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JEDNA

Má matka mi vždycky říkala, abych si našel ženu, která mi bude rovna ve všech směrech.
„Nepřipusť, aby ses zamiloval do někoho, kdo
bude upřednostňovat tvůj svět před svým. Zamiluj
se do někoho mocného, kdo bude žít stejně neohroženě jako ty. Najdi si ženu, díky které budeš chtít být
lepším mužem.“
Rozhodně jsem si našel ženu, která je mi ve všem
rovna, ženu, která z mého života udělala peklo na
zemi a žila jen proto, aby mě popouzela. Ženu, kterou bych nejradši umlčel lepicí páskou… a kterou
jsem chtěl stejnou měrou políbit.
Moje přítelkyně, bývalá stážistka, slečna Chloe
Millsová. Božská mrcha.
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Nebo aspoň tak jsem ji vnímal, když jsem byl ještě
idiot a slepý k tomu, jak beznadějně jsem do ní zamilovaný. Rozhodně jsem si našel ženu, díky které chci
být lepším mužem. Zamiloval jsem se do nebojácné.
Jen s ní zkrátka většinu dnů nemůžu strávit o samotě
víc než dvě minuty.
Můj život: konečně jsem si našel holku, ale nikdy ji
vlastně nevídám. Poslední dva měsíce jsem převážně
strávil tím, že jsem cestoval a hledal nové kanceláře
pro pobočku Ryan Media Group, kterou zakládáme
v New Yorku. Chloe zůstala doma, a zatímco náš
nedávný – a vzácný – společně strávený víkend tady
v Chicagu byl plný přátel, slunečního svitu a volna,
chvíle, kdy jsme spolu byli sami, nám rozhodně nestačily. Celý víkend od rána až do hluboké noci jsme
se vídali s různými lidmi, každou noc jsme pak doklopýtali ke mně domů a jen stěží se zvládli svléknout,
než jsme se tiše, ospale pomilovali.
Pravdou je, že naše každonoční milování – které začalo být s postupem času intimnější a zároveň
divočejší a díky kterému nám zbývalo jen minimum
času na spánek – mi stále nestačilo. Pořád jsem čekal
na ten pocit, že už se konečně usazujeme nebo že
jsme se dostali do nějakého řádného stereotypu. Ale
pořád k tomu nedošlo. Neustále jsem se nacházel
ve stavu roztouženosti. A pondělky bývaly nejhorší.
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Božská MRCHA
V pondělí jsme měli od rána do večera pracovní
schůzky a přede mnou se rozprostíral celý pracovní
týden, bezútěšný a bez Chloe.
Zaslechl jsem na dlaždicích klapat vysoké podpatky s tou tak dobře známou kadencí a okamžitě
jsem vzhlédl od tiskárny, u které jsem čekal, až z ní
vyjedou nějaké dokumenty. Jako kdyby slyšela mou
vnitřní úpěnlivou prosbu, kráčela ke mně Chloe Millsová. Na sobě měla úzkou, červenou vlněnou sukni,
vypasovaný svetřík v námořnické modři a boty s vysokými podpatky, které mi upřímně řečeno přišly
příliš nebezpečné, než aby je používala kdekoli jinde
než v ložnici. Když jsem dnes brzy ráno odcházel,
abych se stihl připravit na schůzku v osm, měla na
sobě jen bledý paprsek vycházejícího slunce, který
proklouzl oknem ložnice.
Potlačil jsem úsměv a snažil se nevypadat příliš
zoufale. Vlastně ani netuším, proč jsem se vůbec
snažil. Dokáže ve mně číst jak v knize.
„Vidím, že už jsi také konečně přišel na to, jak se
s tímhle kouzelným strojem zachází,“ zvolala.
Vklouzl jsem rukou do kapsy kalhot, zacinkal
drobnými a ucítil, jak mi při jejím škádlivém tónu
a postoji v žilách stoupl adrenalin. „Ve skutečnosti jsem tohle úžasné zlepšovátko objevil hned první den. Jen jsem se zkrátka nemohl nabažit těch
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okamžiků požehnaného ticha, když jsem ti přikázal,
aby ses zvedla, odešla ze své vnější kanceláře a přinesla mi moje dokumenty.“
Vykročila ke mně se širokým úsměvem a rošťáckým pohledem. „Blbečku.“
Sakra jo. Pojď ke mně, krásko. Deset minut
v místnosti s kopírkou? Za těch deset minut ti s přehledem dokážu vylepšit den.
