotky s rozparkem.
»Ach, jsem tak slabá a unavená,« zašeptala jsem klesajíc vlá n na pohovku tak, abych
nedbale odhalila svou šíj a horní ást žlábku mezi adry, jenž dával tušit víc.
»Au, au, auvej,« vyk ikla jsem náhle. »Ta k e , ta strašlivá k e ! Kroutila jsem se a
svíjela v p edstírané bolesti a vyhrnula jsem si župan, abych si mohla t ít lýtko pravé nohy.
»Au, auvej, to jsou muka!«
Charles mi okamžit kle el u nohou: »Je to strašné, že, my lady? Narovnám vám ty
prstíky.
»Ne, ne, tam ne, musíte mi hníst lýtko, rad ji výš, tam je to nejhorší, Charlesi!« Tvá ila
jsem se útrpn . »Charlesi, pro Boha, masírujte, hn te, vy jste moje jediná záchrana.«

Charlie masíroval a hn tl a já ani nevím, jak mi najednou z nohy spadla trepka a nahý
palec se dotkl Charlieho kalhot zrovna v místech jeho maskulinní anatomíe. D lala jsem
jako by nic, Charlie rudl a masíroval a já jsem cítila, jak mu tuhne panický pin ourek a s
jakou pé í a snahou mi hn te to simulantské lýtko. Celý se rozt ásl a ani já jsem nebyla
zcela klidná, což jsem musela p i íst své vzn tlivé povaze. Župan se mi rozev el a Charlie
mne vid l ve spodním prádle s rozparkem; možná zahlédl i mou vlhnoucí árku. Krev mi
v ela a jen všemi silami t lesnými i duševními jsem se držela, abych toho dozrávajícího
mládence na míst nezmermomocnila.
»Nuže, vsta te, Charlesi, už je to lepši,« ekla jsem tiše, »a prosím vás, neroznášejte
nikde, co jste tu snad spat il pouhou náhodou. Ta prokletá k e m tak p epadla, že jsem
ani nev d la, co se se mnou d je a jak se chovám.
»Drahá lady,« odpov d l Charles zdvo ile a stydliv klopil zraky, »všechna vaše
tajemství jsou u mne tak jista, jako bych nic nevid l a nic neslyšel. Jsem vám tak oddán,
že bych líbal i zem pod vašima nohama.
»Jste velice hodný hoch, Charlie, a já vás te políbím, ale jen jednou Charlie, jen pro
tentokrát. Poj te blíž, jste opravdu sympatický hoch. No, neupejpejte se, opravdu vás chci
políbit a doufám, že se o tom nikde nebudete ší it.«
»Ach, my lady, jste tak laskava k ubohému bezvýznamnému pážeti! Nikdy vám to
nezapomenu. Je to pro mne velké vyznamenáni a položím za vás i život, bude-li to
zapot ebí.
»Poj te tedy ke mn ,« vzala jsem jeho hezkou hlavinku do dlaní a d razn jsem ho
políbila na ústa; dala jsem si záležet. »Charlie, já vás líbám, ale vy mne ne! Vy jen držíte!«
»Ó my lady, cožpak bych se sm l opovážit?« A hned mne líbal tak, že m tém zbavil
dechu.
»Ano, to je ono,« mumlala jsem, »takhle mne líbej, ale uv dom si, že ti sv uji svou
est, Nikde ani slovo!«
»Vaše polibky, drahá lady, mne zotro ily navždy. Ode mne se nikdo nic nedoví, to vám
p ísahám!«
»Dobrá, Charlesi, v ím ti a jako d kaz toho ti prozradím, že t už delší dobu miluji a
toužím po tob . Jsi jako antický b žek lásky a cht la bych t vid t úpln nahého jako
sochu. Ud lal bys to pro m ?«
Zrudl jako prvni ka a pod mým zkoumavým pohledem se celý t ásl. »No tak do toho,
Charlie, vždy jsme tu docela sami. Vyhovíš-li mi, dám ti zlatý sovereign a nechám ti ušít
nový oblek.«
Svlékla jsem mu kabátec a za ala jsem mu rozepínat knoflíky u kalhot. Když jsem mu je
stahovala, bloudila jsem mu chtivýma rukama pod košili a t šila jsem se pevným
svalstvem jeho hýždí a p itom jsem si neopomn la povšimnout, jak se mu podez ele
nadouvá košile p ímo mezi nohama. Kone n pochopil, kam mí ím a rychleji, než to te
napíšu, stál p ede mnou nahatý co Adam v ráji bez fíkového listu.
