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LOVĚK JE STVOŘENÝ TAK,
ŽE POTŘEBUJE DRUHÉHO,
ALE NENAUČIL SE,
JAK S TÍM DRUHÝM ŽÍT.
Rainer Werner Fassbinder
Hořké slzy Petry von Kantové
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Každá rodina má nějakého kostlivce ve skříni.
Možná o tom vašem rodinném kostlivci víš. Třeba jsi tím kostlivcem právě ty. Nebo si myslíš, že tvá rodina je jiná, výjimečná,
že patříš k těm šťastlivcům s dokonalými rodiči a žádnými temnými tajemstvími rodiny. V tom případě jsi zřejmě zatím neotevřel
správné dveře do té skříně.
I já jsem po většinu svého života věřil, že patřím k normálním
lidem. Pak jsem ale narazil na ty správné dveře.
Vedly do skříně v ložnici mého otce. Bílé, s mosaznou klikou
vyleštěnou od otcovy velké ruky, podél vnější hrany se z ní odlupovala barva. Otevřel jsem je, protože jsem hledal porno.
Byl jsem dospívající panic, rodiče nebyli doma a já prahnul
po ženském těle, k němuž jsem ve skutečném životě zoufale postrádal přístup. Mezi otcovými časopisy jsem už dřív našel Playboy a Penthouse, takže dalo rozum, že někde v hlubších zákoutích jeho pokoje se skrývá lepší pornograﬁe: ﬁlmová. Opravdové
porno.
Na dně skříně, pod komínky modrých oblekových košil s monogramem na náprsní kapse, po mnoha letech praní už značně
vybledlých, jsem objevil tři hnědé papírové tašky plné videokazet.
Sedl jsem si na podlahu, každou pečlivě prozkoumal a vrátil na
její místo.
Žádná z nich nebyla označená jako porno, já jsem ale věděl,
že otec by to tak neoznačoval, už kvůli matce. Dal jsem stranou
všechny nepopsané. Jelikož jsem nikdy nesměl mít televizi ve svém
pokoji, odnesl jsem ty videokazety do obýváku, kde jsme měli malý
televizor a videopřehrávač, staré dárky od starého strýce.
Měl jsem pocit, že každou chvíli vybuchnu nedočkavostí.
Vsunul jsem do přehrávače první kazetu a zklamaně koukal
na jazzový koncert Dizzyho Gillespieho nahraný z televize. Stiskl
jsem rychlé přetáčení vpřed a doufal, že to byla jen kamuﬂáž vnad-
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ných žen. Po koncertě však následovala epizoda sitcomu Newhart
a po ní Mistrovská divadelní díla. Velkolepě nemasturbační.
Další videokazeta obsahovala ﬁlm Příběh z Filadelﬁe a jeden
tenisový zápas.
Vsunul jsem do přehrávače třetí kazetu a sledoval, jak zajíždí
dovnitř. Stiskl jsem tlačítko přehrávání, a jakmile jsem spatřil
nahrávku, mé vzrušení okamžitě vyprchalo, polil mě studený pot
a představa mého otce coby pokorného, pasivního obchodníka
navždy vzala za své.
Viděl jsem něco, o čem jsem neměl tušení, že v tomto světě
vůbec existuje.
A najednou, jako kdybych náhodou odhrnul divadelní oponu
a spatřil zákulisí, jsem si uvědomil, že skutečný život naší rodiny
se na hony liší od dojmu, který budí.
„Slib mi, že to nikomu neřekneš, ani otci, ani svému bratrovi,“
nařídila mi matka, když jsem se jí na to, co jsem objevil, zeptal.
„Slibuju,“ ujistil jsem ji.
A skutečně jsem nikdy nikomu neřekl, co jsem toho dne zjistil
o tajném životě svého otce.
Dokud se z toho tajemství nestala kyselina rozleptávající mé
vztahy. Dokud se nepropálila mým smyslem pro dobro a zlo a nezpůsobila, že jsem zůstal sám a opovrhovaný. Dokud mě nezahnala do odvykací léčebny, kde mi řekli, že pokud si chci zachovat
vlastní příčetnost, svobodu a spokojenost, musím dávný slib porušit a prozradit obsah té videokazety.
A tak jsem se ocitl před rozhodnutím: jak daleko zajdu, abych
chránil své rodiče? Je lepší zradit osoby zodpovědné za mou existenci, nebo zradit onu existenci samotnou?
Takové rozhodnutí musí někdy v životě udělat každý.
Většina z nás se rozhodne špatně.

