
Catherine Millet 
Sexuální život Catheriny Milletové 

(Das sexuelle Leben der Catherine Millet) 
 
 
 
 

Édition du Seuil, Paříž 
2001 

 
 
 
 

Vanessa Güttler 
4.semestr 

vanesska.guttlerova@gmail.com 
 

  



 2 

 

1.Číslo 
 
Čísla a množství mě jako malé dítě velice zajímaly. Vždyť z prvních let života si zřetelně 
vybavujeme pouze na to, na co jsme si mysleli, nebo dělali. Při tom se poprvé zjevuje vlastní 
vědomí. Naproti tomu zkušenosti, které sdílíme s ostatními, nesou určitou nejistotu ohledně 
citů (obdiv, strach, láska nebo odpor), které u nás vzbuzují ostatní lidé a které si jako dítě ještě 
méně zařadíme, nebo nemůžeme porozumět jako v dospělosti.  Zvláště dobře si vzpomínám 
na úvahy, které jsem si říkala každý večer před spaním při svědomitém počítaní oveček.=. 
Krátce po narození mého bratra, bylo mi tenkrát tři a půl roku, jsme se přestěhovali. 
V prvních letech stála moje postel v největším pokoji nového bytu naproti dveřím. Nemohla 
jsem usnout do té doby, než jsem si popořadě nepoložila určité otázky: přitom jsem se dívala 
do světla naproti v kuchyni, kde se moje máma a babička ještě něčím zabývaly. Jedna otázka 
se točila kolem toho, mít více manželů: ne, jestli je to možné – neb to bylo -, ale za jakých 
podmínek. Mohla mít žena více mužů zároveň, nebo vždy nejdřív jednoho a pak druhého? A 
pokud byla správná varianta číslo dvě: Jak dlouho musela být vdaná, než ho mohla vyměnit? 
A jaký počet mužů byl>> adekvátní<<? Pár, pět, nebo šest? Nebo mnohem víc, nespočet? Jak 
s tímto naložím, když budu velká?  
 S přibývajícími lety nahradila otázka o počtu dětí otázku o počtu mužů. Myslím si, 
poté, co jsem si dokázala představit, být mým konkrétním mužem svedena a svůj obdiv jsem 
koncentrovala na něj (nejdříve to byli filmové hvězdy, potom můj bratranec z Německa), 
jsem byla nejistotě méně vydána. Dokázala jsem si svůj život jako vdaná paní, a tudíž i jako 
matka o mnoho lépe představit. Takže z toho vyplývaly opět ty stejné otázky: Bylo šest 
dětí>>adekvátní<< , nebo jich mohlo být více? Jak velký měl být věkový rozdíl mezi nimi? 
Kolik holčiček a kolik chlapečků bychom měli mít? 
 V mých vzpomínkách jsou tyto úvahy spojeny s jinými obsedantními domněnkami, 
kterých jsem se současně obávala. Cítila jsem se vůči bohu povinna, se každý večer starat o 
jeho vlastní dobro: počet jídel a sklenic s vodou, které jsem mu nechala přicházet 
v myšlenkách – nebyla jsem ji jistá, jestli bylo to množství a častost darů správné -, se v mém 
budoucím životě proto vystřídala s otázkou o počtu mužů a dětí. Byla jsem silně věřící, a není 
vyloučeno, že moje zmatenost o skutečné podstatě boha a jeho synů můj sklon k počítání ještě 
zesílila. Bůh byl burácející hlas, který svolával lidi k pořádku, svůj obličej neukázal. Ale bylo 
taky řečeno, že je bůh taky ta růžová porcelánová panenka, kterou jsem každý rok pokládala 
do jesliček, ten nešťastný na kříži, před kterým se modlí – ale byl taky synem božím. A 
fantom, kterého nazýváme duch svatý. S jistotou jsem věděla pouze to, že Josef byl Mariin 
manžel a Ježíš, bůh a boží syn jej současně nazývali otcem. Marie sice byla Ježíšova matka, 
ale někdy byla i jeho dcerou. 
 V hodině katechismu jsem poprosila kněze o rozhovor a vyložila mu následují 
problém: Chtěla jsem být jeptiška, provdat se za boha a konat mise v Africe, kde se to 
chudými kmeny jen hemží, ale zároveň jsem chtěla i muže a děti. Kněz si lakonicky myslel, 
takové myšlenky jsou zcela nepřípustné a rozhovor plynule ukončil. 
  
  



 3 

Než vznikl nápad na tuto knihu, tak jsem o své sexualitě moc nepřemýšlela. Byla jsem 
si dobře vědoma, že jsem měla spoustu letmých letmých vztahů, které jsou u mladých žen, 
především mého původu, poněkud neobvyklé. Ve věku 18 let jsem ztratila své panenství – 
což není zrovna brzy -, a už pár týdnů na to jsem měla svůj první skupinový sex. Pro tentokrát 
jsem ale nebyla iniciátorem já, ale pak jsem se do toho vrhla po hlavě – což mi dodnes přijde 
nepochopitelné. Vždycky jsem si myslela, že to tak asi mělo být, že můj život byl lemován 
muži, kteří chtěli skupinový sex, nebo rádi sledovali, jak spí jejich partnerky s jinými muži. 
Protože jsem naproti této novince měla přirozenou otevřenost a neměla s tím žádné morální 
problémy, přizpůsobila jsem se s radostí praktikám a přáním těchto mužů: to byla jediná 
myšlenka, kterou jsem si k tomuto tématu kdy dělala, ale přeci jenom jsem z tohoto jednu 
teorii nevyvodila, a tudíž v žádném případě navenek nebránila mému způsobu života. 

 
Byli jsme tři kluci a dvě holky. V jedné zahrádce na kopci nad Lyonem jsme večeřeli. 
V Lyonu jsem chtěla navštívit jednoho mladého muže, kterého jsem před časem potkala 
v Londýně a André – to byl přítel mé kamarádky a byl taky z Lyonu – mě vzal z Paříže sebou. 
Během cesty jsem Andrého poprosila, aby mi krátce zastavil na čůrání. Taky vystoupil a díval 
se a hladil mě během toho, co jsem tam dřepěla. Nebylo mi to sice nepříjemné, ale přesto 
jsem se trošičku styděla. Možná jsem se v tu chvíli naučila, vytrhnout se ze svých rozpaků 
tím, že jsem strčila hlavu mezi jeho nohy a vzala jeho penis do pusy. V Lyonu jsem s Andrém 
zůstala, bydleli jsme spolu u jeho kamarádů, kluka jménem Ringo a jedné postarší paní, které 
ten dům patřil. Ale nebyla tam a kluci využili příležitosti k uspořádání malé party. Přišel ještě 
jiný kluk s velkou holkou, která měla velice husté a krátké vlasy a vypadala trošku jako chlap. 
 Byl červen, nebo červenec, bylo horko a někdo dostal nápad, že, bychom se přece měli 
všichni vysléct a skočit do velkého bazénu. Slyšela jsem – trošku ztlumeně, protože už jsem 
skutečně převlékala tričko přes hlavu – jak André volá, že já určitě nebudu poslední, co se do 
toho nechá přemluvit.  Už jsem zapomněl kdy a proč jsem zapomněla přestala nosit spodní 
prádlo (moje matka mě naproti tomu zastavila, už ve věku třinácti, nebo čtrnácti let nosit 
ramínka, podprsenky a kalhotky do pasu, neboť žena musí být>> řádně oblečena <<). Ve 
vyslékání jsem byla vždycky rychlá. I ta druhá holka se vyslékání, ale do bazénu nešel nikdo. 
Zahrada byla snadno viditelná, zajisté si kvůli tomu dobře vzpomínám na ten pokoj – já 
v proláklině vysoké, železem tepané posteli, přes tyče jsem viděla jenom jasně osvícené zdi a 
měla tušení, že ta druhá holka leží někde na gauči. André se mnou souložil jako první, dlouho 
a klidně, tak, jak to měl ve zvyku. Pak ale z ničeho nic přestal a když jsem viděla, jak se 
pomalu a svižně plíží k té druhé holce, pohltil mě nevyslovitelný neklid. Za to si na mě lehl 
Ringo a ten třetí kluk, ten byl trošku tišší a zdrženlivější než ti ostatní, se vedle nás opřel o 
loket a jeho volnou rukou mě hladil po vrchní části těla. Ringovo tělo bylo úplně jiné, než 
Andrého, líbilo se mi víc, bylo větší, svalnatější. Ringo patřil k těm, co pohybují pánví 
odděleně od zbytku těla – souloží na podepřených rukou bez toho, aniž by si na ženu lehli. 
Ale André na mě přece jenom působil dospěleji (starší, přesněji řečeno: byl v Alžírsku), jeho 
maso už nebylo tolik pevné a vlasy tolik husté. Ráda jsem vedle něho spávala, zadek tlačila na 
jeho břicho, a chtěla jsem to když mi řekl, měla jsem na to přesně tu správnou postavu. Když 
Ringo přestal, převzal to ten kluk, který nás sledoval a zároveň mě hladil, ovšem už delší 
dobu mi tlačil na močový měchýř a mě se chtělo šíleně čůrat. Ten plachý kluk byl zklamaný. 
Když jsem se vrátila, spal už spal s tou jinou holkou. Nevím kdo z těch dvou, jestli Ringo, 
nebo André, byl tak milý mi říct, že se u ní jen << vystříkal>>.  
 Zůstala jsem v Lyonu asi dva týdny. Během dne moji kamarádi pracovali, odpoledne 
jsem trávila se studentem, se kterým jsem se seznámila v Londýně. Když doma nebyli jeho 
rodiče, lehla jsem si na jeho sklápěcí postel, on se položil na mě a musela jsem dávat pozor, 
aby se hlavou nenarazila na regál. Tenkrát jsem neměla ještě tolik zkušeností, ale protože 
nechal svůj ještě poněkud měkký a vlhký penis tak nenápadně vyklouznout z mojí pochvy a 
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obličejem se hned zavrtal pod můj krk, považovala jsem ho za ještě méně zkušenějšího než 
mě. Co žena cítila, nebo cítit měla, toho velice zajímalo, neb se mě zcela vážně zeptal, jestli to 
sperma, které stříká na děložní stěnu, jestli jí nepřipravuje nějaké zvláštní potěšení. Byla jsem 
zmatená. Sotva jsem cítila, když byl ve mně – jak jsem si teda měla všimnout, kdy se ve mně 
rozložila taková malá touha >> Divný! Opravdu ani ten nejmenší zvláštní pocit? <<–>> Ne, 
nic. << To mu dělalo větší starosti, než mě. 
 