„Dneska v noci si pořádně zacvičíš,“ zašeptala,
a aniž by zvolnila chůzi, poklepala mě po rameni
a minula mě, aby pokračovala dál chodbou.
Díval jsem se na její zadek, kterým trochu zavrtěla, a čekal, že se vrátí zpátky a bude mě ještě trochu mučit. Ale neudělala to. To je všechno? Nic víc
nedostanu? Poklepání na rameno, trochu verbální
předehry a zavrtění zadečkem?
Ale i tak, dneska nás po dlouhých týdnech čeká
náš první celý společný večer.
Už jsme byli do sebe zamilovaní víc než rok –
a ještě déle jsme spolu spali –, a přesto na společně
strávený čas, který by trval déle než víkend, čekáme
už od San Diega.
Povzdychl jsem si a vytáhl z tiskárny vytisknuté
papíry. Potřebovali jsme dovolenou.
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Když jsem se vrátil do své kanceláře, položil jsem
složky na stůl a zíral na obrazovku počítače, na které se k mému překvapení zobrazoval téměř prázdný
kalendář. Celý předchozí týden jsem pracoval od
nevidím do nevidím, abych se dneska dostal domů
k Chloe brzy, takže až na to, že mě ráno odchytili
ze mzdového, mi zůstal zbytek dne volný. Nicméně
Chloe byla ve své nové pozici očividně zaměstnaná
ažaž.
Stýskalo se mi po dobách, kdy u mě pracovala
jako stážistka. Kdy jsem jí mohl říkat, co má dělat.
A vážně hodně mi chybělo, když mi to vracela a říkala mi, co mám dělat já.
Poprvé za celé měsíce jsem měl čas sedět ve své
kanceláři a nedělat absolutně nic. Zavřel jsem oči
a ve vteřině mi do hlavy vtrhly stovky myšlenek: pohled na prázdné newyorské kanceláře těsně předtím,
než jsem odjel na letiště. Vyhlídka na to, že musím
sbalit celý dům. Mnohem lepší vyhlídka na vybalování v novém domě s Chloe. A pak se můj mozek
zatoulal mým nejoblíbenějším směrem: nahá Chloe,
v každé představitelné poloze.
Což mě přivedlo k jedné z mých nejoblíbenějších vzpomínek na nás dva: to ráno po její prezentaci. Kvůli žáru a napětí z toho, že jsme si konečně
doopravdy přiznali, že už spolu jen nespíme
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z nenávisti, ale doopravdy máme zájem o něco víc,
jsme si prožili jednu z největších hádek. Neviděl
jsem ji celé měsíce, takže jsem se objevil na její prezentaci před stipendijní komisí, abych se podíval,
jak to dokonale zmákne. A taky že ano.
Jenže navzdory všemu, co jsme si předtím řekli
nahoře v konferenční místnosti, toho pořád bylo tolik, co jsme si museli vyříkat. Naše opětovné shledání
pro mě bylo pořád ještě tak nové, že jsem si nebyl
úplně jistý, jak si vlastně stojíme.

Jakmile jsme vyšli ven na chodník, podíval jsem se
na ni: na její oči a rty, na krk pořád trochu zarudlý od drsných polibků, kterými jsem ji zahrnul jen
před pár minutami. To, jak se natáhla a sklouzla
prstem přes to zarudnutí, které se podobalo malému cucﬂeku, mi vyslalo elektrickou připomínku
z mého mozku přímo do ptáka: tohle znovushledání je sice fajn, ale je čas dostat ji domů a vyšukat jí
mozek z hlavy.
Jenže jsem si nebyl jistý, jestli to oba vidíme stejně.
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Venku na denním světle vypadala, že se brzy složí. Jasně, jak znám Chloe, tak se nejspíš posledních
dvaasedmdesát hodin bez přestání připravovala
a dolaďovala svou prezentaci, aniž by se vyspala.
Ale neviděl jsem ji tak dlouho – dokážu se ovládat
natolik, abych jí dovolil jít domů a odpočinout si?