Tvůj táta možná vede dvojí život. Nebo tvá máma. Možná je některý z nich homosexuál či transvestista, má milenku/milence,
platí za sexuální služby, chodí do striptýzových klubů, sleduje porno na internetu nebo je prostě jen zamilovaný. Možná oba. Možná
to nejsou tvoji rodiče, ale ty nebo někdo, koho miluješ. V nějaké
skříni se ten kostlivec ale skrývá. A má penis. A pojebe ti život.

dveře

Nevěra

1
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V letadle sedí přes uličku štíhlá černovláska, mezi sedmnácti a třiadvaceti lety. A má to: tmavé oční linky, umělé řasy, malé kulaté
tetování na spodní části zad, růžová sluchátka a permanentní nasupenost osoby, která je naštvaná na svého otce, ale bude šoustat
s jakýmkoli necitlivým idiotem, který jí ho bude připomínat.
Vedle mě sedí žena středního věku s velkými módními slunečními brýlemi, v letních šatech odhalujících mléčně bílý výstřih.
Odhaduju, že po dvacetiminutové konverzaci a šikovné pomoci
při zakrývání dekou bych se do něj mohl dostat.
Přede mnou je štíhlá zrzka s potlučeným obličejem. Zřejmě
alkoholička. Není můj typ, ale šel bych do ní.
V mysli mám mapu a na ní kontrolky označující každé místo,
na němž sedí přiměřeně atraktivní nebo alespoň trochu sexuálně
podmanivá žena. Než letadlo vystoupá do letové hladiny, stačím
si promyslet způsob, jak každou z nich oslovit, svléknout donaha,
nechat si ho od ní vykouřit a pak ji vyšoustat na záchodě, v pronajatém autě nebo večer v hotelovém pokoji.
A tím to končí: naposledy, co smím projevit chtíč, naposledy, co se smím dokonce jen zaobírat myšlenkou na sex s novou
ženou. Začínám z toho šílet. Přitahují mě všechny. Ne že by to
předtím bylo jinak, ale tentokrát to bolí kdesi hluboko – v jádru
mé podstaty, mé identity, mého důvodu k životu.
Nemám s sebou počítač ani mobil. Tyto věci jsou tam zakázány. Zažívám osvobozující pocit. Jsem sám se svými myšlenkami,
z nichž většina se točí okolo toho, zda začít konverzaci s uvedenými ženami, možná s tou holkou přes uličku nebo tou zrzkou
přede mnou.
Když letadlo přistane a zastaví, do uličky vkročí obrýlený chlápek. Změří si pohledem černovlásku. Nebalí ji, na to na ni zíral
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příliš dlouho. Vrývá si do paměti její podobu na později, kdy ji
bude moct využít.
Přemýšlím, proč se tomu všemu vystavuju. Je to normální
mužské chování. Ten chlápek je pravděpodobně mnohem horší
než já.
Když vyjdu do haly, vytáhnu z kapsy složený papír, na němž
