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1.

JÁ, PAT T Y DIPHUSA

Pro člověka, jako jsem JÁ, který toho má tolik
co říct, je nejtěžší začít. Jmenuju se PATTY DIPHUSA a patřím k ženám, co stojí v popředí
svojí doby. Jaké mám povolání? Mezinárodní
sexsymbol nebo mezinárodní pornohvězda, říkejte tomu, jak chcete. Moje fotonovely a pár
osmimilimetrových ﬁlmů se výborně prodávaly
v Africe, Portugalsku, Tokiu, v Sohu a na bleším
trhu. V erotických rolích se podle odborných
kritiků vyznačuju čímsi nezaškatulkovatelným,
co ze mě dělá jedinečnou osobnost a co se v takových béčkových výtvorech obvykle nevídá. Alfonso Sánchez mi řekl jednu moc pěknou věc:
že když JÁ předvádím felaci, divák si všímá jen
výrazu mých očí a úst. Protože JÁ, ať už dělám
cokoli, jsem hlavně a především herečka. Proč
bych to měla skrývat? A co víc, já mám nejen
tělo, ze kterého muži šílí, ale mám i mozek. Ale
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to dávám najevo jen někdy. Nepatří k dobrému
vychování předvádět džentlmenům, že za zjevem dokonalé panenky typu Barbie Superstar
se skrývá výjimečný mozek. I když někdy stojí
za to jít do toho a inteligenci vybalit. Například
když jsem se tuhle na mejdanu seznámila s ředitelem tady toho časopisu.
„Jsem ředitel časopisu La Luna, jednoho
takového plátku.“
„Tvůj časopis je senzační,“ řekla jsem mu
dost významně.
„Jak to, vždyť první číslo ještě nevyšlo?“
„To neva, když mně se něco líbí, tak hned.“
Mluvila jsem tak přesvědčivě, že cítil potřebu mi taky trochu zalichotit.
„Moc tě obdivuju, Patty. Tvoje poslední fotonovela, Čuňácká dvojčata, je hotový klenot
lechtivosti a nevkusu. Proč pro nás nepíšeš?
V posledních dnech se to tu hodně změnilo.
Nikoho neudiví, že žena X vykládá své názory
v měsíčníku.“
Samozřejmě jsem přijala. Byla to jedna z nejrozkošnějších nabídek, jaké jsem kdy dostala.
JÁ jsem se totiž jako všechny holky s mým
povoláním vždycky považovala za spisovatelku, i když jsem nenapsala ani řádku. A další
zvláštnost je, že když holka jako já začne psát,
vždycky z ní padají ﬁlozoﬁcká moudra, vezměte
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si třeba Lorelei Anity Loosové. Prostě a jasně ﬁlozoﬁe. A nezáleží na tom, že tématem jsem JÁ
OSOBNĚ. Navzdory svému útlému věku jsem
sice poznala spoustu lidí, ale nejlíp stejně znám
SAMA SEBE. Myslím, že je vůči čtenářům férové,
aby člověk mluvil o tom, co fakt zná. Ředitel časopisu mi to každopádně upřesnil: Pište o čemkoli aktuálním. A JÁ si pomyslela: aktuální je
schopnost jednat. A té JÁ mám na rozdávání.
Takže aktuální jsem JÁ. Chci tím říct, že jsem
okamžitě usoudila, že nejlepší a nejzajímavější
budu JÁ OSOBNĚ. A moc mě potěšilo, že mě
to napadlo, protože to je podle mě téma nejen
aktuální, ale i dosti originální, protože doteď nikoho nenapadlo psát o MNĚ.
Ale taky budu psát o LIDECH nebo o ŽIVOTĚ, čemu dáte přednost. To znamená, že
budu taky vyprávět o svých přítelkyních jménem Mary Von Etika a Lída Lipida. Jsou úplně
bezvýznamné, spíš obludné, ale protože tráví
každou noc na ulici, člověk se jejich prostřednictvím může dozvědět spoustu věcí.
