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1.

Skončila mi služební cesta. Nečekám, že se dneska přihodí ještě něco dů-
ležitého, proto se bezduše vezu metrem až na okraj Prahy. Zamířím k od-
stavnému parkovišti, abych konečně vyrazil domů. Snažím se nezírat na 
dámu v elegantním kabátu a vysokých kozačkách, která odemyká vedle 
zaparkovaný Mercedes, ale je mi povědomá.

„Vlku?“ osloví mě jako první.
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Chvíli mi trvá, než poznám, že je to vlastně Romana – moje klientka 
z masáží, kterou jsem mnoho let neviděl. Dobře si vzpomínám, že měla 
velký nos a předkus. Tenkrát přišla ke mně, protože ji příšerně bolela 
záda. Nyní na své roky vypadá fantasticky. S obdivem si ji prohlížím – 
velký nos je pryč a místo něj jen rozkošný nosánek, také nepěkný předkus 
zmizel.

Všimne si mého pohledu, usměje se a začne vysvětlovat. „Mám tita-
novou čelist i nos, to byl dárek od manžela, který obchoduje s nemovi-
tostmi,“ přizná a dál chrlí vše, co se za dobu, kdy jsme se neviděli, událo 
nového. „Dostala jsem nabídku pracovat pro módní časopis. Píšu různé 
články a doplňuji je fotkami.“

Na její proud informací pohotově zareaguji pohostinným pozvá-
ním. „Tak kdybys měla někdy cestu na Moravu, zvu tě na návštěvu a na 
pohárek vína,“ nabídnu jí.

Souhlasí, ale myslím, že je to z její strany jen formalita. Ještě si ji ne-
nápadně prohlédnu, když odchází, a přemýšlím, zda je vylepšená i pod 
kabátem, protože její tělo to tenkrát potřebovalo.

Ta potvora volá za pouhý týden, že prý jede k rodičům a chce se u mě 
na chvíli zastavit. Pozvání myslím vždy vážně a ani teď to nebyla výjimka, 
navíc mám víkend zrovna volný. Rychle uklidím, aby mě nepomluvila. 
Jen ložnici pro hosty, kde si sem tam hraju s předem naplánovanou ná-
vštěvou, z úklidu vynechám.

Nevím, jak vy, ale mám dost zvídavé sousedy – jakmile se u naší 
branky něco šustne, hned hlídkují. Romana přijede snad ještě dražším 
Mercedesem, než jaký měla tenkrát v Praze. Mrknu směrem k sousedům 
a jen vidím, jak se záclona rychle zatahuje. To zase budou řeči, pomys-
lím si a rychle ji vezmu dovnitř. Nejdříve ji provedu domem, abych se 
pochlubil. Přece jen – dům prošel rekonstrukcí, tak co bych neukázal, 
že také nejsem úplný chudák! Poté ji zavedu do altánku na zahradě, kde 
již mám nachystané občerstvení, samozřejmě včetně vína, na které jsem 
zval. Venku panuje příjemné jarní počasí, svítí sluníčko a mírně pofukuje. 
Sedíme a povídáme si, co kdo od našeho posledního setkání prožil. Tím 
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nemyslím to před týdnem na konečné metra, v takovém případě bychom 
toho asi moc neřekli.

„Mohla bych tě o něco požádat?“ zeptá se najednou takovým nesmě-
lým tónem.

Víno neprodám, sám ho mám málo, zavrčím si pro sebe v duchu.
„O co?“
„Mám napsat článek o lidech, kteří mají rádi BDSM, v rozsahu alespoň 

dvou stran, a musím to odevzdat v pondělí. Ty jsi jediný, o kterém vím, 
že v tom žije.“

Co mám na to asi tak říct?
„Člověk, který by o tom chtěl psát, by to měl sám zažít.“
„Chtěla bych to hlavně vysvětlit, co na tom lidi láká, baví, proč do 

toho jdou a tak. Ale mám na to vlastně jen tuto sobotu.“ Dokonce mi za 
to slibuje i peníze a že to bude trhák. Dobrý pokus, ale moc nefunguje, 
když není nálada…

Ani mě nenapadlo, když říkala: „Jenom si odskočím,“ že tím nemysle-
la na záchod, ale prošmejdit mi okamžitě dům. Vrací se s obojkem, který někde 
našla, aby mě přinutila říct jí o tom více.