Večer na mě moje parta čekala na molu na konci ulice. Byli vždycky rozdovádění a když je 
jednoho dne viděl studentův otec, řekl, ovšem upřímným tónem, musela jsem mít obrovsky za 
ušima, že mi všichni tito kluci leží u nohou. Upřímně řečeno, s počítáním jsem přestala. Moje 
dětské otázky ohledně adekvátního počtů manželů jsem zcela zapomněla. Nebyla jsem žádná 
>> sběračka <<. Jak holky, tak kluci, kteří na akcích flirtovali, osahávali a osahávat se nechali 
a líbali až doté doby, než nemohli popadnout dech se s, pokud možno co nejvíce lidmi, jenom 
proto, aby se s tím mohli druhý den ve škole vytahovat –, ti mi byli odporní. Spokojila jsem 
se s objevením, že tato chuť, kterou jsem pociťovala, když jsem zeslábla v nepopsatelné 
jemnosti dotyku cizích rtů, nebo když se položila ruka na mé ohanbí -, že se tato chuť 
dokázala nesčetněkrát vrátit, protože svět byl plný mužů, kteří na to měli chuť taky. Ten 
zbytek mě nezajímal. Jeden velice dobře vypadající kluk mě málem připravil o panenství. Měl 
jemné obličejové rysy, plné rty a husté, uhlově černé vlasy. Byla jsem zaklíněná ve svetru, 
který jsem si přetahovala přes hlavu a on zatáhl tak silně za gumičku mých kalhotek, že to 
v mých slabinách zařezalo: pravděpodobně nikdy předtím se ruka nedotkla tolik mé kůže. Tak 
to vypadalo poprvé, co mě moje chuť přemohla. Ten kluk se mě zeptal, jestli >> nechci víc 
<<? Neměla jsem tušení, co tohle chtění znamenalo, ale řekla jsem ne, protože jsem netušila, 
co >>víc<< jsem dostat mohla. Mimochodem jsem tento flirt poté ukončila a nechtěla s tím 
klukem už nic mít, i když jsme se potom o prázdninách znovu a znovu potkávali. Nikdy víc 
jsem neměla chuť s někým jít, ani s několika. Dvakrát jsem se zamilovala, vždycky do mužů, 
se kterými nebyl od začátku možný fyzický kontakt – ten první byl čerstvě ženatý a 
nevykazoval o mě jedinou špetku zájmu, ten druhý bydlel moc daleko. S mými kamarády 
jsem nechtěla žádné pevné závazky. Student mi byl moc nudný, André byl kvazi zamilovanej 
do mé kamarádky a Ringo žil dohromady s jednou paní. A v Paříži jsem měla tohoto kluka, se 
kterým jsem poprvé spala: Claude byla ale zamilovaný do děvčete z nejlepších kruhů, které 
mu mohlo říkat takové poetické věty jako: >> Dotkněte se mé hrudi, je dnes večer něžná << 
Dál jít ale nemohl. Díky tomuto příkladu nějakým způsobem pochopila, že jsem nepatřila 
mezi svůdnice a že místo ve světě nepatřilo tudíž na stranu žen, ale na stranu mužů. Nic mi 
tedy nebránilo znovu a znovu zkoušet nové sperma, které pokaždé chutnalo jinak, a bez toho, 
aniž bych se na to dívala, mačkat v ruce věc, která se mi nečekaně dostala do rukou. Claude 
měl pěkný penis, veliký, rovný a naše první setkání ve mně zanechalo vzpomínku na druh 
tuhosti, jako by mně tento penis protáhl a ucpal. Když si André před mýma očima rozepnul 
kalhoty, tak mě překvapilo, že jeho nádobíčko bylo menší a pohyblivější, protože na rozdíl od 
Clauda nebyl obřezaný. Od začátku nahá hlava se vzruší přes její jednotnou kluzkost, ovšem 
když posunu předkožku tam a zpět a odhalím žalud, který se vznáší v bublinkové lázni jako 
velká bublina, tak vzniká jemnější potěšení, které s v měkkých vlnách šíří do otvoru druhého 
těla. Ringův penis byl spíše jako Claudův, penis toho stydlivého kluka byl podobný Andrého 
penisu, ten studentův patřil do sorty, kterou jsem pořádně poznala až později: bez toho, aniž 
by byl nějak zvlášť tlustý, se v ruce cítí okamžitě velice masivně, možná proto, že je kůže, 
která ho obklopuje, pevnější. Zjistila jsem, že každý penis na mě působil jinak a já to pokaždé 
různě zvládala. A tak, jak jsem se musela pokaždé připravit na jinou kůži, barvu penisu, jiné 
ochlupení a muskulaturu, ta se zdálo, že vlastní povaha každého těla vyžaduje své vlastní 
polohy. (Je jasné, že tělo, které je hladké jako kámen, k sobě nebudeme tisknout jinak než tělo 
se svalnatým hrudníkem, nebo hustě ochlupeným hrudníkem, taky pohled působí 
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v představách zcela odlišně. Zpětně mi připadá, že jsem měla tendenci u svalnatějších, nebo 
méně kostnatých mužů být poddanější – jako kdybych je považovala za opravnu mužné -, 
zatímco tlustší těla, jedno jak velké byly, jsem považovala za ženštější a sama tak ukazovala 
větší iniciativu.) S opravdovou radostí si vzpomínám na jedno velice šlachovité tělo, jehož 
zúžený stojan skvěle pasoval do zadku, který jsem mu roztáhla: jiných částí mého těla se 
nedotýkal, pokud tedy nebudeme počítat, že mě držel za boky. Naproti tomu, u tlustých mužů, 
kteří mě taky sbalili, jsem se necítila dobře, když si na mě moc tvrdě lehli a zlíbali podle toho, 
jaké měli své korpulentní sklony, přesto jsem se jim nikdy neodtáhla. Stručně řečeno, jsem se 
jako dítě ve strašidelné dráze, slepě vrhla do sexuálního života dospělých – pro potěšení výt 
bez rozdílu balena a opíchána, nebo lépe: nechat se spolknout jako žába hadem. Pár dní po 
mém návratu mi velice citlivě napsal André do Paříže, že jsme si měli všichni přinést 
kapavku. Ten dopis otevřela moje matka, poslala mě k doktorovi a dala mi domácí vězení. 
Ovšem po tom, co si moji rodiče mohli nyní představit, co jsem v posteli dělala, nevydržela 
jsem ze studu, který se táhl extrémně dlouho nadále s mými rodiči bydlet. Zdrhla jsem, oni 
mě zase chytili. Až jednou jsem definitivně odešla z domu pryč a přestěhovala se ke 
Claudovi. Ta kapavka byl můj křest: nato jsem dlouhé roky žila ve strachu z toho popálení, 
které mi ale nebylo nikdy ničím větším než poznávacím znamením, společným osudem všech 
těch, kteří jen hodně souloží. 
 

„Jako jádro z jeho skořápky“ 
 

Na těch největších sexuálních akcích, kterých jsem se v následujících letech zúčastnila, bylo 
součástí až sto padesát lidí (ne všichni souložili, někteří taky jen přihlíželi): jednu čtvrtinu, 
nebo pětinu jsem si vzala, jak to přišlo – rukama, pusou, vagínou, zadkem. Taky se ženami 
jsem souložila, nebo je hladila, ovšem ne tak často. V klubech kolísaly čísla samozřejmě 

v závislosti na účastnících, ale taky v závislosti na využití prostoru: o tomto budu ještě mluvit. 
Počet mužů, se kterými jsem večer v Bois de Boulogne šla, je ještě těžší odhadnout. Musela 

bych připočítat taky ty, kterým jsem kouřila s hlavou na volantu, nebo u kterých jsem se 
vysvlíkla v kabině náklaďáku? A musela bych taky zanedbat všechny ty těla bez hlav, které 

střídaly za dveřmi auta a prudce si honila své různě tuhé pinďoury, během toho, co jejich 
druhá ruka se natáhla z otevřeného okna a hnětla moje prsa? Čtyřiceti devíti mužům, se 

kterými jsem spala dokážu přiřadit jméno a v některých případech taky identitu. Avšak ti, 
kteří se ztratili v anonymitě, nemůžu počítat. I když na akcích byli lidé, které jsem znala, nebo 
znovu poznala, mohla jsem v tom zmatku doteků a v rychle po sobě následujících souložích 
rozpoznat možná tak těla, nebo lépe řečeno jejich charakteristické atributy, ale ne vždy jejich 
obličeje. A i když si na tyto zvláštnosti vzpomínám, musím přiznat, že jsem všechny neznala: 
ten kontakt je občas velice letmý, mohlo se stát, že jsem se zavřenýma očima poznala jednu 

ženu podle jejich měkkých rtů, ale ne nutně podle jejich silných doteků. Stalo se, že jsem 
teprve až po souloži zjistila, že to byl transvestita. Byla jsem vydána jedné Hydře. 

Pokračovalo to takhle, dokud se Éric neodtrhl od skupiny a mě a nevyloupnul mě „jako jádro 
z jeho skořápky“ podle jeho vlastních slov. 