stojí: Řidič na vás bude čekat za bezpečnostní kontrolou. Bude
mít ceduli s písmenem D, aby nebylo poznat, kam jedete.
Najednou se přede mnou zastaví ani ne třicetiletý muž – metr
osmdesát, svalnatý, s hranatou bradou, v podstatě pravý opak
toho, co vidím při pohledu do zrcadla. Vykulí na mě oči, jako
kdyby spatřil ducha. Vím, co bude následovat, a chci se ho zbavit.
Tohle není můj řidič.
„Můj bože, vy jste…“
Z nějakého důvodu ze sebe nedokáže vysoukat nic dalšího.
Marně čekám, až se vymáčkne.
„Jo,“ řeknu.
Ticho.
„Těšilo mě, ale spěchám na schůzku.“ Do prdele, to je lež. Slíbil jsem, že přestanu lhát. Lži se někdy vyslovují mnohem snadněji než pravda.
„Četl jsem vaši knihu,“ vyhrkne.
„Teď někdy?“ zeptám se, ani nevím proč. Odpálkovat někoho,
kdo projeví zájem, nepatří k mým silným stránkám. Právě proto
jsem tady. A taky kvůli lhaní.
„Ne, před třemi lety.“
„To mě těší.“ Nevypadá jako muž, který by někdy potřeboval
mé rady.
„Díky vám jsem poznal svou manželku. Vděčím vám za všechno.“
„To mě těší,“ zopakuju. Představuju si, jaké by to bylo oženit
se, strávit s tou ženou zbytek života, už nikdy nešoustat s žádnou
jinou, dívat se, jak stárne a ztrácí zájem o sex, přičemž já stále nesmím šoustat s nikým jiným. A pak ze mě vypadne: „Jste šťastný?“
„Jasně, naprosto,“ odpoví. „Opravdu. Četl jsem Hru, když
jsem sloužil v Iráku, a moc mi to pomohlo.“
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„Chcete mít děti?“ Ani nevím, proč se ho na to ptám. Myslím,
že se ho snažím vystrašit. Chci, aby projevil aspoň trochu strachu,
nerozhodnosti nebo pochybnosti, jen abych si dokázal, že nejsem
blázen.
„Každým dnem se nám narodí syn,“ řekne. „Právě letím domů
za manželkou.“
Jeho odpověď mě zasáhne tam, kde to opravdu bolí – v mé
sebeúctě. Já si nedokážu vytvořit vztah a založit rodinu, ale on
si před třemi roky přečetl jednu z mých knih a má o svém životě
naprosto jasno.
Omluvím se a nechám ho tam stát. Určitě si říká, že jsem
mnohem menší, než si myslel.
Za bezpečnostní kontrolou spatřím muže s kolečkem šedých vlasů okolo hlavy, který drží cedulku s písmenem D. Z letadla se hrnou
všemožné typy lidí, polomrtví, sjetí nebo takoví, co se ze všech sil
snaží předstírat, že jsou normální dospělí, což je přesně můj případ.
Cítím se jako hochštapler. Někteří lidi do této odvykací léčebny potřebují nastoupit, protože jinak by zemřeli. Upili by se,
ufetovali nebo ušňupali k smrti.
Já jsem byl jen nevěrný své přítelkyni.