Hlavní ctností Von Etiky je její zbytečnost;
nikdy nedělala nic jiného, než že se malovala
a chodila na rande. Lakuje si nehty na černo
a už čtyři roky si je nestříhá. Už je má dlouhé
jako prsty a jejich délka jí určila způsob života, tím chci říct, že ji paralyzovala. Nemůže
rukama nic dělat, jen kouřit a dívat se na prsty
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a přitom se smát. Nemůže dokonce ani telefonovat. Von Etika nemohla předvídat, že když
si nechá narůst drápy, její existence se omezí
na esenci, jak tomu bývá u opravdu inteligentních děvčat. Z toho či onoho důvodu jsme my
ostatní holky odsouzené věnovat se banalitám
typu prostituce, terorismu, obchodu s dětmi
nebo tělocviku. Von Etika, protože nemůže používat ruce, může jen kouřit, pít a smát se na
mejdanech. A tomu JÁ říkám omezit existenci
na esenci. Krom toho jí jenom housky, koláče,
buchty a koblihy. JÁ myslím, že kvůli těm nehtům tak znecitlivěla, že jí nechutnají ani mořské plody.
Lídě Lipidě se také říká Tass Informuje,
protože je hrozná drbna. Občas si s ní někam
vyrazím, je totiž tak tlustá, že je s ní náramná
švanda. Taky pracuje v pornofotonovelách;
vždycky dělá bordelmamá nebo mámu nějaký
holky. Sama o sobě říká, že je španělská Mae
Westová, ale JÁ myslím, že může aspirovat nanejvýš na Isabel Garcésovou z ﬁlmů o Marisol.
Chci, aby mělo tohle psaní spíš výchovný dopad,
takže teď něco řeknu o Tass a Mary, protože
představují dva vzory, jaké by bylo lepší nenapodobovat.
Ještě jsem tu neřekla, že když mi ředitel
časopisu La Luna navrhl pro ně psát, byli jsme
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právě na nějaké oslavě s Andy Warholem. Někdo Warholovi zavolal do New Yorku a řekl
mu, že kdyby chtěl zaskočit do Madridu na pár
mejdanů, zaplatí mu letenku a hotel. A on na
to kývnul, protože nedokáže odmítnout žádný
mejdan, i kdyby byl sebeabsurdnější, nebo spíš
má nejradši právě absurdní mejdany, proto se
mu tak líbily ty zdejší. Christopher Makos, jeden fotograf, co chodil všude s ním (vždycky
s sebou tahá nějakého fotografa, kdyby náhodou sám zapomněl něco vyfotit), mi řekl, že
kromě mejdanů měl Warhol v Madridu jediný
cíl, a to seznámit se se mnou. Dostala se mu do
ruky jedna moje fakt čuňácká věc, fotonovela
Černý polibek, a děsně jsem ho vzala. Hned na
letišti v Barajas před novináři prohlásil, že nejvíc ho jako režiséra a malíře ovlivnila Patty Diphusa, to znamená JÁ. Nějaký španělský model
a zároveň pasák zřejmě zajel do New Yorku do
Factory s exemplářem Černého polibku a vzal
s sebou i pár mých širokoúhlých pornoﬁlmů,
aby mohl tvrdit, že je napsal a režíroval on.
Scénář ani režie těch ﬁlmů mě nezajímá,
spíš odpuzuje. Ale Patty Diphusa je geniální.
Kdybych žila v Americe, měla bych vlastní televizní program, řekl myslím tomu pasákovi.
Tak nevím, když mě ten zakladatel pop
artu tolik vychvaluje, možná bych měla do těch
Usáčů vyrazit a něco tam podniknout…
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Uf! To snad ani není možné, jak já jsem
kreativní, už jsem popsala víc než dva listy
a ještě jsem NIC neřekla. Ale to neva, jen jsem
se chtěla představit. V příštích číslech budu mít
dostatek příležitostí otevřít vám srdce, i mezinárodní sexsymbol má totiž srdce.