 Érica jsem poznala ve svých jednadvaceti letech, byl mi „oznámen“. Společní 
kamarádi mě často ujišťovali, že by měl být Éric pro mé sklony přesně ten pravý, kterého 
musím potkat. Po prázdninách v Lyonu jsme měli Claude a já nadále pokračovali v sexu 
s několika lidmi. S Éricem by to bylo intenzivnější, nejen proto, že mě bral na místa, kde jsem 
si, jak jsem právě popsala, mohla dopřát nespočet rukou a ocasů, ale proto, že tyto setkání 
byly řádně organizované. Pro mě byl vždy jasný rozdíl mezi méně, nebo více spontánními 
příběhy – když se po jednom jídle lidi rozdělí na postele a pohovky, nebo když kolem Porte-
Dauphine jede nějaká rozdováděná skupina, která naváže kontakt s jinou skupinou v autě, a 
nakonec si to všichni rozdají v jednom velkém bytě – a ty večery, které plánoval Éric se 
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svými kamarády. Mně byl jasný průběh těchto večerů a jejich exkluzivní cíl milejší, nebyl 
žádný spěch, žádné zábrany: žádné vnější vlivy (jako alkohol, nebo provokativní chování), 
které by ovlivňovaly mechaniku těla. Jejich příchody a odchody byly roztěkané. Nejvíce na 
mě udělaly dojem Viktorovi narozeninové oslavy. U vchodu k jeho usedlosti stáli dozorci se 
psy a vysílačkami, mnoho lidí mě zastrašovalo. Některé ženy byly k této příležitosti 
odpovídajíc oblečeny a nosily průsvitné věci, kvůli kterým jsem jim záviděla. Dokud chodili 
lidé a pilo se šampaňské, tak jsem se držela stranou. Dobře jsem se cítila teprve po tom, co 
jsem byla bez šatů, nebo kalhot. Mými opravdovými šaty byla nahota, ta mě ochraňovala. 
 Bytová architektura mi přišla vtipná, podobala se zařízení jednoho obchodu 
v Boulevard Saint-Germen, Gaminerie, která byla tenkrát velice moderní: jeskyně s klenbami 
z bílé sádry. Pokoj ležel v suterénu, světlo přicházelo ze dna jednoho bazénu za jeskyní. 
Z jedné okenní tabule byla, jako na nějaké obrovské obrazovce vidět těla, která skákala 
z horní roviny do vody. Popíšu vám místo, na kterém jsem se nikdy moc nepohybovala 
z jednoho místa na druhé. Rozsah věcí se změnil, ale ta situace nebyla o nic víc jiná než 
tenkrát poprvé v Lyonu. Éric mě vzal k posteli, nebo pohovce ve výklenku, vzal iniciativu do 
svých rukou a vysvlíkl mě: na to jsme si nějak navykli. Začal mě hladit a líbat a okamžitě 
přišli ostatní. Skoro celou dobu jsem ležela na zádech, možná proto, že jiná poloha, při které 
žena jezdí na muži, se tolik nehodila pro mnoho spoluúčastníků a taky se u ní určitě 
předpokládal osobnější vztah mezi partnery. Když jsem ležela, mohlo se mě dotýkat více 
mužů během toho, co se jeden se vzpřímeným tělem, aby mohl pozorovat a ostatní měli více 
místa, zabýval mou mušličkou. Oddávala jsem se těm nejrozmanitějším dotekům: jedna ruka 
mě silnými, kruhovitými pohyby třela na častí mého ohanbí, druhé mě hladila po mém 
hrudníku, nebo dráždila mou bradavku … Tyto doteky mě vzrušovali ještě víc, než samotná 
soulož, především ty penisy, kterými se potulovali po mém obličeji, nebo si třely žaludy o má 
prsa. Ráda jsem chňapla jednoho, který šel kolem pusou, nechala na něm mé rty sklouznout, 
během toho, co už ze strany přicházel jiný, přihlásil se na mém napřímeném krku o své 
požadavky a já pak otočila hlavu a převzala si toho nováčka. Nebo jsem měla jednoho v puse 
a jednoho v ruce. Pod těmito poměrně krátkými a pokaždé střídajícími se doteky se mé tělo 
otevřelo více, než když jsem v sobě cítila ty tvrdé stojany. Týkajíc se tohoto si vzpomínám na 
jednu neohrabanost, která postihla má stehna po tom, co mě asi čtyři hodiny přibíjel – o to 
víc, že mnoho můžu rádo roztahuje ženám stehna, aby lépe viděli a mohli hlouběji přirazit. 
Když mě pak nechal odpočívat zjistila jsem, že moje vagína byla ztuhlá. Byl to chtíč, tu 
tvrdou vaginální stěnu pocítit, cítila se těžká a trošku bolela a u některých povah si uložila 
otisky na všechny ptáky, kteří do ní vnikli.  
 Aktivní pavoučice uprostřed její pavučiny, toto místo se mi líbilo. Jednou – ne u 
Viktora, ale v sauně na Place de Clichy – jsem neopustila prakticky na celý dlouhý večer 
moje místo v jednom velikém křesle, přitom stála uprostřed pokoje obrovská postel. Pruty se 
mi předkládali na úroveň očí, mohla jsem cucat a kouřit, a přitom mít v rukou další dva ptáky, 
které jsem mohla současně honit. Moje nohy byly natáhnuté a když byli ptáci dostatečně 
tvrdí, tak jeden z druhým pokračoval v mé vagíně. 
 Já sama jsem se potím málo, ovšem někdy jsem promočená od potu mého partnera. 
Kromě toho se taky pořád lepí kapky spermatu na moje stehna, prsa, na obličej a na vlasy a 
muži na takových akcích rádi stříkají do vagíny, která už je slepená. Sem tam jsem se odtrhla 
pod záminkou, že musím na záchod od skupiny a šla se umýt. Ve Victorově domě byla jedna 
koupelna s namodralým světlem, jasným, ale ne oslepujícím. Nad vanou se přes celou zeď 
táhlo zrcadlo a ty hluboké, jemné odlesky dělali tu místnost ještě více příjemnější. Viděla 
jsem své tělo a byla překvapena, že bylo štíhlejší, než jsem ještě před pár momenty předtím 
pociťovala. Při koupání si v klidu vyměníme pár slov, dostávala jsem komplimenty pro mou 
hebkou pokožku, nebo pro mou jazykovou obratnost při kouření – což zaznamenala jinak, než 
když jsem ležela pohřbena pod těly a slyšela, jak se o mě povídalo: potom jsem to vzala, jako 
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z dálky, jako nemocný, který tam oslabený leží a poslouchá rozhovory vizity, která chodí od 
postele k posteli. 
 Proud vody v mé ztuhlé, otevřené mušli. Ale jen zřídka se stalo, že někdo, kdo tu taky 
dělal pauzu, nevyužil příležitost k tomu, aby mi svým, už ne zcela tvrdým, ale ještě 
ucházejícím tvrdším penisem otíral rty, když jsem dřepěla na bidetu. Často jsem taky otevřela, 
právě trochu osvěžena a s rukama opřenýma o umyvadlo, můj klín, který pořád cíleně čekajíc 
nátlak penisu, který mohl ještě párkrát silně přirazit. Cítit, jak penis klouže mezi velkými 
stydkými pysky, pomalu je od sebe uvolní a poté zasune do pokoje, jehož rozlohu jsem mohla 
po mnoha letech prozkoumat, mi dělá tu největší chuť. Nikdy jsem nebyla nešikovně, nebo 
hrubě osahávána, neustále mi byla věnována pozornost. Pokud jsem byla unavená, nebo mi 
nebyla pohodlná poloha, stačilo říct, nebo vzkázat Éricovi, který nikdy nebyl daleko, ten 
zasáhl a mohla jsem se zvednout a jít si odpočinout. Nenápadná, až skoro lhostejná přívětivost 
na těchto akcích, přišla té mladé ženě, kterou jsem tenkrát byla a která byla v mezilidských 
vztazích spíše neohrabaná, velice proti. Společnost v Bois byla smíchána, nejen za sociálního 
hlediska: myslím, že jsem tady občas měla co do činění s muži, kteří byli ještě víc plašší než 
já. Na obličeje jsem se dívala jen zřídka, ale viděla jsem oči, které na mě vyčkávaly, někdy 
dokonce s údivem pozorovaly. Stálí hosté v Bois znali příslušné polohy a krátce organizovali 
průběh akce, někteří se drželi raději v pozadí, jiní pouze přihlíželi. Charakter a hlavní 
představitelé se mohli čas od času vyměnit a Éric pak musel vymyslet nové inscenace: 
doprovázela jsem ho vždy trošku ustaraně, ovšem překvapivě se mi to líbilo, za nových 
okolností opět nalézt známé reakce a vztahy.  
 Na jednu epizodu si vzpomínám zcela zřetelně: bylo to v blízkosti Porte-Maillot 
v jednom parku, který se nachází všude kolem Boulevard de l’Amiral-Bruix. Ležela jsem na 
betonové lavičce, která byla díky obsaženému granulátu v betonu velice drsná. Utvořila se 
jedna skupina, po levé a pravé straně mé hlavy jsem viděla podbřišek tří, nebo čtyř mužů, 
kteří pracovali na mých ústech, mezitím jsem mohla u mužů ve vnějším kruhu jasně vidět 
stopu honících rukou, jako tam a zpět mrštně pružiny. Vzadu jsem viděla ještě stín diváků. Ve 
chvíli, kdy mi zvedli šaty, byl slyšet náraz. Nechali mě ležet. Čekala jsem nějakou chvíli, a 
pak jsem šla za nimi, stáli u živého plotu. Jedno Austin mini auto jelo proti osvětlené 
dopravní značce uprostřed silnice, někdo řekl, mladá žena je ve voze. Jeden malý pes běhal 
dokola jak pominutý. Štít a reflektory toho vozu svítily jedno přes druhé žlutě a bíle. Brzy pak 
byly slyšet sirény záchranky, neboť jsem šla zpátky k lavičce. Jako kdyby se celá scéna 
vrátila, utvořil se zase ten kruh a představitelé zaujmuli svá místo, jako před přerušením. Pár 
slov bylo prohozeno, ta nehoda najednou znovu navázala do té doby němý kontakt mezi lidmi 
a já byla zase ve svém malém publiku, které se tajně spojilo, aby vykonávalo jeho zvláštní 
činnost. V Bois jsem si vychutnávala, když vzácné slovní potyčky doprovázely obvyklé 
pohyby a polohy a tím současně znehodnocovali a zdůrazňovali neobvyklé setkání. Jednou 
večer, Porte – Dauphine bylo skoro liduprázdné, jsme ve světle reflektorů viděli na okraji 
chodníku dva černé. Vypadali, jako kdyby zabloudili, nebo marně čekali na opuštěném 
předměstí na autobus. Vzali nás sebou poblíž do služební komory, pokoj byl těsný a postel 
úzká. Nejdřív si mě vzal jeden, potom ten druhý. Během toho, co na mě ten jeden ležel, seděl 
ten druhý na okraji postele nedělal nic, prostě se jenom díval. Neměli tak tlusté, ale za to tak 
dlouhé ocasy, jaké jsem ještě nikdy neviděla, pohybovali se pomalu a pronikali hluboko, bez 
toho, aniž bych musela nějak extra roztahovat nohy. Byli jako dvojčata. Oba akty následovaly 
bez hektických doteků jeden po druhém. Věděli kde se mě chtěli dotknout a já si na oplátku 
užila velkou plochu kůže, kterou mi nabídli. Nechala jsem si tenkrát určitě čas si toto trvalé 
vrtání plně vychutnat. Během toho, co jsem se oblékala, se ti dva bavili s Éricem o zvycích 
v Bois a o jejich práci kuchařů. Na konci mi poděkovali se zdvořilostí upřímných hostů a já si 
je zachovala v milující vzpomínce.  
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V Chez Aimé, jednom velmi navštěvovaném klubu, to bylo trošku méně kultivované. Lidé 
přicházeli z daleka, dokonce i ze zahraničí. Dokonce i roky po uzavření jsem byla v úžasu, 
jako malá holčička, když mi Éric vyjmenovával jména známých osobností – herec, zpěvák, 
sportovec, podnikatelé, které jsem tu mohla potkat: nicméně nikdy jsem neotevřela oči 
natolik, abych je mohla rozpoznat. V té době, kdy jsem tam bývali často, vyšel film, parodie 
na sexuální osvobození. Jedna scéna se odehrávala v klubu, kde to vypadalo jako v Chez 
Aimé. Muži se tlačili u stolu, na kterém ležela žena, člověk viděl jen její nohy s vysokými 
botami, které šlapaly nad hlavou. Jezdecké boty byly tenkrát v módě, i já jsem je nosila, a 
protože byly tak těžké na vyzouvání, nechávala jsem si je na sobě, i přesto, že jsem nic jiného 
na těle neměla. Když jsem ležela na stole, zvedla jsem je určitě víc než jednou do vzduchu a 
byla jsem dost marná, abych věřila, že můj skromný oděv a moje znamení ve vzduchu možná 
mohly inspirovat režisérovu představivost. Touha dopřát si na dlouhých večerech v Chez 
Aimé, když jsem ležela se svým pozadím na hraně velkého, dřevěného stolu a světlo závěsné 
lampy na mém těle klesalo jako na hracím stole, byla diametrálně odlišná od hrůzy, kterou 
jsem tam měla před cestou. Ches Aimé leželo daleko mimo Paříž, cesta vedla přes temný les 
z Fausses – Reposes do Ville – d’Avray k domu v zahrádce, jako jsem to znala z mého dětství 
na předměstí. Éric mi nikdy neřekl, co bylo na programu: myslím si, že našel uspokojení při 
přípravě programu a v překvapeních, které plánoval. Byl to jeho styl vytvořit 
>>romantické<< podmínky. Kromě toho jsem tu hru hrála taky a nekladla žádné otázky. 
Ovšem sotva jsem všimla, že jsme byli na cestě tam, chytla mě panika při pomyšlení na ty 
cizince, kteří mě brzo donutí vynořit se z mých dřímot a při pomyšlení na tu sílu, kterou mě to 
bude stát. Cítila jsem se jako před představením: vím, že se musím plně soustředit na moje 
téma a zároveň se odevzdat veřejnosti. Ovšem ani muži, se kterými jsem se setkala, ještě 