Okamžit jsem se chopila jeho bojovn vzty eného zánovního bimbasa; byl dlouhý
dobrých šest palc , obda ený nabitým pytlíkem a ozdobený tmavohn dým kudrnatým
ochlupením. Ubohý Charles už trp l ejaculatio praecox, ale necht la jsem ho pro to
zesm š ovat.
»Máš ho p kn velkého, Charlie, docela jako dosp lý muž. Už jsi n kdy m l n jaké
d v e?«

»Ne, my lady, cht l jsem to zkusit s Patty, ale ona se vzpouzela, tak jsem toho musel
nechat.«
»Tak to zkus te se mnou, Charlie! A potom se pokusím získat ti Patty; ráda bych vás
vid la oba dohromady,« ekla jsem a jakoby mimochodem jsem si vstr ila jeho na íná ka
do úst, a laskav jsem ho sála, až ejakuloval podruhé.
»A te si, paná ku klekni a líbej mi pipinu.« Roztáhla jsem nohy a rozev ela jsem si
rozparek. P isál se ke mn hladov a jeho ú inlivý jazyk mne p ivedl k rozkoši v n kolika
vte inách. Bosou nohou jsem mu zatím hn tla bimbasa, jenž mu v klidovém stavu spo íval
na stehn . Obávala jsem se, abych nepropásla jeho další ejakulát, a tak jsem si ho p itáhla
na sebe a vsunula jsem si jeho již pohotový milostný nástroj tam, kde jsem ho už dávno
cht la mít.
Chudák Charlie nebyl zrovna na výši situace, ale zdravý pud a matka P íroda ho brzy
p ivedly k t m správn ú elným pohyb m. Jakou extázi mi p sobil ten jeho panický úd!
Jak láskypln a dychtiv ho p ijímala má la ná pochva! Líbali jsme se n žn a nemén
n žné jsme se svíjeli a zmítali mrdajíce.
Pane Bože, jak se mi líbil ten kluk! A jak jsem ho nádhern zneužívala! V domí, že to je
opravdu panic a že já ho mám poprvé, dodávalo mým slastným pocit m na pikantnosti.
Sténala jsem slastn a byla jsem tém na omdlení. Když jsme ronili milostnou š ávu,
vznášeli jsme se v nebesky vilných výšinách.
Charles mi to ud lal t ikrát. Nikterak nepospíchal, zpracovával mne tém dv hodiny.
Slušný výkon na nová ka – ale vždy je to m j žák!
Taky jsem musela Charlieho vyzpovídat o jeho kamarádu Samovi, o druhém to pážeti,
jenž s ním sdílel ložnici. Sam byl velmi pohledný, ale m l v sob tolik indické krve, že byl
zna n sn dý.
Když jsem se tak Charlieho vyptávala, dov d la jsem se, že si se Samem asto spolu
honí ptactvo, až to cáká všude kolem. »A p edstavte si, my lady, a opravdu mi m žete
v it, že ho má aspo o dva palce delšího než já. Ostatn musím ješt podotknout, že je to
jeho nejtmavší úd!«
»A myslíš, že by se ú astnil naších hrátek?« zeptala jsem se.
»Ó ano, zcela jist !« p itakal Charles. »Je to správný kluk. To on m nau il všechno, co
zatím vím. A ješt vám musím prozradit, že jeho minulý pán, plukovník Culot, jenž si ho
sem p ivezl p ímo z Kalkaty, ho nechal spát ve své kajut a svedl ho postupnou
masturbací a ližbou b hem plavby, což se Samovi tak zalíbilo, že nakonec plukovníkovi
dovolil, aby ho ojebával do iti. Plukovník prý nebyl moc urostlý a trochu vazelíny to
spravilo. Po návratu do Británie se plukovník obával, že by Sam, kdyby si ho ponechal,
zléhal jeho dcery, a tak ho propustil, ale na rozchodnou mu dal celých padesát liber! Sam
mne n kolikrát p emlouval, abych se nechal píchat tam dozadu, a tvrdil, že to je velice
prima, ale to jsem mu ješt nikdy nedovolil, jenom jsme si navzájem pohrávali.«
»Nuže dobrá, domluvíme se takto: asi tak hodinku po tom, co se po ve e i všichni
odeberou do svých pokoj ,« ekla jsem Charliemu, »p ive toho Same ka do ložnice
d v at; dve e budou pootev eny. P ij te jen v no ních košilích a dbejte, abyste nevzbudili
kucha ku a hospodyni.« Zárove s touto instrukcí jsem ho ješt políbila a poslala jsem ho
pry . Šla jsem se p evléknout k ve e i.