2
Los Angeles, o šest měsíců dříve

Když někoho potkáš a získáš pocit, že je to láska na první pohled, měl bys prý rychle utéct. Došlo v podstatě jen k tomu, že
do sebe zapadly dysfunkce vás obou. Raněné dítě v tobě a v ní se
poznaly a doufají, že je vyléčí tentýž oheň, který je popálil.
V pohádkách přichází láska jako blesk z čistého nebe. Ve skutečném životě blesk spaluje. Může i zabít.
Moje přítelkyně sedí na podlaze a balí se. Dnes má narozeniny. Letíme do Chicaga, abych ji představil své rodině.
Pozoruju ji a oceňuju na ní každičký kousek, uvnitř i venku.
„Těším se, lásko,“ řekne Ingrid. Sálá z ní ryzí radost, která mě ka-
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ždé ráno vytahuje z mého temného, solipsistického světa. Narodila
se v Mexiku německému otci, vypadá jako drobná blonďatá Ruska
a teď žije ve Spojných státech. A ztělesňuje všechny elementy: intenzitu ohně, sílu země, hravost vody a jemnost vzduchu.
„Já vím. Já taky.“
Snažím se z mysli vytěsnit včerejší noc. Nikde nezůstal žádný
důkaz, o tom jsem se ujistil. Zkontroloval jsem vnitřek auta. Vysprchoval se. Prohlédl každý svršek, jestli na něm neulpěl vlas.
Jediná věc, kterou nemůžu vyčistit, je mé svědomí.
„Mám si vzít tyhle boty?“
„Budeme tam jenom pět dnů. Kolikatery boty potřebuješ?“
Občas mě štve, jak dlouho jí trvá se připravit, ta spousta oblečení, které si musí nabalit i na krátký výlet, její vysoké podpatky,
které nás omezují na procházkách. Hluboko uvnitř však miluju
její ženskost. Jsem šmudla a ona mi dodává eleganci. Když jsem jí
včera večer řekl, že musím na schůzku s hudebníkem Marilynem
Mansonem, s nímž jsem napsal knihu, abychom probrali jeden
nový projekt, viděl jsem v jejích hnědozelených očích lásku, štěstí,
nevinnost a klid.
I přesto jsem to provedl.
„Jak to včera večer šlo?“ zeptá se, zatímco zápasí se zipem
u kufru.
„Bylo to trochu frustrující. K práci jsme se skoro nedostali.“
To je pravda.
Sleduju její malé ruce, jak k sobě tlačí dvě řady zubů zipu
přecpaného kufru, a myslím na dva samostatné životy spojené
dohromady a na to, jak se to celé začne rozpadávat, když jeden
jediný prvek vyskočí ze svého místa.
„V letadle si můžeš zdřímnout na mém klíně, jestli chceš, lásko.“
Znovu žije život své matky s nevěrným otcem. Já znovu žiju
tajný sexuální život svého otce. Opakujeme z generace na generaci předávaný model prolhaných, podvádějících kreténů a těch
ubohých hlupáků, kteří jim důvěřují.
„Díky. Miluju tě.“ Alespoň si to myslím. Ale miluju ji opravdu,
když jsem před pár hodinami šoustal s její kamarádkou v autě na
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parkovišti u kostela a teď jí o tom lžu? Má mysl je tak zamlžená
pocitem viny, že si tím už nejsem jistý. Pochybuju o tom.

Mnoho mužů se v životě dostane do situace, kdy si uvědomí, že
z něho udělali obrovský chaos. Vykopali si díru tak hlubokou, že
se z ní nejen nedokážou dostat, ale už ani nevědí, kde je nahoře.
Pro mě touto dírou jsou – a vždycky byly – vztahy. Nejen proto, že jsem Ingrid podvedl, ale protože další pohádka rychle spěje
k nešťastnému konci.
Poslední pohádka skončila tak, že má bývalá přítelkyně se
zamkla v bytě s pistolí a ječela, že si prostřelí hlavu a že nemám
chodit na její pohřeb.
S Ingrid je to ale jiné. Není šílená ani žárlivá, nesnaží se mě
ovládat, nikdy mě nepodvedla, je nezávislá a nadaná, přes den
pracuje v realitní agentuře a po večerech navrhuje plavky. Tuto
pohádku si ničím jen já sám.
A to proto, že mě ovládá ambivalence.
Když jsem sám, toužím po vztahu. Když někoho mám, chci být
sám. A nejhorší na tom je, že když vztah skončí a má věznitelka-milenka ode mě odejde, všeho lituju a nevím, co chci dál.
Tímto cyklem jsem si prošel už tolikrát, abych si uvědomil,
že když to tak bude pokračovat, zestárnu bez manželky, bez dětí,
bez rodiny. Umřu osamocený a bude trvat dlouhé týdny, než ten
zápach bude dostatečně silný, aby mě našli. A všechny sračky,
které jsem za celý svůj život nashromáždil, vyhodí do kontejneru,
aby v tom prostoru, jenž jsem zabíral, mohl žít někdo jiný. Nic po
mně nezůstane, dokonce ani dluhy.
Existuje nějaká jiná možnost?
Většina ženatých lidí, které znám, nevypadá o moc šťastněji.
Jednou ke mně zašel herec Orlando Bloom, o němž jsem napsal
článek do časopisu Rolling Stone. V té době byl ženatý s jednou
z nejúspěšnějších a nejkrásnějších žen na světě, supermodelkou
Mirandou Kerr, andílkem ze stáje Victoria’s Secret, kterou mu záviděly zástupy mužů na celém světě. A jeho první slova? „Nevím,
jestli manželství stojí za to. Netuším, proč se lidi vůbec žení. I když
chci romantický vztah a s někým být, myslím, že to nefunguje.“