publikum, které sedí ve tmě, nemají obličej a zázračně mezi počáteční úzkostí a následnou 
únavou necítí vyčerpání. V Chez Aimé jste nejdřív vstoupili do baru. Nepamatuju si, že by mě 
tady vzali, ačkoliv to patřilo do kánonu mých nejstarších fantazií, že na své mušli pocítím 
anglickou kůži stoličky a moje sevřené půlky budou tajně osahávány. Nejsem si jistá, jestli 
jsem si toho vůbec všimla, co se kolem mě děje od žen na barových stoličkách, kterým 
opravdu hnětli zadek. Jak jsem řekla, moje místo bylo na stole v jedné ze zadních místností. 
Zdi byly holé, nebyly tu žádné židle, žádné lavice, jenom tyto rustikální stoly a závěsné 
lampy. Dvě, tři hodiny jsem tu zůstala. Vždy se odehrávalo to stejné: ruce jezdí po mém těle, 
já chytím ptáky, točím hlavu doprava a doleva a kouřím je během toho, co ostatní ptáci naráží 
mezi mé nohy. Přibližně dvacet se jich mohlo za jeden večer vystřídat. Žena na zádech, 
reproduktivní orgány ve stejné výšce, muž stojí pevně na nohách – to je ta nejpohodlnější a 
nejlepší poloha, kterou znám. Vulva je zcela otevřená, muž může pohodlně, vodorovně 
proniknout a bez problému přirazit až k děložnímu čípku. Tvrdé, přesné píchání. Občas jsem 
dostávala tak tvrdé přírazy, že jsem se musela oběma rukama pevně držet okraje stolu a 
dlouhou dobu jsem měla malou odřeninku nad kostrčí, kde moje páteř drhla o dřevo. 
 Aimé musel zavřít. Byli jsme tam naposledy, lokál byl jak vymřelý. Aimé stál s jeho 
silným trupem za výčepem a tiše zkomprimoval svou ženu. Šlo o předvolání na kriminální 
odbor vyšetření. Obvinil ji, že nás chce vyhnat poté, co jsme si mysleli, že bychom se raději 
vrátili později. 
 Ten večer jsme se ocitli v Glycines. Pro mě to byla v tomto domě první návštěva, která 
vždy inspirovala Claudovu, Henriho a moji představivost. My tři jsme byli velmi blízcí 
kamarádi. Henri měl drobný byt v Rue de Chazel s výhledem na světle omítnutou zeď, která 
ukrývala vrchnostenskou usedlost. Protože to bylo po cestě, stavovali jsem se vždy u Henriho, 
když jsme chodívali z nedělních návštěv od rodičů. Souložili jsme ve třech, oba si mě vzali 
současně, jednoho jsem měla v puse, druhého v zadku, nebo ve vagíně a všechno stálo ve 
šťastném znamení špaget – jednoho z nejhezčích obrazů Martina Barrého – malířův dárek pro 
Henriho. Poté jsme číhali z okna a pozorovali, kdo vcházel a vycházel z Glycines. Henri 
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slyšel, že bude podnik navštíven filmovými herci a někdy jsme si mysleli, že jsme některého 
poznali. Byli jsme teenageři, čumilové, fascinovaní a pobavení z tohoto tajného okázalého 
chování, nechtěli jsme si z počátku vůbec představit, co se za těmi stěnami odehrává, 
vzrušovali nás ty věci, které nám nebyly přístupné, ty krásné vozy, které vedly na portál, to 
elegantní fluidum siluet, které vystupovaly. Když jsem o několik let později sama procházela 
portálem, tak jsem okamžitě věděla, že mi byla skromnost v Chez Aimé milejší.  
 Vydali jsme se po štěrkové cestě, která byla zablokována skupinou Japonců, jedna 
mladá žena, která vypadala jako letuška nás vedla. Požádala mě o kartičku sociálního 
pojištění – neměla jsem ji ani sebou, ani vůbec žádnou, nechodila jsem do žádné pravidelné 
práce. Mohla jsem sice ukázat výplatní pásku, to ale danou situaci ještě zhoršilo, protože jsem 
se vždycky i dnes ještě, před větší ženou, jedno jak starou vždycky chovala jako nemotorné 
dítě – u muže se mi to nikdy nestalo. I přesto jsme byli vpuštěni. Místnost byla jasně 
osvětlená jako jídelna, nazí lidé leželi na matracích. Ti lidé žertovali, což mě rozrušovalo ještě 
více, než hrozba té >>inspektorky práce<<. Jedna žena s bílou pletí, nenamalovaná, 
rozcuchané vlasy nejasně naznačovaly uzel banánů, stejně jako jej tu nosily i ty hostesky, 
s velkou radostí přemístila celé shromáždění, protože její malý syn >> by tak rád dnes večer 
přišel<<. Vidím  před sebou zase Érica, jako vždy prakticky založený hledá na nástěnné liště 
spínač, protože jsme našli další pár a bylo příjemnější to světlo ztlumit. Ale mezi těmi těly 
manévrovaly slečny s tácy plnými skleniček se šampaňským, jedna klopýtla o kabel a světlo 
zase rozsvítila, celou věc ještě doprovodilo hlasité a zřetelné >>kurva<<.  Nemůžu si 
vzpomenout, že bychom tam potom ještě dlouho zůstávali. 
 Kromě Bois – a vlastně ani tam ne, jak jsem řekla – se nesouložilo bez toho, aniž byste 
se nejdřív navzájem pozdravili, bez toho, aniž by jste si předtím nevzali trošku času na 
výměnu pár slov a nejdřív vypily skleničku vína, kterou dostanete, nebo kolem sebe nechat 
projít popelník. Nikdy jsem neměla ráda tohle nahromaděné napětí, přesto jsem byla schopna 
držet se určitých pravidel lépe než ostatní. Arman byl legrační: vždycky se vysvlíkl, když si 
ostatní ještě povídali – nemístné předvídání několika minut – a své oblečení vždycky tak 
úzkostlivě poskládal, jako nějaký komorník. Nebo tahle skupina, která nikdy nesouložila, aniž 
by se předtím nenajedla, a to vždycky ve stejné restauraci: bylo to jako při třídním srazu. 
Znovu a znovu ta skupina dělala, že jedna ze zúčastněných žen, pokud měla kalhotky, nebo 
silonky, si je sundávala tak dlouho, dokud číšník nedoservíroval: připojovala jsem se, i když 
mi to přišlo malinko hloupé. Oproti tomu, dělat lechtivé vtípky v Sexshopu mi přišlo 
obscénní. Možná jsem cítila rozdíl mezi slovní potyčkou jako předehru a přípravu na ten 
opravdový kousek a okázalým chováním, které jenom vyrušuje. V prvním případě bude něco 
zinscenováno, ve druhém ne, v tomto případě je to opravdu nevhodné. Někdy reaguji ještě 
dneska jako nějaká katolička (tajně se pokřižuju, když se obávám nějakého neštěstí, cítím se 
sledována, když vím, že jsem udělala nějakou chybu nebo udělala něco špatně…), nemohla 
jsem ale říct, že bych opravdu věřila v boha. Možná mě víra opustila, když jsem začala mít 
sex. Tak jsem se cítila prázdná, bez mise, stala jsem se pasivní, bez cíle, A tyto cíle jsem 
následovala více, než vytrvale – kdyby šel život takhle dál a dál, pokračovala bych to takhle 
donekonečna, protože jsem si ty cíle nestanovila. S tímto postojem jsem nikdy nejednala 
v rozporu s úkolem, kterým jsem byla pověřena. Už několik let řídím redakci Art press. Byla 
jsem spoluzakladatelkou toho časopisu a upsala jsem se této práci, aby vznikla identifikace 
mezi tím časopisem a mnou, ovšem cítila jsem se spíš jako strojvedoucí, jehož vlak nesmí 
vykolejit než jako kapitán, který zná svůj přístav. Takto jsem taky souložila. Byla jsem zcela 
k dispozici. V lásce, stejně jako v profesním životě, jsem neměla žádný ideál, kterého jsem 
chtěla dosáhnout, byla jsem definována jako osoba bez tabu, bez jakýchkoliv zábran a neměla 
jsem sebemenší důvod tuto roli neakceptovat. Moje vzpomínky na ty party, na ty večery 
v Bois, nebo ve společnosti mých přátel a milenců jsou srovnatelné s místnostmi japonského 
paláce. Představte si, že jste v uzavřené místnosti, pak se ale jedna stěna posune a odhalí další 
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řadu pokojů za sebou, jak jdeme dál, otevírají a zavírají se stěny znovu a znovu. Pokud 
existuje noho pokojů, můžete jít z jednoho do druhého nespočetnými způsoby a druhy. 
 Večery v klubech však v těchto vzpomínkách zabírají málo místa. S výjimkou Chez 
Aimé – to byla holá kolébka souložení. Ten neúspěšný večer v Glyciness mi zůstal v paměti 
jen z toho důvodu, že jsem o tom snila, tam jít, už od konce puberty. Možná je to proto, že je 
moje paměť většinou vizuální: z Cléopatre například, v klubu uprostřed nákupního centra 13. 
Arrondissementu, který otevřeli bývalí hosté Chez Aimé, si vzpomínám spíše na neobvyklé 
prostředí, než na vybavení a na to, co jsem tam dělala – což bylo celkově banální. Na jiná 
místa a jiná dění si naopak vzpomínám tak zřetelně, že bych je mohla uspořádat do témat. 
 To je obraz kolony, živého ocasu našeho auta. Jedeme na boční pás Avenue Foch, 
musím urgentně čůrat. Pár aut zastaví za námi. Vystoupím ven a běžím přes zelený pás ke 
stromu. Dveře od auta se otevřou. Někteří ten manévr chápou špatně a přistupují blíž. Éric 
spěchá mezi nimi, místo je jasně osvětlené a dobře viditelné. Znovu nastoupím do auta a vlak 
aut se dá zase do pohybu. Parkoviště v Porte de Saint-Cloud: parkovací hlídač vidí asi patnáct 
vozů za sebou a hodinu později prakticky ve stejném pořadí je vidí objevit se znovu. V této 
hodině si mě vzalo na třicet mužů, nejdříve mě několikrát zvedli a přitiskli ke zdi, následně 
jsem ležela na kapotě. Občas se to celé zkomplikovalo, protože jsme museli pár aut odpojit. 
Řidiči se sloučí na jeden cíl, tvoří se had, ostatní to vidí a připojují se, ovšem poté je had už 
příliš dlouhý a je lepší ten počet účastníků omezit. Jednu noc jsme tak dlouho jezdili kolem, 
že to vypadalo jako na začátku prázdnin. Jeden řidič to chtěl na jednom konkrétním místě, 
potom si ale ukázalo, že už ho jen tak bez problému nenajde. V zadním okénku jsem viděla 
posouvat se dvojice reflektorů aut doprava a doleva, zmizet a pak se zase objevit. Několikrát 
jsme zastavovali, diskutovali jsme. Nakonec jsem se dostal z řad na sportovních hřišti ve 
Vélizy-Villacoublay ocasy těch, kteří nevybočovali z řady. Neúnavnost je druhé moto. Ty 
vozy jedou, stojí, znovu jedou a náhle vypnou jako dětská autíčka na ovládání. Kruhový 
objezd v Porte-Dauphine: Člověk se na sebe dívá z auta, ten slogan mohl znít: >>Znáte nějaké 
vhodné místo?<< Některá auto opustí kruhový objezd a jedou v koloně vozidel na neznámé 
místo. Stalo se to, ačkoliv jen jednou, že to hledání trvalo moc dlouho a my nakonec ztropili 
hlouposti. Cestuji s kamarády, kteří jsou trošku orientováni ohledně zvyklostí v Bois. Sedíme 
v šesti namačkaní v Renaultu, jezdíme marně kolem dokola a chceme konečně domů. Na 
jedné hlavní silnici vidíme stát pár vozů, zaparkujeme a já, odvážný, malý, arogantní vojáček 
vykouřím řidiči v autě za námi, jménem všech, kteří na mě čekají v autě. Právě ve chvíli, kdy 
jsem hotová, se musí samozřejmě objevit dva policisté. Ptají se muže za volantem, který si 
v rozpacích zapíná knoflíky u kalhot, jestli mě zaplatil. Všichni zúčastnění se musí 
identifikovat. 
 I když jsou mé vzpomínky spojeny v první řadě s tělesnými věci, tak i určitá okolí mi 
nápodobně zůstala v paměti, dokonce ještě víc než určité pocity. Mohla jsem vyprávět 
spoustu anekdot o svém pozadí, které jsem po celá léta pravidelně nastavovala, ne-li dokonce 
častěji než moji vagínu. Při jedné malé akci v jednom pěkném bytě za Hôtel des Ivalides, 
v pokoji v mezipatře s velkým oknem, které z druhé strany nevidíte a mnoha lampami nad 
postelí, kde jsem si připadala jako v nějakém americkém hraném filmu jsem skrze tento otvor 
vzala rouru jednoho obra. Uprostřed pokoje stála místo stolu obrovská otevřená ruka 
z pomalované pryskyřice, ve které se mohla žena pohodlně natáhnout: čímž měl ten pokoj 
jako takový, pro mě neuvěřitelně obrovský charakter. Po tom, co si uvědomím, kudy do mě 
chce proniknout, dostanu z Cheshireho mohutného kousku strach, ale on to zvládne bez toho, 
aniž by musel nějak zvlášť tlačit a překvapivě, až skoro pyšně můžu pevně říct, že velikost 
není žádnou překážkou. A počet taky ne. Možná právě proto jsem přišla s nápadem – 
Ovulace? Kapavka? -, při takových velkých akcích souložit jen se zadkem. Vidím se na úpatí 
úzkého schodiště v Rue Quincampoix, váhám před tím, než začnu stoupat nahoru. Adresu 
jsme já a Claude dostali náhodně, neznáme nikoho. Byt je nízký, zasmušilý. Slyšela jsem 
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vedle mě šeptat muže: >>Ona chce být šukána do zadku.<< Nebo říkali jednomu muži, který 
to ještě nepochopil: >>Ne, ona se nechá vzít jenom zezadu.<< Tenkrát jsem po tom měla 
bolesti, ale měla jsem taky osobní uspokojení, že to šlo tak jednoduše. 
 