Pokud si potřebuje zdřímnout, můžu se tam prostě
jen potloukat a počkat, než se vzbudí, ne? Mohl
bych si lehnout vedle ní, ujišťovat se, že je vážně
tady a že jsme se do toho fakt pustili a prostě jen…
co? Hladit ji po vlasech?
Do háje. Byl jsem vždycky takhle úchylný?
Chloe si nadhodila tašku s počítačem na rameni
a ten pohyb mě vytrhl z myšlenek. Ale když jsem se
mrknutím znovu začal soustředit, všiml jsem si, že
hledí do dálky k řece.
„Jsi v pořádku?“ zeptal jsem se a přikrčil se, abych
jí viděl do očí.
Přikývla a trochu sebou trhla, jako kdybych ji při
něčem přistihl. „Jsem v pohodě, jen je toho trochu
moc.“
„Trochu otřesená?“
Její vyčerpaný úsměv se dotkl něčeho citlivého pod
mými žebry, ale způsob, jakým si olízla rty, než promluvila, měl vliv na něco trochu níž. „Byla jsem tak
smutná, když jsem si myslela, že tě dneska neuvidím.
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A dneska ráno jsem strávila celou cestu mezi tvou
budovou a tímhle místem tím, že jsem přemýšlela o tom, jak je divné, že jsem se do tohohle chtěla
pustit bez tebe, Elliotta nebo kohokoli jiného z Ryan
Media Group. A pak jsi sem přišel a samozřejmě mě
okamžitě naštval, ale taky jsi mě rozesmál…“ Naklonila hlavu a zkoumala mou tvář. „Ta prezentace byla
přesně taková, jakou jsem ji chtěla mít, a pak ta nabídka práce… a ty. Řekl jsi mi, že mě miluješ. Jsi tady.“
Natáhla se, aby mi přitiskla dlaň na hrudník.
Věděl jsem, že cítí, jak mi v hrudi burácí srdce. „Vyprchává ze mě adrenalin a teď jsem jen…“ Odtáhla ode mě ruku a neurčitě před sebou mávla, než jí
ruka znaveně klesla k boku. „Nejsem si jistá, jak to
bude dneska probíhat.“
Jak to bude dneska probíhat? Mohl jsem jí říct
naprosto přesně, jak to bude probíhat. Budeme
mluvit, dokud se nesetmí, a pak budeme šukat, dokud zase slunce nevystoupá na oblohu. Natáhl jsem
se k ní a sklouzl jí paží kolem ramene. Bože, bylo to
tak příjemné.
„Dovol mi, ať si s tím lámu hlavu já. Odvezu tě
domů.“
Tentokrát zavrtěla hlavou a přiměla se víc se soustředit na přítomnost. „Nevadí, jestli musíš zpátky
do práce, můžeme –“
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Zamračil jsem se a zavrčel: „Nebuď směšná. Jsou
skoro čtyři. Do práce se už vracet nebudu. Mám tu
auto a ty si do něj koukej sednout.“
Do jejího úsměvu se vloudila ostrost. „Objevil se
Panovačný Bennett. Teď už s tebou rozhodně nepůjdu.“
„Chloe, nedělám si legraci. Nehodlám tě spustit
z očí až do Vánoc.“
Zamžourala do odpoledního červnového slunce.
„Do Vánoc? To na můj vkus zní trochu moc jako ta
scéna s Gimpem z Pulp Fiction.“
„Pokud tě tohle nerajcuje, tak ten náš vztah možná
nakonec přeci jen fungovat nebude,“ škádlil jsem ji.
Zasmála se, ale neodpověděla. Místo toho na
mě bez mrknutí vzhlížely ty tmavě hnědé, tak obtížně čitelné oči.
Měl jsem pocit, že jsem z toho už strašně vypadl
ze cviku, a snažil jsem se skrýt svou frustraci.
Přitiskl jsem jí ruce na boky a naklonil se k ní,
abych jí vtiskl krátký polibek do středu úst. Kurva,
potřebuju víc. „Pojďme. Žádný ﬁlmový Gimp. Jen my
dva.“
„Bennette –“
Přerušil jsem ji dalším polibkem. Tahle drobná
neshoda mě paradoxně uklidnila. „Do mého auta.
Hned.“
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