Když jsem pojedla, nabídla jsem kucha ce a hospodyni co projev spokojenosti a p ízn
po velké sklenici portského, jež jsem p im en upravila jistou dávkou uspávacího prášku,

abychom nerušili jejich zasloužený spánek, kdyby naše laškování s pážaty náhodou
p ekro ilo únosnou míru hluku.
Patty a Annie byly už p ipraveny a plály nedo kavostí a vzrušením áste n , ale jen
málo smíšenými s jistými obavami o ztrátu toho obtížného panenství a s okolnostmi s tím
souvisejícími.
Všechny t i už jsme byly úpln nahé a ty rozpálené holky se ke mn tiskly, jako by
hledaly by nejistou ochranu p ed tím neznámem, co je neodvratn o ekávalo.
Z ložnice d v at se ozval slabý šramot. Do Patty a Annie jako když st elí a v tu ránu
zalezly pod mou postel po zp sobu vylekaných ko at. Vešla jsem tam a v temnot jsem
spíš tušila než vid la ty dva mládene ky v no ních košilích, anž tápou v rozpacích.
»Svlékn te si košile a zujte trepky,« zašeptala jsem. »Sáhn te si, jsem také úpln nahá a
od této chvíle je mezi námi všechno dovoleno.« A hned jsem je nedo kav chytila za
pin oury. Jak jsem správn tušila, byly oba už dokonale tuhé. Chlapci se ke mn p itiskli
oba, ale protože mám míru v ruce i potm , vybrala jsem si Same ka a zacouvala jsem k
l žku. Vrhl se na mne sice zdvo ile, le neúprosn . To tedy byl kus chlapa! Má zkušená
pochva byla rázem dokonale nacpána tím nabub elým indickým soustem, jež jakoby mou
výživnou vlhkostí ješt víc nabobtnávalo. Ejakuloval tém okamžit , tak byl nadržen,
avšak neochaboval a hned pokra oval v dalším ísle.
Charlie stál vedle a jen koukal. Bylo mi ho líto, že vypadl ze hry, a proto jsem ho
vybídla: »Tak nest j jako nek uba, Charlie, sko na Same ka a ošoustej mu hn dou
dírku!«
Charlie si nenechal íkat dvakrát, a p estože m l co za áte ník ur ité nesnáze, brzy je
p ekonal a svou usilovnou inností povzbuzoval Same ka, jejž jsem objímala tak pevn ,
že tém nemohl dýchat a jen sup l, k výkonu tém neuv itelnému. Natáhla jsem paže a
šimrala jsem výkonného Charlieho rukama na pytlíku i pod ním. D lalo mu to dob e.
Toho dne se mi tedy dostalo dvou panických úd , sv tlého a tmavého! Jakým slastným
uspokojením mne napl ovala tato skute nost! S jakou dychtivou nenasytností jsem
p ijímala Sam v orientální úd a jak se má mrcha kunda ú inliv svírala a škubala! Ronili
jsme milostnou š ávu tém bez ustání. Proudy toho elixíru lásky nás p ímo zaplavovaly.
V d la jsem, že tyto erotické výst elky mi ni í zdraví a zkracují život, ale rozum pranic
nezm že proti bezuzdn nezkrotné vášni. Nadarmo se ne íká, že kunda proti vod utáhne
t i lod .
Kone n jsme byli dokonale hotovi, aspo prozatím, a vešli jsme do mého pokoje, jenž
byl osv tlen tuctem svícn . Postavy obou mládenc se odrážely ve velkých zrcadlech
kolem dokola, takže se zdálo, jako bych byla obklopena houfem mladistvých dychtivých
rozkošník se znavenými povislými údy ješt vlhkými po dob e odvedeném díle,
zpoloviny tmavých, zpoloviny sv tlých. Byl to impresivní pohled a výborn dotvá el mé
t lesné i dušení rozpoložení.
»Chlapci, moji roztomilí chlapci, moji hošíkové,« zvolala jsem rozvern , »neslyšíte
náhodou to t žké vzdychání dvou d v at pod mou postelí? Vsadila bych se o cokoli, že se
tam navzájem p kn rajcovaly, když jsme my vedle omdlévali slastnou únavou! Avšak
osv žme se nejd íve vlažnou sprchou a n kolika poháry šampa ského a potom uvidíme,
zda bychom je nevytáhli na sv tlo boží.«
Osprchovali jsme se a dychtiv si p ipili správn vychlazeným šampa ským.