Snění 
 

Když znovu čtu ty předchozí stránky, objevují si ještě starší obrazy, obrazy, které existovaly 
v mé hlavě ještě předtím tímto. Jak jsem přišla k těmto obrazům, dlouho předtím, než jsem 
poprvé spala s mužem a dlouho předtím, než jsem pochopila o co během toho vlastně jde, 
zůstává fascinovaným tajemstvím. Fotky v Cinémonde, narážky mé matky – například: 
Opouštíme kavárnu, pár mladých lidí tam sedí spolu, mezi nimi jenom jedno děvče; moje 
matka zasyčí: >>Ta spí určitě s každým.<< Nebo můj otec přijde pozdě domů, přesněji 
řečeno, po tom, co byl v kavárně … Popadla jsem tyto kousky a spojila je dohromady, 
protkala se všelijakými instinkty tak, že příběhy, které jsem si vymýšlela a přitom si třela 
stydké pysky dohromady, dobře předvídaly moje pozdější dobrodružství. Vzpomínám si 
dokonce i na jeden zločin: Zatčení jedné starší, nenápadné ženy (zřejmě nějaká služka na 
farmě), která bude obviněna, že měla usmrtit svého milence. Ovšem více vzrušující než 
samotná vražda – podrobnosti jsem zapomněla – jsem zjistila fakt, že bylo zjištěno u jejich 
sešitů, do kterých si zapisovala příběhy mužů a přilepila všechny možné, malé kousky 
vzpomínek, fotky, dopisy, vlasy od jejich milenců, kteří byli velice početní, jak se ukázalo. 
Líbily se mi alba rostlin, které jsem nasadila během prázdnin a moje dobře uspořádána 
fotoalba s obrázky Anthonyho Perkinse a Brigitty Bardotové, a přišlo mi skvělé, že mohla 
v několika sešitech uchovat stopy mužů jako poklad. A ve skrytém zákoutí mého libida mi to 
připadalo rozčilující, že ta žena byla koneckonců ošklivá, osamocená a nevázaná a 
opovrhovaná. 
            Strukturálních podobností mezi prožitými situacemi a těmi, které jsem si 
představovala je u mě spousta, i když jsem nikdy úmyslně nezkusila, poslední přemístit do 
skutků a prožité krmilo jen málo mé sny. Možná mě fantazie, které se ve mně usadily již od 
mého dětství, otevřely velkému počtu zkušeností. Protože jsem se za tyto své fantazie nikdy 
nestyděla, nikdy je nepotlačovala, naopak si stále malovala a zdobila nové, nebyly žádným 
protivníkem reality, nýbrž druh mřížky, přes kterou mi můj život, který možná někteří 
považovali za výstřední, přišel zcela normální. 
  
Můj brácha a já jsme si ve veřejných parcích města hráli jen zřídka. Ale na naší cestě do školy 
byl jeden, kterým jsme chodili rádi. Z jedné strany byl lemován dlouhou zdí, na té samé 
straně stály, stíněné křovím, tři chatky z cihel a zeleně natřeným dřevem. V jedné chatce bylo 
schované zahradní nářadí a ty dvě další byly veřejné toalety. Kluci se v malých skupinách 
pohybovali kolem chatek. U zcela prvního příběhu, který mě mnoho let doprovázel při 
masturbaci, jsem si představovala, že mě některý kluk do jedné z těch chatek zatáhne. Vidím, 
jak mě líbá na pusu a všude mě osahává během toho, co za námi přijdou jeho kamarádi. 
Všichni se účastní. Všichni stojí okolo mě a já se točím uprostřed kolečka.  
            Skoro všechny zimní neděle jsem chodili střídavě s matkou, nebo otcem do Matinée 
v California, jednoho kina ve čtvrti. Jedno co běželo i trailery, nebo velice krátké, pouze 
napůl pochopené scény v milostném filmu mohly podnítit moji představu. Představila jsem si, 
že můžu jít sama do kina; před kasou stojí dlouhá řada. Najednou mě někdo přimáčkne 
zezadu i tady se účastní všichni a když jsem dojdu ke kase, všimne si pokladní, že mám 
vyhrnutou sukni. Koupím si lístek mezitím, co se někdo otírá o můj zadek, kalhotky nenosím. 
Vzrušení se šíří. Když procházím foyer, jsou má prsa již obnažena (v obraze, kdy jsem si sebe 
představovala jako dospělou ženu jsem měla pěkná, velká prsa, v mých představách je mám 
takové ještě dodnes, i když ve skutečnosti jsou jen středně velké velikosti). Občas nás ředitel 
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kina tiše, ale zřetelně poprosí, abych počkali až budeme v sále a až tam pokračovali v naši 
bezuzdnosti. První obrazy: Líbám se s jedním klukem na sedačce, který je tak říkajíc tichým 
vůdcem tajného gangu, který se ode mě nakonec brutálně odvrátil poté, co mě rozpálil tak, že 
už to víc nešlo, začal líbat jinou dívku a mě přenechal jeho klukům, se kterými si to rozdávám 
dokola mezi řadami sedaček. Pokračování: Dobře situovaní muži opustí své místo na straně 
jejich podezřívavých manželek, jdou přes tmavý sál a taky se na mě dokola sklouznou. Někdy 
nechám během těchto her rozsvítit světlo, nebo jdu na záchod mezi chodbou a záchodem 
panuje příchod a odchod. Čas od času do toho taky zapojím i policii. Jedna varianta: Ředitel 
kina si do své kanceláře nejdřív zavolá mě, pak kluky. Jiná varianta: Následuji skupinu, která 
mě v řadě sbalila, na nějakou oblast. Za plotem mě vysvléknou a začnou se mě dotýkat. Kluci 
kolem mě vytvoří kruh jako druhý plot, který mě chrání před pohledy kolemjdoucích. Jeden 
za druhým vystoupí z kruhu a jde za mnou. V jiném příběhu zase ležím na lavici v nočním 
baru, vpravo i vlevo muž. Během toho, co přistoupím k tomu jednomu a začneme se dychtivě 
líbat, mě ten druhý hladí. Potom se chci otočit n a druhou stranu a líbat toho druhého, ale ten 
první mě nepustí – nebo udělá nové místo, a tak sebou neustále mávám zprava doleva a zase 
zpátky. Nejsem si jistá, jestli jsem v časech, kdy jsem se věnovala těmto představám už 
flirtovala, nebo se vůbec už s nějakým klukem líbala; začala jsem pozdě. Po škole za mnou 
častěji chodilo pár mých kamarádů na pokoj, který jsem sdílela s bratrem, ale s těmi jsem se 
spíše prala. V tomto věku jsou holky tělesně vyspělejší, než kluci; byla jsem docela silná a 
často jsem měla převahu. 
 
Když už popisuju moje fantazie a dětství, musím taky říct, že mezi mými představami a mým 
počátečním chováním, a to především v pubertě byl značný nesoulad. U jednoho románu od 
Hemingwaye (mohla to být Fiesta), mě popis jedné ženské postavy, které přidělil několik 
milenců, tak rozebral, že jsem čtení přerušila a už nikdy více nezahájila. Jeden malý rozhovor 
s mojí matkou zapříčinil další malé trauma; už nevím, jak jsme k tomuto tématu přišly, vidím 
už jen, jak prostírá stůl v kuchyni a svěří se mi, že ve svém životě měla sedm milenců.  
>>Sedm<<, řekla a podívala se na mě, >>není zrovna moc<<, ovšem v jejím pohledu ležela 
pochybná plachost. Protáhla jsem obličej. Poprvé jsem to slyšela vyslovené, že může mít žena 
více mužů. Obhajovala se. Když jsem nad touto důvěrností po dlouhé době přemýšlela, tak 
jsem své odpovědi litovala. Sedm, co to bylo ve srovnání s bilancí, která nikdy nebyla, 
Bilance, která nikdy nebyla tažena? 
 Když jsem lépe věděla v čem spočívá sexuální kontakt, tak jsem ho samozřejmě 
zahrnula do svých snění. Když už jsem samozřejmě věděla, co takový sexuální vztah obnáší, 
zahrnula jsem ho do svých snů. Jeden velice kompletní příběh šel takto: Doprovázím jednoho 
tlustého, obyčejného muže, možná nějakého strejdu na obchodní večeři do vedlejší místnosti 
restaurace. Dvacet, třicet mužů sedí u stolu. Moje první akce spočívá v tom, pod ubrusem 
udělat kolečko, jednomu po druhém vytáhnout penis z kalhot a lízat. Představuji si jejich 
rozpuštěné obličeje mezitím, co se na chvíli vypnou z konverzace. Pak vylezu na stůl, dělají si 
srandu ze strkání mi různých věcí mezi nohy, cigaretu, párek; jeden jí párek mezi mými 
roztaženými stehny. Postupně mě všichni vydatně šukají. Jedni mě táhnou na pohovku, jiní 
mě píchají ve stoje během stále pokračujícího hovoru. Při přecházení se obsloužili i číšníci a 
vrchní. Když jsem neměla orgasmus už při masturbování, přichází na konci kuchyňský 
personál. Být ve skupině mužů, kteří si jdou za svojí činností a jen ji přeruší, aby si mě přímo 
lhostejně vzali, je neustále opakující se schéma. Přes malou změnu se strýc stává nevlastním 
otcem a obchodníci karetními hráči (nebo fotbalovými fanoušky), kteří se mnou jeden po 
druhém souloží na gauči během toho, co ostatní pokračují ve hraní (nebo dále napínavě 
pokračují ve sledování hry). 
 Celý můj život jsem jako fugový skladatel tyto příběhy znovu a znovu zaznamenávala, 
měnila podrobnosti a natahovala dál a moje fantazie jsou tak dnes víceméně vzdálenými 
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verzemi starších příběhů. Hrají zde roli i kino scény, které vyvolávají určité fantazie. Když 
přišla Sběratelka od Érica Rohmerse do kin, viděla jsem pouze jeden malý úryvek, možná 
v jednom televizním pořadu: V jedné chalupě vstoupí muž do jedné místnosti a projde 
lhostejně okolo jednoho páru, který se zrovna v posteli miluje; s tou mladou ženou si jen 
letmo vymění pohled. Moje přeměna šla takto: Poslíček přijde dovnitř, paradoxně jsem mu 
nemusela otevřít dveře, a překvapí mě v mém pokoji (světlo je jako ve filmu ztlumeno), kde 
se právě dívám na pornografické video. Beze slov si mě vezme. Brzy přijde druhý a třetí 
poslíček, i oni si mě berou zcela samozřejmě. Občas je tu pokračovaní: Jeden kamarád mě 
chce vyzvednout, já se musím se nachystat. Pokračuji v souložení ve stoje dál, dávám pozor, 
abych si nerozmazala make-up a nezmačkala oblečení, sukně je vykasaná v pase. Kamarád 
zazvoní, já mu jdu otevřít a batolím se s penisem poslíčka zezadu ve vagíně jako kachna. 
Kamarád je nadržený a hned si otevírá knoflík od kalhot atd. 
 