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2.

SKUTEČNOST IMITUJE POR NO

Svůj poslední fejeton jsem zakončila slovy,
že i sexsymbol má srdce, čímž jsem měla na
mysli sama sebe. V tu chvíli jsem nevěděla, do
jaké míry je to pravda, protože když ženská
píše, často to vychází trochu pokřiveně, a právě
tomu říkají kritici „tvorba“. Jisté je, že v tuhle
chvíli jsem ZAMILOVANÁ. Jo, jak to čtete. ZAMILOVANÁ. Povím vám, jak to bylo. Právě jsem
se vrátila z Ibizy se svou přítelkyní, nemožnou a nemístnou Lídou Lipidou, která je pořád
stejně tlustá jako předtím, než si začala s heroinem. Tahle holka je fakt neuvěřitelná. Je to
jediná feťačka, co znám, která nezhubla ani
o gram. Pravda je, že si začala píchat, aby se
necítila méněcenná, protože jak sama říká, ona
„je žádostivá nejrůznějších zkušeností“, jenže
zrovna jí tvrdé drogy sedly asi tak jako talíř
dršťkové a taky ji stejně rozjíždějí. Ale nechci se
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tu rozepisovat o Lídě, protože vím, že Lída není
prodejná, ALE JÁ ANO.
Sotva jsme přijely, doslechly jsme se, že
se právě koná výstava alžírského avantgardního umění, po níž následuje mejdan na chatě
u Puerta de Sierro. Lhala bych, kdybych tvrdila,
že mě zajímá alžírská avantgarda, ale byla to
příležitost, jak předvést mé podzimní opálení,
a to přírodní barvu, žádné solárko. Přijely jsme
pozdě a dost opilé. Ve dveřích jsme potkaly oba
COSTY a ti nám řekli, že nové alžírské malířství
nepokrytě kopíruje všechny mladé madridské
malíře, hlavně JE DVA. JÁ jsem se zatvářila, jako
že tomu nepřikládám důležitost, nejvíc nás totiž zajímalo, jak to bude s mejdanem. Lídě se
jako vždycky povedlo nacpat se do auťáku,
i když ji nikdo nezval, a mě tam nechala trčet
opřenou o dveře galerie.
Přistoupili ke mně dva kluci. „Chceš odvézt na mejdan?“ Řekla jsem, že jo, ale ať mě
nejdřív nechají trochu se vyzvracet, jen tak
u auta. Vyzvracela jsem se a hned jsem se cítila
klidnější. V autě zapnuli topení a já jsem v tu
ránu usnula. Byla jsem tak sjetá, že jsem si je ani
neprohlídla. JÁ nejsem jako DEWI SUKARNO,
která vždycky budí pozornost svou KLIDNOU
KRÁSOU A ELEGANCÍ, JÁ naopak patřím
k typu žen, které jsou vždycky a v jakémkoli
stavu, dokonce i DOST NAMETENÉ, schopné
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přivádět muže k šílenství. Člověk někdy zapomene, že je BOMBA, a že s BOMBOU JAKO JÁ
někteří muži zapomínají na dobré vychování,
zejména pokud právě vylezli z LAPÁKU, kam je
strčili za VRAŽDU, a že jim stačí ucítit FRNDU,
a hned ztratí ten zbytek rozumu, který ještě
měli. Tím chci říct, že jak jsem nasedla do auta,
rovnou jsem usnula, a když jsem se probudila,
nebyla jsem na žádné luxusní chatě v Puerta de
Sierro, ale kdesi v parku Casa de Campo. Ležela
jsem na zemi, můj model byl na cáry, jako bych
byla nějaká punková zpěvačka, a na můj spící
KLITORIS právě útočil OCAS. Nevykřikla jsem,
protože nejsem taková netýkavka, ale v duchu
jsem si formulovala typické otázky jako „kde to
jsem“, „co tady dělám“ a podobně. Místo odpovědi jsem slízla facku a pozdrav ve stylu „nedělej ze sebe neviňátko. Zvracelas jen proto, abys
nás vyrajcovala. Děvko.“ Ženskou vždycky potěší, když vidí, jak po ní dva chlapy „šílejí touhou“, ale přiznávám, že jsem měla strach.