Nechápavě se na ni podívám, ačkoliv moc dobře chápu, co chce. 
Nakonec se pod jejím mírným nátlakem, ale s úsměvem rozpovídám.
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Obojek
Je to taková obyčejná věc, co rozdovádí každého pejska, když jde ven. 
Anebo subinu, kterou potěší už jen to, že ho Pán drží v ruce. Je snad lepší 
pocit než někomu patřit, oddat se mu a poslouchat ho?

Jestliže to vezmu z pohledu subiny, tak nemusí uvažovat nad tím, co 
by měla dělat, aby pobavila svého Pána. Na druhou stranu Dominant 
musí vymýšlet úkoly i tresty za jejich nesplnění.

Mnohdy jsem uvažoval nad jedním i nad tím druhým postojem 
člověka. Když si sebe uvědomím v postavení dominantního, zjišťuji, že 
to mám vlastně těžší. Jsem to já, kdo úkoluje a trestá submisivnějšího 
jedince, musí být psychologicky silnější, mít nad ním převahu a zároveň 
si získat jeho důvěru. Poranit duši je totiž horší než rozsekat zadek či 
záda důtkami. Subina je také člověk, ale když to špatně odhadnu, stane 
se z ní nepříjemná známost. Občas to dojde až do extrému, že začne 
svého Pána pronásledovat, prohledávat mu kapsy, obtěžovat jeho známé 
a kontrolovat telefon či zápisník. Jinak je to většinou křehké stvoření, 
které mnohdy netuší, kam patří a proč je vlastně hadrem na podlahu, 
který vám leží u nohou.
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Pozadí bývá různé – například její partner chodil do bordelu a jen ji 
mlátil nebo byla jako malá doma zneužívána. Ale jsou dokonce i případy, 
kdy zvlhla při každém domácím výprasku na holou. Na začátku ji kluci 
nechtěli do party, tak ji někde zavřeli a třeba i svázali, jen aby za nimi 
nechodila, což na ni mělo naprosto opačný účinek.

Už jsem pár takových holek potkal. Třeba Veronika byla takový cvok, 
že si o to tak trochu říkala. Neustále potřebovala vnášet do našeho vztahu 
nedůvěru, až to končívalo nářezem a tvrdým sexem. Horší bylo, že při 
hře provokovala do extrému, a to už se mi vařila krev!

Byla vším, co si jen člověk může přát. Naučila mě poznat svět, ve 
kterém má své místo bolest, hrůza a pomlouvání. Je to svět, kde je mi-
lostné pouto postupně vystřídáno poutem k alkoholu. Bohužel také 
roztrhaným srdcem na kousíčky, jako když se snažíte posbírat rozevlátý 
písek a jednotlivá zrníčka vám vítr pořád bere.

I když to byl vztah hlavně o penězích, hodně mě naučil a posunul 
v životě i v mém myšlení dál. Díky Veronice jsem poznal pocit štěstí, 
kdy mi u nohou klečí nádherné stvoření, je úplně nahé a bezbranné. Ten 
pocit, kdy jí nasazuji kovový obojek DS 24/7 na pokorně skloněnou 
hlavu a pak zacvaknu zámek. Pocit, kdy vím, že je jen moje, je prostě opojný. 
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Ona přitom pláče štěstím, že někomu patří. Tomu, kdo si ji nejen vybral, 
ale i spojil své srdce s jejím. Prožívali jsme pohádkový život a zdálo se, 
že to tak bude napořád, ale ve skutečnosti tenhle vztah trval jen několik 
měsíců. Zjistil jsem, že ji můžu trestat a dělat si s ní absolutně cokoliv. 
Nakonec jsem ji hladil a ošetřoval rány na jejím těle, které jsem sám způ-
sobil.

Než jsem poznal Veroniku, ani jsem netušil, jaké intimní vztahy 
můžou mít lidé, kteří propadnou svazování a zavěšování na provazech. 
Kdy žena svému partnerovi absolutně věří, že ji ochrání před zaškrcením 
končetin či udušením. Tehdy jsem to začal chápat, ale také jsem zatoužil 
poznat život druhé strany. Myslím, že Dominant se musí nějakou chvíli 
hledat, než se ujistí, která poloha mu víc vyhovuje. Měl by si mnohé 
vyzkoušet na vlastní kůži, doslova, aby věděl, co si může vůči subince 
dovolit a jak jednotlivé nástroje používat. Koneckonců i dominantní 
osobnost si ráda odpočine od odpovědnosti za druhé a takový symbol, 
jako je obojek, občas pokorně přijme.