Sexuální fantazie jsou ta osobní, že je ve skutečnosti můžeme jen stěží sdílet s ostatními. 
Přesto jsem měla vyspělou představivost a fundus, ze kterého jsem mohla čerpat, když jsem 
později spávala s muži, kteří přitom rádi mluvili. Po mé zkušenosti se většina mužů 
omezovala na určité pojmy či věty: Jsi jeho >>super kuřička ocasu<< a jejich >>skvělá 
lízačka koulí<< dokud nestoupneš na hodnotu >>šlapka, která se nechá celou noc takto 
oslovovat<<. Zřídka se staneš >>napíchnuta až ke krku<< a >>rozoraná až po zastávku<<, 
bez toho, aniž by ten náraz byl hlasitě oznámen. Vzrušíš je, řekneš, že jsi jen >>otvor pro 
zacpání<<, oni řeknou, za chvíli bude dobře >>prošukaná<<, >>přibitá<<, 
>>prošpikovaná<<, ty sama prosíš být tím >>tlustým ocasem<< propíchnuta, tento >>ocelově 
tvrdý bič<<, který ti dělá tak dobře a pak, konečně dostaneš jeho >>skvělou šlehačku<< a 
>>polkneš tu kaši<<. Ovšem to jsou pouze akcenty, dráždidlo přerušené krupobitím výkřiků, 
hulákání a sténání ve všech modulacích. Jako reakci očekávají kupodivu více gest, než slov. 
Vulgární projevy jsou stereotyp a možná jen něco dělají, protože jsou pro nás všechny 
společné. Tak nás nechávají o něco více roztavit v tom, co nás od sebe odlišuje, totiž od slova 
a zrychlují sebe-rozpouštění, po kterém v takových okamžicích umíráme. 
 Ovšem vybudovat opravdový příběh po celou dobu aktu, dvouhlasně a proti popisně 
z fyzické výměny je zcela něco jiného. 
 Jeden muž rozšířil mé smilstvo z mírně fantastického na nesmírně fantastické. Otevřel 
dialog, řekl, že mě vezme s sebou na hotel, jehož kategorii zde nemusím zmiňovat. Před 
postelí stojí muži frontu až do chodby. Kolik zaplatí za to, vystříkat se do mé vagíny? >>50 
franků<<, jsem řekla. Jemně mi nechává opravu sklouznout do ucha: >>Moc drahé. Ne, dají 
20 franků za to, opíchat tě do vagíny, 30 do zadku. Kolik můžu si vezmeš?<< - >>Dvacet.<< 
Vím, že je to příliš málo. Jeden velmi silný příraz, jako by mi měl dát znamení. >>Dvacet?<< 
- >>Třicet!<< Další příraz hluboko do mé vagíny. >>Vezmeš jich sto a neumyješ se!<< - 
>>Jsou tam i kluci, kteří se udělají sotva ho strčí dovnitř.<< - >>I tvé břicho, prsa jsou velmi 
lepkavá.<< - >>Jo, a jsou tam i zcela staří a špinaví muži, kteří se nemyli tak dlouho, že je z 
jejich pokožky krusta.<< - >>Jo, a kolik si vezmeš za to, že tě můžou počůrat?<< - >>Budou 
na mě i kadit? - >>Ano, a pak jim vylížeš jejich zadek.<< - >>Nejdřív se budu vzpírat? Budu 
se obhajovat? - >> Ano a dostaneš výprask.<< - >>To mě znechucuje, ale přesto jim vylížu 
zadek do čista.<< - >>Přijdou dnes večer, ty zůstaneš do zítřejšího poledne.<< - >>Ale já 
budu unavená.<< - >>Můžeš spát, oni tě budou píchat dál. Zítra přijdou zase, majitel hotelu 
přivede psa a oni zaplatí, abys ses nechala tím psem ošukat.<< - >>Musím ho lízat?<< - 
>>Ano, on má úplně červený ocas, potom se na tebe vyšplhá jako na fenku a začne se 
pářit.<< 
 Nebo se to všechno odehrávalo ve stavitelské chatce, dělníci se po mě klouzali po 
stovkách a platili jen pět franků za soulož. Tělo dokázalo na tuto představu reagovat, ale 
nemuselo to vždy být; reálný akt a ten vymyšlený se neuskutečňovaly paralelně, jen 
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sporadicky spadly dohromady. Mluvili jsem poměrně strojeně, jasně, pozornost na detail, jako 
dva puntičkářští očití svědci, kteří si navzájem pomáhají znovu zrekonstruovat událost 
z minulosti. Těsně před orgasmem mluvil můj partner méně. Nevím, jestli se soustředil na 
scénu našeho vymyšleného filmu. Někdy jsem si pro sebe přesunula scénář do soukromějšího 
prostředí; Stavitelská chatka se změnila v bytovou jednotku v domě, který byl 
zrekonstruován. V těchto malých pokojích je někdy postel pokrytá závěsem. Jen moje břicho 
a nohy vykukovaly ven a dělníci, kteří hroznovitě přiházejí mě orají bez toho, aniž by mě 
viděli a bez toho, aniž bych je viděla já. Bytová jednotka se probudí přes spořádaný průběh. 
 

Společenství 
 

>>Velký počet<< si můžeme představit dvěma způsoby – jako množství, ve kterém se 
jednotlivci slučují, nebo jako řadu, ve které se to, co jednotlivce rozdělovalo sjednotí – jak 
spojenec kompenzuje slabost druhého, jak syn podobá svému otci a přesto je zcela jiný. První 
muži, které jsem poznala, mě udělali hned zástupkyní sítě, jejíž členové se všichni neznali, 
udělali mě nevědomým členem široce rozvětvené rodiny v biblickém slova smyslu. 
 Už jsem řekla, že jsem měla strach z mezilidských vztahů a že sex byl mým útočištěm, 
kam jsem se ráda skrývala, abych unikla pohledům a které mě trápily a slovním výměnám, ve 
kterých jsem ještě nebyla tak zkušená. To, že jsem se neuchopovala iniciativy, bylo 
vyloučeno, nikdy jsem muže neroztrhala. Zato jsem byla v každé situaci bez zaváhání a bez 
postranních motivů skrze všechna moje tělesná otevření a ve všem svém bytí k dispozici. 
Když se dívám na svou osobu jako na obrázek, jak mě ostatní malují, pak dominuje tento rys. 
>>Nikdy neřekneš ne, nikdy se ničemu nevyhneš. Nikdy neděláš hlouposti.<< >>Vůbec nejsi 
pasivní, ale nejsi ani provokatér.<< >>Jsi naprosto přirozená, ani rezervovaná ani vulgární, 
jen občas trochu maso…<< >>Na akcích jsi vždy první, vždy vepředu luku…<< >>Jendou ti 
poslal Robert taxíka, jako by to bylo velice urgentní a ty jsi samozřejmě přijela.<< >>Byla jsi 
považována za fenomén; především u nespočet mnoho mužů zůstáváš až do konce stejná, 
dáváš se jim. Nehraješ ani ženu, která dělá svému chlapovi laskavost, ani velkou děvku. Byla 
jsi jako >kámoš<.<< Následující zápis v intimním deníčku mého kamaráda ještě stále lichotí 
mé sebelásce: >>Catharinin klid a poddajnost v každé situaci si zaslouží nejvyšší pochvalu.<< 
 
První muž, kterého jsem poznala mě seznámil s druhým. Claude se přátelil s jedním 
manželským párem z práce, který byl přibližně o deset let starší než my. On nebyl moc 
vysoký, ale velice atletický, ona měla velice pěkný asijský obličej, blonďaté krátké vlasy a 
byla poněkud dřevěná – vlastnost, se kterou inteligentní ženy někdy kompenzují svoji 
velkorysost. Možná s ní Claude něco měl předtím, než mě přivedl k souložení s ním. 
Praktikovali jsme způsob samostatné výměny partnerů a pokračovali jsme takto dál i po tom, 
co jsme si pronajali pokoj vedle jejího bytu. Šla jsem za nimi, abych se s ním setkala, ona 
chodila za námi, aby se setkala s Claudem. Stěna byla jako dálkové ovládání– na každé straně 
běžel jiný film. Pouze jednou jsme toto oddělení nerespektovali; bylo to o prázdninách v jejím 
domě v Bretani. To odpoledne padalo měkké, jasné světlo až do rohu obývacího pokoje, kde 
on ležel na pohovce, já seděla na okraji. Přišla a odešla, Claude tam nebyl. Přitáhl si mě 
k němu s takovým líným, téměř oddaným pohledem, který mají někteří muži, i když jsou 
panovační, vzal moji bradu, políbil mě a posunul mou hlavu na jeho penis. To jsem chtěla – 
udělat ho tvrdého, a přitom se úplně svíjet; bylo mi to milejší než mě roztáhnout na píchání. A 
já jsem ho pěkně cucala. Možná jsem ten den pochopila, že na to mám talent. Koordinovala 
jsem pohyby ruky a rtů; podle tlaku jeho ruky na mé hlavě jsem cítila, kdy jsem měla zrychlit, 
nebo zpomalit. Především si ale vzpomínám na ty pohledy. Když jsem si udělala pauzu, a 
vyhlédla přes horizont zipu a zhluboka se nadechla, uviděla jsem její pohled, který měl 
jemnou bezvýraznost sochy a já viděla jeho vyděšený pohled. Den si myslím, že jsem tenkrát 
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musela nejasně pochopit, že vztah přátel jeden k druhému roste jako popínavá rostlina, že se 
rozšiřuje, kroutí a svíjí a že se může spojit v úplnou a oboustrannou volnost, že stačilo se 
nechat připojit a že jsem k tomu tudíž i já sama rozhodně mohla přispět. Miluji tuhle 
paradoxní osamělost. 
 