Zatímco mě jeden PÍCHAL, druhý mě štípal do PRSOU, jako by se chtěl přesvědčit, jestli
jsou pravá. Navzdory okolnostem jsem sebrala
všechen svůj šarm a řekla jim, že můžeme
klidně dělat úplně všechno, co je napadne, že si
vůbec nemusí brát servítky. Moje dobré vychování je ale rozzuřilo ještě víc. Protože nejsem
morbidní, a kromě toho to nebylo poprvé, co
21

mě někdo znásilnil, nehodlám to vyprávět do
posledního chlupu.
Zkrátka jednoho právě pustili z lochu,
a jako by to nestačilo, pletl si mě se svojí matkou. Ten druhý byl nesmělý a homosexuál a už
mě viděl ve spoustě klubů. Toho prvního fascinovalo, jak ve ﬁlmech hulím, a kvůli tomu se do
mě zamiloval a udělal si ze mě modlu. Jak jsem
zjistila později, ten druhý kluk byl zase odmalička zamilovaný do svého kamaráda. Když ho
pustili z vězení, slíbil mu dárek. A ten dárek
jsem byla JÁ, to, co se mu líbilo nejvíc na světě.
Sice jsem je chápala, ale přece jen mám radši,
když se věci odehrávají civilizovanějším způsobem, protože mě otravuje, když se skutečný
ŽIVOT podobá pornofotonovelám. Je dost velká
nuda, když skutečnost imituje porno, hlavně
pokud jsem ve všem protagonistka JÁ. Když
na mě Vrah vyblil všechny urážky, které chtěl
vyřvat na svou matku, řekl Druhému, aby mě
opíchal zase on. Ten ale nechtěl, že prý radši
bude masturbovat a koukat na nás, že JÁ jsem
dárek pro Vraha a že jemu připadá hloupé, aby
dárek používal on, že se o něj nanejvýš podělí.
Na to mu Vrah odpověděl, že nechápe, a Druhý
mu vysvětlil, že ho do mě strčí oba zároveň. „Nevím, jestli se oba vejdete,“ namítla jsem JÁ. Vrah
mi znova jednu ﬂáknul, abych sklapla, a já se
teda zkusila soustředit na relaxační cvičení:
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představila jsem si, že jsem na opuštěném ostrově, nahá se opaluju, ukolébává mě šumění
moře a laská karibský vánek.
Že člověka znásilní dva psychopati, to je ještě
docela normální, ale že mě pak nechali pozdě
v noci trčet v Casa de Campo s vizáží jak z mexických ﬁlmů o upírech, to teda nesnesu. Řekla
jsem jim, že když už mě znásilnili, aspoň by
mě mohli hodit domů, protože jsem se potřebovala vykoupat a žádné taxíky tam nejezdily.
Odmítli, že se prý neodvažujou podívat se mi
do tváře a radši na to zapomenou, a nejlepší
prý bude, když já taky zapomenu. Ani v jedné
ze svých nejslavnějších fotonovel, ČUŇÁCKÁ
DVOJČATA, jsem nevypadala odporněji. Fakt
mě to otrávilo a pochopila jsem, že v některých
situacích ženě nezbývá nic jiného než stát se
feministkou. Tohle byla právě taková situace.
Ne že bych měla strach, abych nepotkala další
dva psychopaty nebo že mě v noci znásilní ještě
jednou. Jen mi dělalo starosti, jak se dostanu
domů. Všichni vědí, jaké je to v Madridu mizerné s dopravou.