Mám doma různé obojky a každý z nich má svůj jedinečný příběh. 
První jsem koupil od dominy, která prodávala hromádku nepoužívaných 
věcí. Je to klasický kožený obojek s ostny a štítkem na jméno. Předsta-
voval jsem si, jak v tom nějaký otrok chodil, klečel před svojí Paní a plnil 
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úkoly. Nikdy jsem ho nepoužil ke hře. Je to jako první známka nebo 
mince sběratele, to jednoduše nelze.

Druhý obojek je už vyrobený na zakázku a má po stranách pouta. Je 
vyroben z krásné měkké kůže nabarvené na černo, s nýtovanými spoji 
pout k obojku. Tenkrát jsem poprvé zakusil, jaké to je být v submisivním 
postavení – byla to prostě pohádka. Procházel jsem rájem a nádherným 
sněním. Možná proto, že ten večer byl bez sexu, ale přitom naplněný 
spoustou pohledů, doteků a hlazení. Zažil jsem něco, co se již nikdy ne-
opakovalo, a budu na to pořád vzpomínat. Těch úsměvů, grimas obličeje 
a tahání za vodítko… Prostě jsem byl šťastný jako malé dítě u vánočního 
stromečku. Tato první zkouška obojku v submisivním postavení trvala 
sice jen šest hodin, ale přesvědčila mě o tom, že život stojí za to žít.

Další obojek je zrádný. Nemohl jsem se nabažit toho nového pocitu 
a jiného náhledu na život – chtěl jsem víc. Najednou jsem stál na opačné 
straně a byl jsem to já, kdo držel vodítko, na jehož konci byla subinka. 
Takový pocit se nedá popsat a ani se o to snažit nebudu. Teď už mám 
ten zrádný obojek jen jako trofej. Ze vztahu mi zůstala velká jizva na 
rozervaném srdci.
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Poslední obojek, který jsem získal, je od kamarádky – pevný, kožený 
a nijak ozdobený. Darovala mi ho místo finanční odměny za práci, kterou 
jsem pro ni dělal, a je to jediný kousek v mé sbírce, který jsem sám nepla-
til, nenavrhoval, nevyráběl a vlastně ani nevybíral. Přesto všechno má své 
kouzlo a vážou se k němu pěkné vzpomínky.

Mám sady obojků i kousky, co jsem sám ručně vyrobil. Práci s kůží 
i celkovou výrobu jsem se učil od výborného mistra, který má svoji dílnu 
pod nádherným a známým zámkem. Kůže mu pod rukama jen hrála, 
když ukazoval, co všechno lze udělat. Obojky vytvářím pro zábavu, na 
zakázku nebo kamarádkám pro jejich partnery. Někdy si ale říkám, jaký 
bych si měl ještě udělat a na jaký krk bych ho asi nasadil…
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2.

Romana si při mém vyprávění o obojcích dokonce vybalila zápisník 
a psala poznámky.

„Jaké bylo tvé seznámení se světem BDSM?“ zeptá se mě jako správná 
novinářka. Na mé protesty, že vážně nechci poskytovat rozhovor, nebere 
ohledy a dál mě pobízí, abych jí ještě něco pověděl.
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Burčák
Bylo, nebylo.

Jednoho dne jsem se nastěhoval do panelového domu. Brzy jsem 
zjistil, že mám za sousedy, tedy spíš sousedky, dvě krásné ženské ‒ matku 
s dcerou.

Matka jménem Jana vypadala moc dobře, ale dcera Eliška se opravdu 
povedla. Tělo měla nádherně tvarované jako Venuše, míry přesné: 100-
80-90, a zvláště ta prsa – odhadoval jsem to na košíček velikosti D. A ani 
v hlavě kupodivu neměla zrovna vzduchoprázdno.