M la jsem takový malý šikovný bi ík na psy s dlouhým emínkem. Vybídla jsem své
mladíky, aby nadzdvihli záv sy nebes a tím bi íkem jsem znenadání za ala mrskat ty dv

plaché krásky pod postelí. Byly tak p ekvapeny, že jsem je sta ila švihnout aspo šestkrát,
než vylezly ze svého úkrytu a vystavily svá panenská t la jasnému sv tlu voskovic,
hladovým pohled m rozdrážd ných pážat a mrskání mého bi íku.
Byla to vzorová scéna nejvýše vilného nap tí v ovzduší svorné spole ností n kolika
jedinc , kte í v altruistické sou innosti sm uji k egoistickému úkoji.
Pohled na nahá d v ata prchající p ed mými trefnými šlehy a zmaten jim uhýbající, na
jejich planoucí tvá i ky a na tenké ervené proužky po emínku psího bi íku na útlých a
p ece již mile buclatých prdýlkách a bolestné výk iky i škemrání o milost, to vše oba
chlapce nesmírn vzrušilo. Projevilo se to nejen na jejich vyt ešt ných výrazech, ale
p edevším na jejich pružných bimbasech, povstavších tém okamžité do postoje
bengálského st elce p ed britským plukovníkem. Hned nato jsem zatoužila, aby moji dva
chlapci zmrdali ta moje d v ata co nejd íve a co nejbrutáln ji. Musím p iznat, že v tu
chvíli mnou zavládla zvláš silná a nepotla itelná krutost a že jsem si živ p edstavovala,
jak ty dv panenky p icházejí o své v ne ky v mrákotách nejhrozn jší agónie.
P estala jsem tedy s mrskáním a vybídla jsem ztýrané dívky, aby poklekly, zlíbaly
mládencem jejich nap ažené ohony a zdvo ile je požádaly o láskyplný výkon deflorace.
Charlie si vzal Patty a Sam se chopil Annie. ekla jsem jim, aby si je položili na perský
koberec uprost ed místnosti a podložili jím zade ky poduškami. Pak si jim mojí dva
h ebe kové klekli mezi nohy a zavedli své nástroje spravedlnosti do navlhlých
rum lkových št rbinek odsouzených ob tí.
Byl to pro mne nesmírn p íjemný zážitek, když jsem pozorovala to zmatené chování
t ch prvni ek, jež zárove cht ly a p ece se obávaly, ervenaly, cítily bolest i chtí a jejich
slzi ky provázely blažené úsm vy. Pomrskávala jsem bi íkem zmítající se pážata a vid la
jsem, jak se blíží k vít znému vyvrcholení. Až mne zamrzelo, že už je konec.
Poslala jsem je všechny pod sprchu a zatím jsem p ipravila malé ob erstvení, ovoce,
cukrovinky a šampa ské. Rozpustilá konverzace a veselé žertováni p isp ly k dobré
pohod a brzy jsem pozorovala, že oba mladíci za ínají být dob e osv ženi a že po mn
nejen milostn pokukují, nýbrž že si jakoby man dovolují dotýkat se m a hladit mi
t lesné obliny i prolákliny. Toho jsem musela bezodkladn zneužít a také jsem ani na
okamžik nezaváhala. Položila jsem si Same ka p es okraj postele, a když jsem se navlékla
na jeho urostlý tmavý klacek s ervenou hlavou, vyšpulila jsem zade ek a vyzvala jsem
Charlieho, aby se odzadu p ipojil k Same kovi. S vydatnou pomoci d v at se to poda ilo –
m la jsem je tam oba najednou! A hned jsme se to toho pustili. D v ata se zabývala mým
pošt vá kem a zpracovávala má labia majora i minora a k tomu šimrala pážata na t ch
jejich p ív scích. I moje ruce se snažily, a tak jsme si všichni op t brzy p išli na své. Naše
nervy byly vybi ovány na nejvyšší míru. Dokonce ani nemohu vypsat dopodrobna
všechny jednotlivosti. Jen jsem vzdychala a sténala, ba i je ela zmítajíc se v tom
neskonalém p ílivu vášn . Patty obkro ila Same kovu hlavu a p itiskla mu svou pipinu na
ústa, ímž ho tém dusila, a Annie se umístila ješt nade mne a vystavila sv j kastr lek
mrštnému jazyku nejsvrchn jšího Charlieho. Byla to jedna z nejdokonalejších sestav,
jakou jsem kdy zažila, a jedna z nejnáro n jších. Nakonec jsme všichni byli naprosto
vy erpáni a jen jsme se odvalili a lapali po dechu. Trochu jsem se s nimi ješt polaskala a
poslala jsem je spát. Sama jsem dlouho nemohla usnout; moje obrazivost poletovala v t ch
nejchlípn jších nebeských výšinách.
