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O dokonalosti

Jako téměř každý den i dneska prožívám pravé a nefalšované lenivé ráno. 

Je červenec, a ještě k tomu sobota. Víkendy a prázdniny pro mě byly 

odjakživa ve znamení ranního válení se, ke kterému se postupem let přidala 

klasická neřest dnešní doby – popadnutí telefonu a prohlížení všech zákoutí 

sociálních sítí. A jako každé ráno si pročítám i komentáře na Instagramu. 

„O můj bože, ty jsi dokonalej!“ „Ty snad nemáš chybu!“ „JSI ZADKEJ!“ 

Přemýšleje nad významem slova „zadkej“, které patrně stojí někde 

na pomezí slov „zadek“ a „sladkej“, se konečně zvedám z postele a belhám 

se do koupelny, kde spatřím nejhorší věc, kterou ráno lidské oko spatřit 

může. Zrcadlo. Zatímco se vzpamatovávám z menšího infarktu, všímám si, 

že se mi na čelo vrací akné, můj účes připomíná hnízdo ne příliš manuálně 

talentovaného opeřence a jediná věc, která zrcadlu chybí, je nápis: „Nová 

série Živí mrtví už brzy!“ Prostě #naturalbeauty a #iwokeuplikethis.

To všechno působí ještě vtipněji ve světle komentářů, které jsem si před 

chvílí četl pod svou nejnovější fotkou. Rozhodně nejsem dokonalej, 
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bezchybnej… Možná že jsem „zadkej“, ale jenom 

proto, že stále nevím, co to slovo znamená! Dávám 

se dohromady, nahazuji vlnu a vyrážím do města. 

Do kavárny. Psát. Teď tuhle kapitolu! Úplný Inception, 

co? Po cestě potkávám desítky billboardů s perfektními 

modelkami, na ulici míjím chodící reklamy na salony 

plastických chirurgů (jedna z nich je očividně slavná, 

protože se s ní někdo fotí), spousta kluků bez triček 

vystavuje rannímu L.A. svá vypracovaná těla, několik 

holek dělí od nahoty jen pár cárů nechutně drahého 

značkového textilu a já v ruce držím svůj telefon, 

na kterém si zrovna tři modelky z Instagramu užívají 

na pláži. Vše je dokonalé. Jak by ne? Když jsem 

vyrážel do L.A., spousta lidí mi říkala: „To místo je jako 

ráj na zemi!“ „Tam se chci jednou podívat, dokonalý 

město!“ A koukněte, s jakým výhledem právě teď tuhle 

kapitolu píšu:

O dokonalosti

No není to dokonalý okamžik? To si pište, že je! Klíč je ale ve slově 

okamžik. 

...

OVŠEM VYCHÁZÍ 23. LISTOPADU.

Z téhle fotky už nepoznáte, že jsem po cestě do kavárny minul 

dvacet bláznů bez domova, takzvaných weirdos, kterých 

je tohle město plné. Jsou to lidé závislí na drogách, bez peněz, 

bez domova. Máchají kolem sebe rukama, perou se s imaginárním 

nepřítelem (patrně trénují na natáčení dalšího dílu Klubu rváčů), 

vykřikují, myjí se na ulici. Často nemocní nebo okolí nebezpeční. 

A kvůli nefunkčnímu zdravotnímu systému tihle lidé nejsou (na 

rozdíl od Evropy) v ústavech, kde by o ně bylo postaráno, ale na ulici. 

Z fotky nevidíte, že jsem před půl hodinou na Hollywood Boulevard 

narazil na slečnu se slzami v očích, kterou jeden z nich okradl. 

Jediné, co vidíte, je východ slunce, palmy, ulice, v pozadí hory. 

Dokonalost. Dokonalost okamžiku.

Když už v tom Los Angeles jsem, dovolte mi, abych vám o něm 

trochu popovídal. Právě honba za dokonalostí totiž tohle místo 

vystihuje mnohem víc než prázdné slogany jako „město andělů“. 

Andělů? Proboha proč? To tady vládne Jolanda a vykládá andělské 

karty? Vlastně zatím jediný, kdo tu měl křídla, byla podnapilá slečna 

převlečená za motýla, která se před pár dny zasekla ve dveřích klubu 

Avenue a ven ji dostávali tři chlapi. To bylo nejblíže, co se tady za 

celý můj pobyt k andělovi někdo alespoň přiblížil. A to musela moje 

fantazie sakra zapracovat. Ale zpátky k tématu. 