Protože jsem se do bytu chodil hlavně vyspat, moc jsem se se svými 
novými sousedkami nepotkával. Navíc jsem byl čerstvě po třetím ne-
vydařeném vztahu s holkou, která, kulantně řečeno, neměla tak úplně 
pochopení pro mé hry se svěrací kazajkou a mou zálibu ve svazování. 
Ohledně BDSM jsem byl stále začátečník, nicméně pouta jsem si už za 
dobu abstinence uměl nejen nasadit, ale dokonce i sám sundat.
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Stalo se mi jednou, že jsem dost spěchal, už ani nevím, kam to bylo, 
snad do práce, vytahoval jsem si kolo a při zavírání dveří jsem ho neu-
držel. Svezlo se dolů a dost nešikovně přitom narazilo do sousedčiných 
dveří. V momentě v nich byla díra a samovolně se pootevřely. Zavolal 
jsem do bytu, ale nikdo se neozýval. V tu chvíli přijel výtah a z něj vy-
stoupila Jana, ta starší. Samozřejmě jsem se hned začal omlouvat, ale jen 
mávla rukou a řekla, že se nic tak hrozného nestalo. Ještě jednou jsem se 
omluvně usmál a frčel pryč.

Asi za čtrnáct dní byly vinařské slavnosti a já jsem vyrazil s kamará-
dem do města. Ochutnali jsme pár odrůd a dali si už tradičně naložené 
vepřové koleno. Vždycky je toho pořádný kus, odhadem tak půl druhého 
kila, až by jeden prasknul, ale rozhodně to stojí za to. S sebou jsme si ještě 
koupili burčák. Už jsme ho měli vypito fakt dost, takže skončil v ledničce, 
protože burčák se přece nemá vyhazovat…
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Druhý den mě napadlo, že bych tu zbylou láhev mohl donést soused-
kám jako omluvenku za poničené dveře. Předal jsem ji Janě, omluvil se 
ještě jednou a byl rád, že už to nemusím pít. Za ty dva dny toho bylo až 
až a nejen burčáku, ale i toho vínečka. Člověk na slavnostech chodí od 
stánku ke stánku, tu ochutná a tam taky a ani neví, kolik toho je, ale druhý 
den se to pěkně sečte a není mu moc fajn. Raději jsem si šel lehnout k te-
levizi a spokojeně usnul.

Trhnutím jsem se vzbudil, protože někdo usilovně zvonil a ještě 
klepal na dveře. Vstal jsem a rozespale otevřel. Nevěřil jsem vlastním 
očím ‒ stála tam Eliška! Zahlédl jsem ji jen párkrát, vždy byla oblečená ve 
sportovním, ale tentokrát měla na sobě volné tričko a dost obtáhlé legíny. 
V ruce držela tu samou plastovou láhev s burčákem, co jsem předal její 
matce.

„Copak, nechutnal?“ zeptal jsem se.
Usmála se na mě v takovém tom lehkém burčákovém opojení.
„Je výborný, akorát je ho prostě nějak moc. Tak mamka vyslala rych-

lého posla, že ho máme dopít spolu.“
Jen jsem polknul a ucítil ten burčák ze soboty. Eliška byla sice o deset 

let mladší, ale to není přece na závadu. Horší je ten burčák… No co už?
„Tak pojď dál,“ řekl jsem, ukázal rukou dovnitř a ani jsem ji nemusel 

vyzývat, aby se chovala jako doma, jelikož se přesně tak chovat začala – 
vstoupila do kuchyně, hned našla skleničky a přesunula se do pokoje. 
Mezitím si vše stihla prohlédnout ‒ dohromady nebylo co ‒ a dle jejího 
výrazu v obličeji hodně rychle zhodnotila mou situaci. Počínala si dost 
suverénně, zřejmě jí v životě všechno vycházelo, jak chtěla. Snad díky 
jejím půvabům, snad díky inteligenci. Hlavně vše přepočítávala na peníze.

Přisedl jsem si k ní na gauč a vzal do ruky skleničku.
„Tak abych vám ty dveře znova nerozbil nebo úplně nedorazil,“ 

pronesl jsem přípitek a spiklenecky mrknul.
„No, když už jsi o tom začal sám, tak jsi měl celkem štěstí, že zrovna 

přišla mamka. Já totiž byla ve sprše a neměla jsem ani ručník. Takže bys 
byl asi dost překvapený.“

Vzala mi najednou vítr z plachet. Jedním douškem jsem svou sklenič-
ku dopil. Co mě to jenom čeká…? Proč jsem tehdy zůstal stát ve dveřích 
a nešel rovnou dál? Já blbec!