Nazít í jsem se cítila zesláblá, chv la jsem se a bylo mi velmi nedob e. Následujícího
dne jsem se rozhodla poslat Patty pro léka e. Schváln jsem si vybrala jednoho s mén

rozsáhlou klientelou, o n mž jsem p edpokládala, že nebude svými pacientkami p íliš
utahán.
Jakmile se doktor Lovecraft se svou nezbytnou léka skou kabelou dostavil, odeslala
jsem služebnictvo pry a z stali jsme o samot .
»Drahá lady Fuckinghamová,« pravil doktor Lovecraft vemlouvav , »co vás to p ivedlo
do tohoto žalostného, ba až patologicky mimo ádného stavu t lesného vy erpání? eknete
mi všechno. Chcete-li, abych vám opravdu pomohl, nesmíte mi nic zatajovat.
»Ach, doktore,« odpov d la jsem šeptem, »bu te tak laskav a zhaste sv tlo; ohe z krbu
docela sta í. Nechci, abyste vid l mé rozpaky a rum nec studu. A naklo te se blíž, protože
své vyznání vám mohu jen šeptat.«
Pak jsem ho objala ob ma pažemi kolem šíje, p itáhla jsem si ho t sn k sob a líbajíc
ho rozpustile, ekla jsem: »Pot ebuji lásku a nemám nikoho, kdo by mne miloval. Ach,
doktore, nejd ív mne ošukejte, teprve pak lé te! Držím vás za galantního muže, jemuž p i
jeho odborném vzd lání a nabytých zkušenostech je jist z ejmo, že mou diagnózou je
nymfomanie! Nalejme si istého vína…«
A šmátrala jsem po n m viln .
Doktor Lovecraft byl pon kud vyveden z rovnováhy, asi se mu n co takového stalo
poprvé. Jednou paží jsem ho stále objímala a druhou rukou jsem mu bezostyšn hrábla po
pin ourovi, v n mž m j jednozna ný hmat okamžit vzbudil pat i ný smysl pro
povinnost. Byl to p kn urostlý klazan, silný a dlouhý, neobvyklý u muže akademického
vzd lání, a rád se nechal vysvobodit z t sného zajetí kalhot.
»Nuže, dokt rku, pry s textilem! Nejd ív láska, potom l medicína!« zvolala jsem
vsunuvši mu jazyk mezi uvoln né rty. Byl to velmi dobrý a laskavý léka a odborné
vyšet ení a p im ená terapie tehdy trvala tém hodinu.
Se mnou to ovšem dopadalo stále h a h a p es veškerou pé i, kterou doktor
Lovecraft v noval mému zdravotnímu stavu i mým pohlavním žlázám, jsem se musela
rozhodnout pro zimní pobyt na Madei e; vylí ím tedy, co jsem v této souvislosti zažila
dále.
Jako spole nice se mnou jela má akurátní upejpavá hospodyn sle na Prudeová.
P vodn jsem zamýšlela vzít s sebou i ob d v ata Patty a Annie, jak také p edpokládala
sle na Pmdeová, ale místo Annie jsem se pak rozhodla pro svého milého Charlieho v
dív ím p evle ení; zanechanou Annie jsem odškodnila slušnou finan ní ástkou. A na
p íslušném parníku jsem objednala luxusní ty l žkovou kajutu na zádi.
Do Southamptonu jsme dorazili p es úsvitem, a když jsme se nalodili, hned jsme se
spolu se sle nou Prudeovou í odebraly na l žka, p enechavše všechny další starosti
»d v at m«. Sle na Prudeová totiž v bec nic netušila a nem la sebemenšího podez ení, že
druhým d v etem je Charlie. Po první dva dny nás všechny sužovala mo ská nemoc,
zejména mou spole nici, ale hned t etího dne zrána to p ešlo jakoby samo sebou. Falešná
Annie se pokud možno držela mimo dohled sle ny Prudeové. Po ve e i pak zalezla ob
d v ata na svá l žka a usnula, nebo p edstírala, že spí, aspo se tak zdálo. My dv se
sle nou Prudeovou jsme sed ly na divanu polosvle ené. Požádala jsem ji, aby zhasila
lampu, a když to u inila, položila jsem jí paží kolem pasu a jemn jsem si ji p itáhla k
boku.
