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Lustr 1

Sobotu ráno má Alice asi nejradši. Po celém týdnu vstávání do 
práce si můžou s Richardem poležet, pak si udělat velkou snída-
ni a jenom být chvíli v klidu spolu. A taky už je to skoro pravidlo, 
že v sobotu ráno mají nejlepší sex, právě proto, že nemusí nikam 
spěchat a taky nejsou unavení z práce, hlavně Richard, protože 
on často mluví o tom, jak je vyřízený, když spolu spí během pra-
covního týdne. Sex v týdnu, obvykle to bývá středa, výjimečně 
úterý, je rychlý a Alice z něj nic moc nemá, ale v sobotu ráno 
se Richard snaží, aby se jí to taky líbilo, protože Alice má ráda 
dlouhou předehru. Na rozdíl od toho všednodenního sexu trvá 
tenhle víkendový celkově kolem dvaceti minut. 

Teď teda leží po sexu v objetí, Richard se zavřenýma očima 
Alici mechanicky hladí po vlasech, i to dělá pro ni, ví, že Alice 
chce po sexu ještě chvilku ležet takhle spolu, on by se jinak šel 
hned umýt. Pokud je Alice se sexem spokojená, tak ho obvykle 
rychle propustí, ale někdy, když se jí zdá, že Richard moc spěchal, 
chce si pak užít alespoň tuhle blízkost. Někdy možná  hlavně 
spíš tuhle. 

Dneska to trvalo jen asi sedm minut, Alice orgasmus ne-
měla a ani ho nepředstírala, což ostatně nedělá často, ale na za-
čátku jejich vztahu měl Richard vždycky z jejího orgasmu radost, 



25 Lustr 1

ale nešlo to vždycky a někdy by to trvalo moc dlouho, tak to 
někdy zahrála, aby měl Richard radost. Ale teď už to nedělá, 
protože se jí zdá, že Richardovi je to už stejně jedno. 

Dnes je ale trochu nespokojená, protože by to asi šlo, ale 
Richard to ukončil rychle. Jsou spolu dva a půl roku, neměl by 
sex být lepší? Ale on není vždycky špatný, nalhává si možná tro-
chu Alice, minulý týden se milovali v sobotu ráno i v neděli večer, 
Alice vyndávala nádobí z myčky, když k ní Richard přišel a začal 
ji hladit, nejdřív po zádech a pak na prsou. A to už Alice ví, že 
je signál, že chce sex, tak se otočila a políbila ho a on jí vyhrnul 
triko a pak ji odvedl na gauč a měli druhý sex za víkend, to je 
přece dobrý, i když trval jen tři minuty. 

Takže sex mají prostě dobrý, možná Alice už zažila lepší, 
třeba s Ondrou, ale jinak to byl hroznej kretén, takže co, Richard 
je dobrej, je jim spolu dobře, rozumí si, po dvou a půl letech ni-
kdo nečeká, že budou trávit víkendy v posteli. 

Jenom dneska ráno to moc dobrý nebylo, protože Richard 
je nastydlý, má rýmu, špatně se mu dýchá, stěžoval si už včera 
a teď ráno zase. Ali, promiň, řekl, když skončil, já se potřebuju 
vysmrkat. A hrozně nahlas se vysmrkal, Alici jako mnohokrát 
předtím napadlo, jak někdo může smrkat tak nahlas. 

No ale co ona, zamračí se pro sebe Alice a trochu se teď od 
Richarda odsune, on je spokojený, a co ona?

Tak můžu do sprchy, Aličko? zvedne se Richard okamžitě. 
A pak udělám vajíčka, jo? 

Ještě se k Alici nakloní a políbí ji, i to zřejmě dělá pro ni, 
myslí si Alice, Richard není moc líbací typ. 

Tak jo, řekne Alice, jediné jídlo, které Richard vaří, míchaná 
vajíčka. Taky jeden z víkendových zvyků. Míchaná vajíčka. Alici 
se nelíbí. Žlutá hmota. I když je Richard umí dobře. 
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Ale ona by přece mohla udělat omeletu, je tam zbytek šunky 
a půlka oschlé papriky, ale do omelety bude ještě dobrá. Ano, 
za chvilku vstane a půjde to udělat, ale má čas, Richard se o ví-
kendu rád sprchuje dlouho. 

Cestou do koupelny otevře okno, aby vyvětral, to snad taky 
nemusel, když ví, jak Alice nemá ráda zimu v místnosti, zvlášť 
teď, když vyleze z vyhřáté postele. No ale udělal to a odchází 
z ložnice, má hezké tělo, dívá se za ním Alice, celkově je to pěkný 
muž. 

Otočí se na záda a chvíli uvažuje, že než se Richard ospr-
chuje, tak si to udělá sama, ale pak, jak tak leží a dívá se do 
stropu a přemýšlí o tom, znovu se naštve a chuť na sex ji přejde. 
Bydlí v tomhle bytě už půl roku a pořád nemají lustry, v celém 
bytě visí jen žárovky. Přitom si už několikrát říkali, že to musí 
vyřešit, Alice dokonce Richardovi ukazovala nějaký svítidla, 
který někde zahlídla a líbily se jí, jasně že nebudou kupovat 
nic drahého, když to není jejich byt, ale zase tady nemusí žít 
takhle. 

Alice vstane a dojde za Richardem do koupelny. Stojí ve 
sprše a myje si hlavu. 

Ríšo, řekne Alice, co kdybysme zajeli do Ikey a vyřešili ko-
nečně ty lustry? 

Dneska? řekne Richard. Myslel jsem, že bysme jeli konečně 
na kolo. 

Alice nechápe, když v ložnici rozhrnula závěsy, viděla, že je 
po dešti a šedivé mraky, je proboha březen a rozhodně žádný 
krásný den. 