Zvedl jsem se a šel do ledničky nakouknout, jestli bych měl něco 
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k zakousnutí. Našel jsem kus salámu a skleničku oliv. Zavolal jsem na ni, 
jestli je má ráda.

„Olivy přímo zbožňuju!“ ozvalo se z pokoje.
Asi jsi zvyklá chodit po barech, že? problesklo mi hlavou, což se 

později potvrdilo.
Burčáku a oliv rychle ubývalo, zábava pěkně plynula, ledy začaly po-

volovat a já jsem zabrousil na téma vztahy. Prozradil jsem jí, že partner-
ku musím hledat minimálně 300 kilometrů daleko kvůli nepovedeným 
vztahům v okolí mého bydliště.

Také ona se svěřila, že sice má přítele, ale nějak to není ono a prý by 
to chtělo jejich vztah něčím okořenit. Po další skleničce jsem si dodal 
odvahy a přiznal se, že si rád hraju. V očích jí zajiskřilo, možná to bylo 
i tím burčákem, a prozradila, že je moc zvědavá a chtěla by něco takové-
ho zkusit.

No co asi chlap udělá? Skočil jsem do ložnice a ze skříně vytáhl tu 
krásnou chladivou hračku. Začínal jsem se těšit, jak budu vysvětlovat 
nasazování a zase sundávání…
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Když jsem se vrátil s překvapením, schovaným za zády, Eliška mě 
provrtávala pohledem, jak se snažila něco zahlédnout. Sedl jsem si těsně 
k ní a pouta jí ukázal. Chvíli na ně jen tak koukala, pak je sebrala a pro-
hlížela ze všech stran, hladila je a zkoušela je otevřít.

No ještě asi úplně opilá nebyla, když se zeptala: „Máš od nich vůbec 
klíč?“

Natáhl jsem druhou ruku a rozevřel dlaň, v níž ležel. Vzala si ho 
a začala prozkoumávat, jak se pouta odemykají.

„Víš, že je držím úplně poprvé?“ vypadlo z ní. „A víš, že jsem je 
vždycky chtěla mít a zkusit je na sobě? Ale asi jsem ještě neměla příleži-
tost nebo co. A taky jsem si říkala, co kdyby to pak třeba dopadlo špatně, 
aby se nestal nějaký průser.“

„Toto jsou pravá policejní pouta, žádný laciný šmejd z tržnice nebo 
dětská hračka. Sám se z nich člověk dost těžko dostává, musí jednoduše 
důvěřovat tomu druhému.“ Jak jsem to dořekl, hned jsem si vyčítal, že 
jsem to asi podělal. Viděl jsem ji potřetí v životě, takovou krásnou holku, 
a ona si chtěla hrát…

Najednou se stalo něco bezprostředního a neuvěřitelně krásného – 
Eliška mi pouta vrátila, klíček od nich položila na stůl, otočila se zády ke 
mně, obě ruce dala nad zadeček a překřížila v zápěstí.
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Já jsem jako omámený udělal to, co by v ten moment udělal snad 
každý. Pouta zarachotila, cvak na jedné ruce, cvak na druhé. Ten malý 
kousek železa ji zbavil svobody. Jako kočka se prohnula v zádech a přitom 
vypjala svůj bohatý hrudník.

Nechal jsem ji, aby si užila ten pocit pevného spoutání, kdy člověk 
nic nezmůže a je zcela odkázán na druhého. Kroutila zápěstími i celými 
pažemi, leč marně. Ten pohled stál za to, jen škoda, že jí zůstalo tričko. 
Dneska už bych byl jinak připravený, zpod polštáře bych vytáhl roubík, 
hned bych jí ho nasadil a už by ani necekla… Tehdy jsem nic takového 
schovaného neměl. Prostě začátečník.

Otočila se, provinile se usmála a pronesla přání: „Nauč mě je ovládat. 
Chtěla bych si je pořídit domů. Za týden mám narozeniny a bylo by 
to skvělé překvápko pro přítele. Že bych ho spoutala a trošku si s ním 
pohrála! To by mohlo být to pravé koření do našeho vztahu, jinak je to 
hrozná nuda.“ No ženská…

Chlap někdy moc neuvažuje o následcích svého chování. Osvobodil 
jsem ji, pouta jí předal a nechal si spoutat ruce vpředu. Panebože, to byl 
nápad!
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