»Není to krásné, že už jsme se kone n zbavily té ohavné mo ské nemoci? Te už je to
houpavé kolébáni docela p íjemné Ach, drahoušku, kdybyste tak byla hezkým mladým
mužem!« To jsem ekla, velmi milostn jsem ji políbila a vsunula jsem jí jazyk do úst.

Rukou jsem jí vjela pod no ní košilku a bezostyšn jsem se zmocnila bujného chomá e
její chundelaté a bezpochyby ješt panenské hrmy.
»Oh, my lady, co to pro Boha d láte! Jak jen m žete! Oh, ne, ne!« namítala hlasitým
šepotem sle na Prudeová. Nicmén mne v bec neodstrkovala a její hluboké oddechování
sv d ilo o tom, jak je vzrušena.
»Jak zní vaše k estní jméno, drahoušku? P ece už vám nebudu íkat sle no Prudeová, je
to tak chladné a neosobní,« ekla jsem jí mezi dalšími chlípnými polibky, jimiž jsem ji
zasypávala.
»Selina, my lady, ale ne, prosím ne!« zašeptala tém bez dechu, když jsem ji za ala
jem ounce dráždit na pošt vá ku. Sev ení jejích nohou povolovalo.
»To je hezké jméno, Selino! A ty mi budeš íkat Beatrice, vi , drahoušku, že? Budeme
spolu spinkat na jednom l žku, vždy je tu dost místa pro obé. Musím t líbat, abych ti
dokázala, jak t mám ráda, a taky samoz ejm tady, Selino!« A ukázala jsem jí na pipinu.
»A ty mi oplatíš tímtéž. A jestli ješt váháš, p edvedu ti, jak Patty ráda líbá mou št rbinku.
Ach, Selino, brzy se nau íš, co je tak krásné, t ebaže se ti to zpo átku zdá trochu výst ední
nebo nemravné.«
Selina jen vzdychala, ale už se v bec nebránila. »Ani bys ne ekla, milá Selino,«
pokra ovala jsem, » ím to je, že se n které dívky navzájem tak milují. Vysv tlím ti to, je
to velmi prosté. Je to proto, že si poskytují ty zakázané radosti, o nichž se obecn
p edpokládá, že jsou dovoleny jen manželským dvojicím.«
Selina se celá chv la. Její pipinka byla už dokonale rozd laná a po ala prýštit.
»Oh, tohle si nemohu nechat ujit!« zvolala jsem. »Každá kr p j tvé panenské rosy má
cenu diamantu!« Vrhla jsem ji na záda, roztáhla jsem jí nohy a ústy jsem se jí chtiv
p isála k pí e jak vyhládlá mihule. M j jazyk a jeho chu ové pohárky vychutnávaly ten
smetanový výron, jaký m že poskytnout jen skute ná virgo intacta, panna nedot ená,
nebo zásoby jejích milostných š áv jsou hojn jší a hustší než u žen, jež už asto souloží a
onanují.
Rozkoš jí p ímo zmítala. Jak jen se svíjela a kroutila, vzdychajíc tou slastí!
Pak jsem vzbudila Patty. Selin jsem zašeptala do ouška: »Selino, drahoušku, te ti dám
okusit, co je opravdový muž. Patty t ošoustá svým um lákem, bude m p itom šimrat v
prdýlce a ty mi provedeš nádhernou ližbu. Nebude to krásná skupinka, lásko?«
»Vy mne d síte, my lady, vlastn drahá Beatrice,« šeptala vyplašená Selina. »Co to je
um lák?«
»To je p esn to, co mají muži mezi nohama, jenže to nikdy nezklame, Selinko! A
p estože je schopen t v p íhodnou chvíli obš astnit bohatým výst ikem, nem že t nikdy
p ivést do jiná e,« odpov d la jsem jí n žn .
»Tak, Patty je p ipravena. Te t obkro ím a nabídnu ti svou pipinu k líbání a ližb .
Uvidíš, že se ti to bude líbit. Budeš zakoušet dvojí rozkoš najednou – z ližby i ze
šoustání,« a nastavila jsem ji do šikovné polohy.
Selina byla celá divá. »Patty, do toho,« zavelela jsem. Selina se inila, se mohla, a jako
za áte nice se ukázala velmi u enlivá, takže jsem brzy dosáhla prvního slastného vrcholu.