Je tam hnusně, řekne. 
Já se díval a je tam čtrnáct stupňů. 
No.
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Dál už Richard nedodá nic, přestože Alice čeká, a zase si 
pustí sprchu. Alice si teda vyčistí zuby a jde do kuchyně. Dá va-
řit vodu na kávu a čaj a vyndá z lednice papriku, cibuli, šunku 
a vejce. Než se voda začne vařit, uvědomí si, že Richard má přece 
rýmu. Vrátí se do koupelny. 

Vždyť jsi říkal, že máš rýmu. 
To nic není, řekne Richard. 
Zajímavý, pokud jde o kolo, tak to nic není, ale při sexu 

to vadí, mihne se jí hlavou, ale zase neřekne nic, vrátí se do 
kuchyně a zalije si kávu a Richardovi čaj. Richard kávu nepije 
a ona už taky skoro ne, jen ráno ji má ráda, ještě před snídaní, 
vždycky ji tak pila, když byla na škole, chvilka klidu, než den 
vážně začne. 

Alice si sedne ke stolu a dívá se ven. Na kolo se jí nechce, ale 
je pravda, že celý týden jenom seděla v práci a nebyla ani jed-
nou v bazénu a ani jednou nešla pěšky místo tramvají, protože 
neměla čas, a taky měla k obědu dvakrát pizzu, takže by přece 
jenom asi bylo dobrý něco podniknout. 

Takže možná by na to kolo mohli a Ikeu pak zvládnou ve-
čer, zítra by ty lustry namontovali. Ano, bude vstřícná. Začne 
krájet zeleninu, a jako vždycky, když vaří, si znovu říká, jak to 
byl skvělý nápad, ten kobereček, co vymyslela, aby je tu ne-
zábly nohy, protože v kuchyni je strašně studená podlaha. Než 
omeletu dodělá, přijde ze sprchy Richard, voňavý a ve skvělé 
náladě. 

Podívej, už svítí sluníčko. 
Alice se ohlédne od linky. No, takhle by tomu neříkala, ale 

je pravda, že mraky se trhají. Poví Richardovi svůj plán. 
Aha, já myslel, že bysme dali něco většího, řekne on. 
Jak většího? 
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Richard pokrčí rameny. Aspoň šedesát. Abysme trochu tu 
sezonu zahájili. Já neměl přes týden na nic čas, tys byla plavat? 
Tak se nebudem celej víkend povalovat. 

Alice ztlumí plamen pod pánvičkou a přiklopí omeletu. 
Já se ale nechci povalovat. Já chci koupit lustry. 
Richard nespokojeně vzdychne. 
Už si to říkáme od podzimu. Ty pořád nemáš čas, a když 

máš čas, tak se ti nechce. 
Ale tak to není. Jen jsem se chtěl trochu projet na kole. 
Celej den. 
No. Tak do Ikey můžem zítra. 
Alice nad tím zavrtí hlavou, jistěže tam můžou zítra, ale to 

se zas najde něco jinýho. 
Tak já tam pojedu sama a něco vyberu.
Richard nesouhlasně potřese hlavou. Proč, nechápe Alice, 

proč by to nemohla vybrat ona, když jemu se nechce? Snad už 
ví, co se Richardovi líbí, a kolo ráda oželí. O co teda jde? 

To myslíš, že bych vybrala hnusný? 
Ale ne…
Ale jo, myslí.
Ale jo, myslíš. 
Alí, prosím tebe. 
Richard už nic dalšího neřekne a sedne si ke stolu s čajem. 

Její hrneček s kávou nechá na lince. Podá si včerejší noviny. Alice 
nesnáší to jeho „prosím tebe“ a dál nic, jako by byla dítě, s kte-
rým nemá cenu se bavit. Richard si otevře noviny a Alice mu je 
vytrhne z rukou. 

Co „prosím tebe“? Že bych vybrala hnusný? 
Ne…
Tak co je za problém? 
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Je to společnej byt, tak bysme to asi měli vybrat spolu, ne? 
Alice stejně ví, že je to tak, jak říká, Richard ji nechce nechat 

vybrat lustry samotnou. Ten kobereček jí taky zkritizoval. Prej 
proč je tak barevnej? Přitom je šedo-černo-červenej!

Tak to tam asi budeš muset se mnou, protože mě už to štve 
bejt tady bez těch lustrů. Jak nějaký sociálové. 

Co blbneš? řekne Richard udiveně. 
Já prostě jedu do Ikey a koupím tam lustry. Ty si klidně jeď 

na kolo, když jsi nastydlej. 
Richard vzdychne, opět jako nad nespokojeným děckem, 

připadá Alici. 
Dobře, tak si dáme tak třicet čtyřicet kilometrů a odpole-

dne pojedeme pro lustry, šlo by to? 
Alice po chvilce kývne, to by asi šlo. Podá mu noviny a teď 

nad ní zavrtí hlavou on. Alice na něj udělá obličej, hnusný. 
Richard na ni taky. Všechno je v pořádku. 

Alice se otočí zpátky ke sporáku. Cestou jen tak letmo 
mrkne ven. Přestože to vypadá, že se počasí zlepšilo, už není 
tak šedivo, Alice vidí, že tiše prší. A hodně. Usměje se, ale je-
nom na chvilinku. 

Vypne sporák, a když Richardovi podává talíř s omeletou, 
pohladí ho po rameni, prší, Ríšo. Někdy je fakt hroznej, ale Alice 
ho má ráda a samozřejmě není nijak šťastná z toho, že on bude 
mít teď zkažený den. 

Richard se ohlédne k oknu. 
No do háje. 
Ach jo, řekne Alice a zní to opravdu tak, jako by ji to mrzelo.