Umělecká scéna se skládá z různých komunit, z rodin, jejichž místa setkání v té době, kdy 
jsem začala jako kritička už nebyly pracoviště, ateliéry, galerie, redakce časopisů, ale 
kavárny. Tyto malé komunity byly samozřejmě hřiště příležitostného, milostného 
dobrodružství. Bydlela jsem uprostřed Saint-Germain-des-Prés, tenkrát ještě stále ve čtvrti 
s galeriemi pro současné umění a bylo to vždy jen pár kroků z jedné výstavy do erotické 
mezihry. Vzpomínám si, jak jsem s jedním novým kamarádem malířem šla přes Rue 
Bonaparte. Zdrženlivý kluk, který nikdy pořádně nezvedne hlavu, ne, když se široce usměje 
přes celý obličej, ne, když se na mě dívá přes jeho tlustá skla brýlí. Už si nepamatuju jak mi 
dal najevo, že na mě má chuť – určitě velice opatrně (>>víš, měl bych chuť, se s tebou 
vyspat<<), pravděpodobně se mě ani nedotkl. Nemusela jsem toho moc říkat, rozhoduji se 
rychle. Vzala jsem ho k sobě, nechal se vést, aniž by si uvědomil, že mě taky zapne 
v okamžiku, kdy se na mě tak submisivně a nejistě podívá. Moje chuť přišla přišla právě v tu 
chvíli, kdy je mé rozhodnutí učiněno a druhé je trochu překvapeno. Mám potom opojný pocit 
naplněného hrdinského činu. Ale abych si získala jeho důvěru nemám nic lepšího, než slova 
uličnice, která se právě osvobodila z rodičovského chomoutu a hloupě řekne: >>Chci 
všechno.<< Ještě pořád se na mě dívá. Jeden, který se mnou šel při nějaké příležitosti, se mi 
později přiznal, že moje podkrovní místnost na něj působila jako pokoj v hodinovém hotelu a 
můj hrubý přehoz přes postel jako plachta, která byla skromně rozložena po posteli, aby ji 
chránila před tím, co se tam děje! 
 Navštívíme několik výstav, které v museu v Gênesu pořádá Germano Celant. Claude, 
Germano a ostatní jdou vpřed, já jsem ještě s Williamem, vystavovatelem v sále. Unáhlené, 
kradmé dotyky, položí svou ruku na mou vagínu, popadnu jeho klacek v kalhotách udivená, 
že je tak tvrdý, jako nějaký neživý předmět, a ne jako část živého organismu. Měl neobvyklý 
smích, jako by měl už plná ústa polibků. Dělal si srandu, naučit mě anglicky:  >>Cock, 
pussy.<< O něco později je na projížďce Paříží. Když opouštíme bar Rhumerie, olizuje mi 
ucho a šeptá zřetelně odsazenými slovy: >> I want to make love with you.<< Přitisknuti 
k sobě ve služebnickém vchodu za rohem pošty Rue de Rennes a Rue du Four mu řeknu: >>I 
want your cock in my pussy.<< Smích. Stejná cesta ke mně do pokoje v Rue Bonaparte. 
William, Henri a mnoho ostatních by měli často přicházet. Souložili ve dvou, nebo ve více 
lidech, často pod záminkou, že jeden kluk roztrhl dívku a my bychom ji měli přesvědčit, že je 
mnohem hezčí sdílet touhu s více než s jedním partnerem. Ne vždycky to klaplo; v tom 
případě musím přistoupit já a utěšit ji. Kluci se přestěhovali na odpočívadlo, aby si jednu 
zapálili. Neříkám nic, hladím ji, něžně ji líbám; ženy se nechají snadněji od jiné ženy 
přemluvit. Samozřejmě. Že mohla odejít, ovšem to žádná neudělala, dokonce ani ta, se kterou 
měl Claude ještě později přátelské vztahy a která mu o dvacet let později prozradila, že 
tenkrát nechtěla podlehnout a začala brečet, protože byla ještě panna. Henri si vzpomene na 
jiné děvče se kterým jsem se zamkla v kuchyni, která sloužila taky jako koupelna. Pomáhám 
jí očistit si obličej, řasenka je slzami rozmazaná. Tvrdí, že nás slyšel ze záchodu v poschodí 
skrz střešní okno sténat. Chtěla by si jen z mužů dělat srandu a mě zvráceně stáhnout na její 
stranu. 
 Přes zvláštní zvrat citlivosti jsem naproti tomu ve svádění muže spíše slepá – úplně 
jednoduše, protože je mi to milejší, když s tím zachází opatrně, ale k o tom budu ještě mluvit. 
Ale velmi dobře vím, kdy si líbím ženě bez toho, aniž bych někdy očekávala, že by mi některá 
udělala sebemenší chuť. No, dobře vím, že to může být ničivě pěkné přejíždět přes jemnou 
pokožku bezmezné rozlehlosti, kterou ženské tělo skoro vždy nabízí – mnohem méně mužské 
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tělo! Ale já jsem se těmto dotykům a jím příslušným lesbickým hrátkám nikdy neoddávala, a 
když se na akcích objevily, tak jen proto, aby neporušovala pravidla. A muži, kteří právě tento 
druh trojice navrhovali, byli v mých očích lenoši, kteří mě velice rychle začali nudit. Přesto 
mě to vzrušovalo se na ženy dívat. Můžu si představit obsah skříní, hádat co je v kosmetické 
skříňce, dokonce postavy žen, se kterými jsem spolupracovala, lépe popsat než muž, který 
s nimi sdílí život. Na silnici je následuji s dívám se na ně s větším zájem než ten, kdo je chce 
sbalit. Můžu spojit speciální záhyb na zadku s řezem kalhotek, nebo s třásněmi na lodičkách. 
Ale moje vzrušení s optickým uspokojením skončilo. Navíc pociťuji kolektivní sympatie pro 
pracovitá, nebo velká sesterstva jen k těm, které mají stejné jméno jako já (po válce jeden 
z nejběžnějších) a k aktivistkám pro sexuální osvobození. Jedna z těchto žen, mimochodem 
jedna opravdová a velmi milující lesba, která se přesto nepředpojatě účastní akcí, mi jednou 
řekla, být copains znamená, dělit se mezi sebou o chleba – takže jsme opravdové kamarádky. 
 Na jedné akci byla výjimka, kde si polovina účastníku sebou ještě někoho vzala, 
všichni do jednoho nováčci. Chvíli jsem ležela sama s jednou blondýnou na tlusté, černé 
kobercové podlaze v koupelně. Byla velmi baculatá – tváře, krk, hrudník, zadek a samozřejmě 
lýtka. Měla nádherné jméno: Léone. Léone se nechala malinko prosit, než se nakonec přidala. 
A pak tam seděla úplně nahá, jako zlatý Buddha v chrámu. Seděla jsem kousíček pod ní, 
seděla na stupínku, který obklopoval vanu. Jak jsme přistáli v tomto rohu, když byt byl velký 
a pohodlný? Možná kvůli její nerozhodnosti, a protože jsem převzala roli, na kterou jsem se 
zase jednou cítila být povinna: ta, která ochotně zahajuje začátek. Můj celý obličej plaval 
v její kypré vulvě. Nikdy předtím jsem nevysrkala takovou nedutou mušli; doslova naplnila 
ústa jako velká meruňka, jak říkají Francouzi z jihu. Visela jsem na jejich velkých stydkých 
pyscích jako pijavice, pak jsem pustila ovoce a pronikla jazykem dovnitř, abych uvolnila 
otěže, abych mohla, jako už předtím, získat co nejvíc šťávy z její díry, z této měkkosti, oproti 
které kůže na prsou, nebo okolo ramen tak čistá není. Nepatřila k těm, které se pohybují, jen 
sténala, tiše a měkce, stejně jako byl měkký i zbytek jejího těla. Znělo to tak opravdově, že 
mě to neuvěřitelně vzrušilo. Jak jsem pak nasála její vybíhající, masité knoflíky! Jak mě to 
nažhavilo, naslouchat jejím přáním. Poté, co jsem se pak všichni zase oblékli, šťastně a 
vesele, jako v šatně sportovního klubu, se Paul zeptal – vždy se vyjadřuje příměji, než ostatní: 
>>A? Bylo to hezký?<< Jako by neměla žádný důvod se vzdávat! Sklopila oči a řekla mi 
s důrazem na první slovo, že ji jedna osoba velice vzrušila. A já jsem si myslela: >>Můj bože, 
učiň, že jsem to byla já!!<< 
 