Ten šramot a stále div jší vzdechy samoz ejm vzbudily Charlieho, jenž nezaváhal a
zmocnil se Patty odzadu. Ubohá Selina si toho ani nevšimla, tak byla zaujata sama sebou
Sténala a vzlykala: »Strkej, strkej, Patty, milá Patty, jen strkej! Musím ho tam mít celého!
Au, auvej, už to bolí, ale to nevadí, to v bec nevadí!«

Nakonec Charlie odstr il Patty a sko il na Selinu sám vydrážd n na nejvyšší míru.
Zdálo se, že této zm ny si Selina ani nepovšimla. Zmítala se, sku ela a z ejm zakoušela
ty nejvyšší slasti milostné rozkoše. Nakonec jsme ji nechali, abychom jí dop ály aspo
trochu zaslouženého oddechu a rozsvítili jsme. Ta byla p ekvapena, to snad ani nelze
vylí it! Bylo však jasno, že je š astna a vd na.
Když jsme se umyli a trochu osv žili, sledovala Selina se zájmem, jak neúnavný Charles
šoustá Patty, a pohrávala si s jeho varlaty docela šikovn .
Na lodi jsme m li strávit ješt dva dny a já jsem se rozhodla, že toho asu využiji co
nejlépe. Musím se p iznat, že mám rad ji dospívající mládence než zralé muže; a na
palub bylo n kolik takových námo ních kadet , kte í mi prokazovali r zné pozornosti a
chovali se ke mn laskav , když jsem zpo átku trp la mo skou nemoci.
Jednoho krásného rána krátce po snídani jsem se procházela po palub .
»Dobré jitro, my lady,« pozdravil m zpovzdálí mladý Simpson, pozdvihuje apku s
rozpa it toužebným pohledem.
»Poj te sem, vy drzý hochu,« zasmála jsem se. Když se p iblížil, ekla jsem mu tiše:
»Dovedete zachovat tajemství?«
»Mé nitro je jak nedobytná pokladna, chcete-li mi n co sv it, my lady,« odpov d l
vážn .
»Brzy se už rozlou íme, jak víte, pravila jsem, »a cht la bych dnes ve er pozvat vás a
Williamse k sob do kajuty, pokud byste m li po služb as.«
»Ano, díky,« odpov d l hned, »od deseti ve er do šesti ráno jsme vám k službám a
m žete se na nás zcela spolehnout.«
Položila jsem si prst na ústa, abych mu nazna ila, že v c je tajná, a v tšinu dne jsem
prolenošila na zádi, pozorujíc mo e a oddávajíc se sn ní o zábav , jež mne o ekává v noci.
Samoz ejm bylo nutno u init n jaké p ípravy a podplatit stewardy, aby si nevšímali
p ípadného hluku v mé kajut , protože bych, jak jsem jim ekla, cht la p ed zakotvením ve
Funchalu uspo ádat intimní ve írek pro n kolik mladých dam.
Po ve e i jsem se všichni odebrali do kajuty a tiše jsme ulehli na l žka ve ve erních
šatech. Lampy jsme ponechali zažehnuté a rozmanité ob erstvení bylo už p ipraveno. Po
kratší dob , když veškeren ruch ztichl, otev ely se dve e naší kajuty a vplížili se dva hezcí
mladíci ve svých parádních uniformách. Vzorn zasalutovali a zlíbali mne d ív, než jsem
stihla vstát z l žka. Patty zastr ila závoru na dve ích a zlomysln jim sd lila, aby si dob e
uv domili, co d lají a eho se dopoušt jí a že by je to mohlo stát službu. Tu ji oba chytili a
p es její upejpání a p edstíraný odpor, ostatn velmi slabý, ji zmuckali také. Bylo
zahájeno.
Kadeti byli p i chuti a brzy a hrav se vypo ádali s paštikou z divo iny a spláchli ji
n kolika poháry šampa ského. Všichni jsme si p ipili na zdar našeho ve írku, kadeti, já i
moji v rní. Píli jsme pohár za pohárem v družném rozhovoru a já jsem cítila, jak už mi
po íná v ít krev. Simpson sed l vedle mne. P itáhla jsem si ho na klín a pravila jsem: »To
je ale hezký hošík. Tak jen šel a neupejpal se dát pusinku své starší sest i ce!«
Hošík se neupejpal a naše rty se spojily v dlouhém polibku a já jsem cítila, jak se celý
chv je, nebo mi spo íval p ímo na adrech.