V dálce jsem zahlídla světlo, a protože mám
skvělé reﬂexy, rychle jsem se vrhla do vozovky,
aby auto muselo zastavit. Jak sem teď věčně přistávají mimozemšťani, každý si dobře rozmyslí,
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než za podivných okolností zastaví stopaři. Byl
to kluk. „Co se stalo?“ zeptal se mě. „Nechte
mě nastoupit a slibuju vám, že vám všechno
povím,“ odpověděla jsem. A taky že jsem mu
to vylíčila, včetně věcí, které se vůbec nestaly.
V mém vyprávění už to nebyli obyčejní vrazi,
ale baskická heavy-rocková kapela, samí silní,
vysocí, vousatí chlapi s krásnýma očima, jeden
z násilníků byl dokonce bratr Miss Španělska
roku 83, která je jak známo z Baskicka. Samozřejmě to nebyli jen obyčejní rockeři, ale navíc
teroristi. Byla jsem skvělá, jako Kněžky Neřesti, co vystupují v PASOLINIHO ﬁlmu SALO.
Líčila jsem to tak sugestivně, že i mě strašně
vzrušilo pomyšlení na to, co to mohlo být za
noc, kdyby se to stalo doopravdy, protože JÁ –
nevím, jestli jste si toho už všimli – jsem žena,
která se nebojí ROZKOŠE. Zatímco jsem mu
tohle vykládala, roztržitě jsem se začala zabývat jeho poklopcem a zjistila jsem, že je stejně
nažhavený jako já. Takže když už jsme byli
v Casa de Campo, ráji volné lásky, rovnou jsme
tam začali píchat. Řekl mi, že mám dávat bacha a neudělat mu cucﬂeky. Byl to moc citlivý
hoch. No, zkusili jsme všechno. Když jsme se
pak oblékali, řekl mi, že jsem první žena, který
lízal kundu, a to mě úplně rozněžnilo. MĚ, a to
jsem přitom tak moderní a zkušená, že pokud
slova nedoprovází něco jiného, jako například
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čelenka z bižuterie nebo tak podobně, skoro
nic mě nedojme, ale tohle mě fakt rozhodilo.
Sice jsem totiž pornohvězda, ale hlavně jsem
děsně sentimentální.
Když mě vysadil doma přede dveřmi, řekla jsem
mu: „Máš dvě minuty na to, abys mě zklamal.
Myslím, že do tebe začínám být zamilovaná.“
„Jsem ženatý a mám dvě děti,“ on na to. „To
pro mě není žádné zklamání,“ řekla jsem zas
já. „A já bych se ráda zklamala, abych mohla
v noci klidně spát a nepostrádala tvůj ocas.“
A zase jsem ho začala líbat. Znovu mi řekl, že
mu nemám udělat cucﬂeky. Pořád mi připadal
tak jemný. „Dej mi svůj telefon, kdyby mě to
náhodou někdy popadlo a chtěla bych tě vidět.
Tady máš můj. Co mi bylo devět let, nedají mi
chlapi pokoj. Co cítíš?“ Tohle všechno jsem na
něj vysypala jedním dechem. „Otázky nikdy nejsou nediskrétní, ale odpovědi někdy jo,“ odpověděl. „No dobře. Tak já tě nechám. Potřebuju
se vykoupat.“
A rozloučili jsme se. Ve vaně jsem si vyvolala všechny obrazy té noci, jako bych se napila
vývojky. Jeden se mi neodbytně vracel: „Jsi první
žena, který jsem lízal kundu. Jsi první žena,
který jsem lízal kundu…“ Nemohla jsem to vyhnat z hlavy. Co si asi o mně myslí? Určitě mě
má za lehkou holku, ale to se mýlí, protože já
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nevedu lehký, ale závratný život. Zítra mu zavolám, abych mu to objasnila. Jak vidíte, jsem
do něho úplně udělaná. Už nemyslím na to, jak
ovládnout svět nebo něco podobného. Myslím
jenom na něj. Opakuju, jsem UDĚLANÁ.
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