»M l jsi už n jakou milou?« zeptala jsem se zvídav . »Ano, my lady, byla to jedna
hezká holka v Kapském m st . Užil jsem si s ní hodn zábavy, když jsem se ovšem dostal
na pevninu.«
»Cože? Tys byl tak nestydatý, že sis na ní n co dovoloval?« zvolala jsem pohoršen .

»Jakpak ne, vždy si mne brávala do postele.«
»Ty drzý nestydáku, a to tak bezostyšn vyprávíš mn ? Mn ? Nuže, sle no Prudeová a
všichni ostatní, chy te ho a stáhn te mu kalhoty! Mám tady p knou metli ku, která ho
p ivede k mravnému chování,« vyk ikla jsem a s dob e hraným odporem jsem ho od sebe
odstr ila.
»No, to je ale zpropadený žertík. To bych se na to podíval,« zvolal, nejsa si zcela jist
svou pravdou. »Sem, Pet e, kamaráde,« volal na Williamse, »Poj mi pomoci, nebo mne
ty mrchy opravdu p emohou!« A za al se zuby nehty bránit.
Mrkla jsem významn na Petra Williamse, ten okamžit pochopil, a vbrzku byl
neš astný Simpson p emožen, obnažen a p ivázán k jednomu l žku, a koli jeho obrana
byla zu ivá. Jak jen se ervenal, když mu vyhrnovali košili, až se objevila jeho b lostná
mládenecká prdel. Dlouho ovšem b lostná nebyla. Nikdo si nenechal ujít vábnou
p íležitost beztrestn si plácnout a Simpsonovy hýžd dráždiv r žov ly. Všem se nám to
líbilo, jen on to nechápal.
Byl však state ný a já jsem ho mrskala b ezovou medi kou nep íliš krut , a když mu z
o í vyhrkly slzy a brko mu stálo jako voják na vart , kázala jsem ho osvobodit.
Je jen pochopitelné, že nám potom ze všech sil pomáhal p emoci proradného Williamse
a mrskací hrátky se opakovaly. Když bylo po všem, vlastn skoro po všem, upravili jsme
se a dohodli jsme se na zásad »co tam, to tam«. Popili jsme šampa ského a s veselým
smíchem jsme si p ipomínali n které žertovné jednotlivosti t chto dvou exekucí. Mezitím
jsme si navzájem dovolovali r zné necudné hmaty a pohyby, líbali jsme se a laskali.
Oba kadeti už zase m li své bimbasy ve stavu pohotovosti a já jsem pravila velmi vážn :
»M li byste ty své hra i ky vyzkoušet tady na d v atech,« a pokynula jsem sm rem k
Patty a k Selin . »Protože Annie, to milé d v e, ho má urostlejšího než kterýkoli z vás
dvou. Takže svlékejme se, kdo d ív!«
A te teprve nastal ten pravý rej. Všechny zábrany byly ty tam, všichni jsme byli jako
posedlí a neúnavn jsme st ídali partnery v t ch nejnemožn jších složeních a polohách.
Nejvíc nás pobavil Annie-Charlie, když zpracovával tu cudnou sle nu Prudeovou tak
dovedn a usilovn , že rozkoší p ímo omdlévala a v t ch milostných mrákotách
vyk ikovala takové oplzlosti a u stva, jakých by nebyl schopen ani ten nejzpustlejší
p ístavní nádeník.
Trvalo to až do p ti hodin ráno a myslím, že jsme nezapomn li na nic. Svého osobního
vrcholu jsem dosáhla, když jsem ležela na Williamsovi navle ena na koní ka, do kakaové
dírky mne píchal Charlie a Charlieho ješt shora Simpson. Sle na Prudeová a Patty se
oddávaly náruživé ližb . To byla noc, to tedy byla noc.
Pak už jsem nikdy nezažila nic takového. M j zdravotní stav se ovšem valem zhoršoval
a ani p íjemný pobyt na Madei e mi nepomohl.
V kv tnu jsem se vrátila do Anglie a od té doby o mne pe uješ ty, m j drahý Walt e, a
jsi mi ošet ovatelem pe livým a služebníkem v rným a oddaným. Bohužel však už nejsem
s to, abych vyzkoušela i jiné tvé služby a zem ela roníc milostnou š ávu v tvém mužném
objetí.
Pokud v bec je na tomto sv t n jaká požehnaná hodnota, pak to není nic jiného než
povedená šousta ka. Amen! Už mi poslední péro padá z ruky…