Opustíme Bataille a položíme si souhrnně a řádně jednu filosofii. Ale když se vrátím k této 
vášnivé době s Henrim, musím mu dát za pravdu, když říká, že naše posedlost sexem a náš 
proselytismus byla spíše kvůli naší mladistvé hravosti. Když jsme ve čtyřech, nebo v pěti 
dováděli v maličkém bytě na posteli ve vikýřovém okně – které posílilo dojem, že se 
schováváme v nějakém úkrytu –, pak proto, že se večeře vyrostla v >>kolo, kolo mlýnský.<< 
Hosté si pod stolem nohama lechtali klín, nebo jeden natáhl prst, který předtím strčil do velice 
průhledné, lehce voňavé omáčky. Pro Henriho to byla hra, přijít ve společnosti dívky, kterou 
před půl hodiny poznal, nebo se naše malá banda potulovala ve čtyři hodiny ráno kolem a 
hledala byt jedné kamarádky u které jsme se chtěli bezpodmínečně válet na krásném 
prostěradle. Každou sekundu se to pokazilo. Dívka se nechala pomuchlat, rozepnout 
podprsenku, nebo sundat kalhotky, ale zbytek večera seděla na židli, nehýbala se, řekla ne, že 
nemohla, ale bude ráda přihlížet, jo, to už pro ni bylo v pořádku a bude čekat, než ji zase 
odvezeme domů. Mohla jsem sledovat lidi, jak muže, tak ženy, kteří se jednou půlkou zadku 
uchýlili na židli, nebo oběma půlkami zadku seděli na kraji pohovky a neodtrhli oči od 
ostatních, kteří to provozovali o pár centimetrů dál, ale těchto pár centimetrů je přemístili do 
jiné doby. Neúčastnili se, proto nelze říci, že by byli fascinovaní. Buď zaostávali vzadu, nebo 
byli před nimi, jako dychtiví a trpěliví diváci, kteří sledovali vzdělávací dokument. 
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 Proselytismus byl samozřejmě povrchní, protože malé provokace na nás samotné 
platili víc než ty, které jsme domněle chtěli zahrnout. Henri a já jsme přistáli ve velkém 
starém bytě v Boulevard Beaumarchais, kde bydlí intelektuálové, kteří nechávají holé, vrzavé 
parkety a nedostatečně osvětlené stropy v původním stavu. Přítel nás uvítá s širokým a 
pevným úsměvem, který sdílí hustý plnovous; ženatý je s jednou moderní ženou, která však 
nevlídně chodí do postele. A my, my boříme všechna Tabu, myslím, že si vzpomínám, jak 
jsem se třásla a hlasitě se smála mezi jejím hlasitým proudem moči. Ale ne, opraví mě Henri, 
jenom on mě počůral. V každém případě je jisté, že jsme se na to posadili do vany ze 
smaltovaného plechu. Pak jsme souložili ve třech na balkóně. Pár měsíců bydlím u 
kamarádky, spím v jednom velmi malém podkrovním pokoji bez nábytku, občas mi 
poskytnou společnost kočky. Když přijde její přítel, tak nechá svoje dveře od pokoje dokořán 
a se svými výkřiky se zpátky rozhodně nedrží. Ale nedostanu nápad se k nim připojit, 
nezasahuji do záležitostí druhých. Schoulím se v úzké posteli a připadám si trošku jako 
služka. Ale s tvrdohlavostí zvířat a dětí se domluvím a zapředu kamarádku do mého života. 
Protože stejně žijeme spolu, tak nevidím důvod, aby do svého pěkného klína nezasunula 
stejné ocasy, jako já. Jde to třikrát, čtyřikrát. Nechává se odhodlaně přibít k posteli a roztáhne 
nohy jako motýlí křídla. Líbí se mi, jak s ohledem na Jackův chvějící se penis, který vytrhl 
z těsných trenek, s otevřeným pohledem a hlasitým hlasem řekne, měl >> pěch jako 
hřebec<<. S Jackem jsem v této době nově uzpůsobila svůj život. Dnes si vzpomínám na to, 
že jsem jednou ztratila nervy a zkopala ho během toho, co ji píchal. I na to jsem zapomněla. 
Ale velice dobře si vzpomínám, Dobře si vzpomínám, že jsem nikdy žádné žárlivosti 
nevytahovala. Mám dojem, jako bych hrála v nějakém filmu o svobodném, nečinném životě 
spolu s mladou bohatou, když se brzy ráno probudím po procházce k pekařovi Alexovi; bydlí 
v jednom pěkné mezonetovém bytě v Rue des Saints-Pères. Líbí se mi, sama být tak čerstvá 
vedle jeho pyžama, které bylo přesně tak propocené, jako být mělo. Vždycky si é dělá legraci 
z mého skákání po posteli a domnívá se, že si může být v tuto denní dobu přinejmenším jistý, 
že je první, který si mě vezme. No, rozhodně ne! Strávila jsem noc u někoho jiného, před tím, 
než jsem odešla jsme souložili a já mám ještě šlehačku ve vagíně. Dusím svoji radost 
v polštáři, vím, že je malinko uražený. 
 Claude mi dal příběh O; ze tří důvodů se můžu s tou protagonistkou identifikovat: 
jsem vždycky připravena, rozhodně nenosím žádný pás cudnosti a byla jsem brána zezadu 
stejně tolikrát, jako zepředu, a kromě toho se mi tento samotářský život v osamělém domě 
velice líbil. Namísto toho jsem byla ve své práci už velice aktivní. Ale díky sociabilitě 
v uměleckém prostředí, díky lehkosti, s níž jsem byla schopna vstoupit do vztahu proti mým 
obavám a skutečnosti, že vztahy mohly mít přirozeně fyzický aspekt, jsem považovala ten 
pokoj, ve kterém se všechno odehrávalo, jako uzavřený, neproniknutelný, sebe obnovující se 
svět. Už opakovaně jsem použila slovo >>rodina<< . Někdy to byla pouze metafora. 
S mladistvými, kteří procvičují sex v rodinném kruhu, jsem se zapojila poměrně pozdě: jeden 
kluk jde s jednou holkou, nebo jde jedna holka s klukem, pak ona, nebo on udělá konec kvůli 
jedné setře, bratrovi, bratranci, nebo sestřenici. Dokonce jsem měla jednou co do činění se 
dvěma bratry i jejich strýcem. Se strýcem jsem se přátelila, často zval své synovce, kteří byli 
jen o něco málo mladší než já. Na rozdíl od večerů, kdy mě tento muž bral ke svému příteli, to 
šlo s oběma bratry bez jakýchkoliv cavyků, bez přetvářek. Strýc mě připravil a oba bratři mě 
píchali skrz na skrz. Když jsem odpočívala, vedli mužské rozhovory – nějaké věci na domácí 
zlepšení, nebo něco nového ve světě počítačů. 
 S mnoha muži, se kterými jsem dříve měla sexuální kontakt, se ještě dnes přátelím. 
Ostatní jsem jednoduše ztratila z dohledu. Na většinu setkání mám opravdu příjemnou 
vzpomínku. S některými jsem spolupracovala a zjistila jsem, že ta důvěrnost a něžnost, která 
tam ještě stále byla, usnadňovala spolupráci. (Jen jednou jsem se zlobila z vážných profesních 
důvodů.) Taky nikoho nikdy nevypustím z jeho sítě vztahů, přátelství a aktivit. Alexise jsem 
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poznala nejasném prostředí skupiny mladých kritiků a žurnalistů pracujících na různých 
výtvarných tématech. Z tohoto kruhu jsem šukala s dalšíma dvěma a Alexis se mě podrážděně 
zeptal, jestli jsem si dala za cíl >> smlsnout si na celé mladé francouzské kritice<<. Pracovní 
atmosféra byla veselá, jako ve školní třídě těsně před prázdninami. Oba moji kolegové a 
milenci, byli na rozdíl od Alexis poněkud nevycepovaní, a to i přesto, že už byli ženatí. Oba 
byli uhrovatí a vesměs poněkud zanedbaní. Od jednoho jsem se nechala přemluvit po tom, co 
mě pod záminkou, projít si jeden překlad, nalákal k sobě (vždycky to byly tyto malé byty v 
Saint-Germain-des-Près). Stěžoval si, že je opravdu nemožné, když nebudu spát i s ním, když 
jdu konec konců do postele s každým. Ten druhý zkusil své štěstí o něco sebevědoměji. 
Domluvil si se mnou schůzku v nakladatelství, které publikovalo jeho knihy. Recepční mi 
poradila a s laskavým svolením žen z povolání vysvětlila, že mladá žena čekající na něj v hale 
nenosí pod svou blůzou podprsenku. Sexuální vztah s tím prvním byl rychle u konce, 
s druhým trval léta. Později se oba připojili k uměleckému tisku a pracovali mnoho let 
společně. 
 Už jsem naznačovala, že jsem Érica poznala přes naše společné přátele, kteří mi o něm 
vyprávěli. Včetně Roberta. Roberta jsem poznala při jedné reportáži o umělecké slévárenství. 
Vzal mě sebou na Creusot, kde zaléval jednu monumentální sochu. Na cestě zpátky za mnou 
Robert přišel a lehl si na mě. Nehýbala jsem se. Auto bylo těsné, seděla jsem šikmo, 
Robertova hlava na mém břiše, moje pánev křivě na sedadle, abych se mohla lépe odevzdat 
do jeho rukou. Znovu a znovu jsem klopila hlavu a dávala mu pusy, on mě líbal. Jedním 
pohledem do zpětného zrcátka se řidič postaral o to, abych se necítila dobře. Ta situace mě 
oněměla stejně tak, jako návštěva sléváren s jejích obrovskými tavícími peci. Jeden čas jsem 
vídávala Roberta skoro denně, taky mě představil mnoha lidem. Instinktivně jsem odlišovala 
muže, se kterými byl sexuální vztah možný a se kterými možný nebyl. Robert to taky cítil; 
aby odradil některé muže, řekl jim, že už mám jako umělecká kritička značnou moc. Robert 
mi taky řekl, kdo ztělesnil mýtus hříšného, pařížského života: Madam Claudová. Mám mnoho 
představ o vznešené prostituci, vím však, že jsem nebyla ani tak vysoká ani tak krásná, jako 
by se pro takovou práci slušelo: ani dostatečně urozená jsem pro to nebyla. Robert 
zesměšňoval můj sexuální hlad ve spojitosti s mou profesní zvědavostí; říkal, že bych klidně 
mohla psát o klempířství, kdybych měla něco do činění s klempířem. Ale byl vždycky názoru, 
že se svými sklony se musím nutně seznámit s Éricem. Nakonec jsem se s Éricem seznámila 
přes jiného společného kamaráda, jednoho velmi silného, se kterým jsem prožila 
vyčerpávající večery – jeden ze sorty, která píchá se silou a rytmem mašiny. Jako by toho už 
nebylo už dost, vzal mě sebou ráno do velkého ateliéru, který sdílel společně s jedním 
kolegou; tam jsem se nechala ve sladkém vyčerpaní vzít i tím druhým, tentokrát téměř 
slavnostně a tiše. Jeden večer mě tento kamarád pozval ke společnému jídlu s Éricem. Jak 
jsem řekla, přes Érica jsem poznala většinu mužů, cizinců a těch, se kterými jsem si 
vybudovala profesní a přátelské vztahy. Pro upřesnění bych ještě chtěla dodat, že mě zároveň 
naučil přísnému způsobu práce, který následuji ještě dnes. 
 Ze zřejmých důvodů jsou moje vzpomínky na tyto vztahy seřazeny podle pořádkového 
schématu a jsou pokaždé spojeny s určitou skupinou umělců. Gilbert, kamarád malíř, se 
kterým si pamatuji na mé začátky, mi připomíná, že jsem mu vždycky jen v sedě kouřila, 
když jsem ho odpoledne navštěvovala v apartmánu, který obýval se svou rodinou; souložili 
jsme pouze u mě doma. Mimochodem, během jedné z těchto návštěv >>se neudělal<<, 
protože v poslední chvíli jsem chtěla, aby mi ho strčil do zadku. To byla moje primitivní 
antikoncepce; byla založená na pojetí mého těla jako celku, bez hierarchie ve vztahu 
k morálce, nebo potěšení; každá část mého těla mohla být nahrazena jinou, tak nějak to šlo. 
Ale jiný malířský kamarád se stejnými sklony mě naučil moji vaginu lépe používat. Díky 
jednomu interview jsem se jedno brzké ráno zjevila v jeho ateliéru, ale nevěděla jsem, že mě 
bude očekávat hezký, poutavý muž. Mám pocit, jako bych odešla teprve až další den. Postel, 
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nebo pohovka stála, jako v mnoha ateliérech, před velkým oknem, nebo průčelím s okny, jako 
by se muselo to, co se tam odehrávalo, postavit do světelného rámu. Na mých víčkách ještě 
stále cítím to světlo, které se přes mou, dozadu nakloněnou hlavu rozlívá a oslňuje. Musela 
jsem mít stejný reflex jako u Gilberta, chtěla jsem samozřejmě, aby jeho penis vklouznul do 
mého zadku. Poté jsme si spolu povídali, řekl mi velmi přesvědčivě, že jednoho dne potkám 
muže, který mě vezme dobře zepředu a tím lépe, mi z toho dá ještě lepší prožitek. Gilbert 
později málem spadne ze všech mraků, když mu řeknu, že jsem v té době měla ještě delší 
příběh s jiným malířem (ten krátkozraký, který si mě vždycky tak prohlížel), Gulbert si 
pomyslel, že touto svou ženu nikdy nezradil. Znovu mi přivolává třetího do paměti, se kterým 
byla na akcích pro čtyři v jednom malém pokoji v Rue Bonaparte; měl stále opakovat, že i 
muži mezi sebou něco mají. Nechala jsem si to, jako výplod představivosti. 
 William se připojil k jedné skupině umělců a jeden večer jsem se podrobila, že 
s jedním, s Johnem, strávím noc. Potkala jsem se s ním u několikrát, taky jsem s ním už 
přednášela a považovala ho za svůdného; jeho teoretické rozhovory působily díky mým 
povrchním znalostem angličtiny komicky a pohyb jeho rtů dával jeho mladistvým lícním 
kostem význam. Přicestovala jsem do New Yorku a chtěla se setkat se Sol LeWitt, který 
právě vystavoval své práce. Z letiště jsem zavolala Williamovi a oznámila se. Stále ještě 
vidím, jak v podkroví, kam se právě nastěhoval, ve stoje souložíme a povzbuzuje Johna, 
abych mu udělala to stejné. Tři čtvrtiny vysoké, v pravém úhlu spojené zdi, tvořily výklenek 
barevně uspořádaný, jako stavební kameny. Čtyři, pět lidí přišli a odešli, všichni dělají dojem, 
jako by se soustředili na jednu konkrétní věc. William mě odnesl na matraci za jednou zdí. 
John byl velmi něžný, úplně jiný než mocný William. William nás nechal o samotě, John 
v určitém okamžiku usnul, přitiskli jsme se k sobě, jeho ruka v mém klíně. Ráno jsem se 
musela, jako hadí žena s pomalými, silnými pohyby vykroutit z jeho svěráku paží a vysoukat 
se z pod prostěradla na podlahu, protože i přes denní světlo, které už proniklo přes všechna 
okna, stále spal. Běžela jsem na ulici, zastavila taxi a s těsnou nouzí ještě stihla mé letadlo. 
Prací skupiny jsem sledovala nadále, ale Johna jsem už roky neviděla. A když jsem ho pak 
potkala na jedné přehlídce, tak jsme spolu prohodili jen pár slov, protože mi dělalo potíže 
s ním komunikovat. 
 
S postupem času ustoupil strach, který jsem cítila ve společnosti k nudě. Ba dokonce i 
s přáteli, se kterými jsem ráda, a dokonce i když rozhovor sleduji od začátku a už nemám 
strach k tomu taky něco říct, nastane vždycky ten okamžik, kdy najednou ztratím zájem. Je to 
otázka času – najednou mám dost; bez ohledu na to, co je to za téma mám pocit, jako bych 
ztuhla, jako u takových těch televizních seriálů, které jsou stejně prázdné, jako každodenní 
život sám. A to už se taky nezmění. V takovém případě vklouznu do němých, někdy i slepých 
gest. Nejsem sice moc aktivní, ale často prostě stisknu rameno sousedovi, nebo sousedce (to 
má méně následků), nebo se někomu zavěsím za nohu a připadám si jako nezúčastněná 
pozorovatelka, která je zaneprázdněná jinými věcmi. Když cestuji s ostatními, například na 
dovolené a podnikáme spolu všechno možné, mám často potřebu spontánně podniknout něco 
sama a tímto způsobem uniknout společnému jídlu, činnostem. Zažila jsem velmi 
zaneprázdněná léta, která se vyznačovala neustálými změnami sexuálních partnerů, někdy i 
na malých večírcích, na slunci, za zdí zahrady nad mořem a západem slunce a chodbou v 
mnoha místnostech velké vily. Jeden večer jsem si s ostatními nechtěla vyjít; Paul, který mě 
dobře znal, který si dobrácky dělal srandu z mého chování a který si občas dovolil mě ze 
srandy držet na záchodě jen tak, aby moje netrpělivost rostla a já se nemohla dočkat, až se 
zase vrhnu do zmatku těla, Paul mi tedy slíbá, že mě vezme k jednomu kamarádovi, kterého 
ještě neznám, automechanikovi, který nemá s malířskými kruhy nic společného. Ví, že se 
raději půjdu seznámit, než jít na večeři s ostatními a pak unaveně čekat v nějaké kavárně, 
nebo baru do té doby, než přepadne únava i ostatní. Sotva ho poslouchám a chystám se na to, 
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strávit večer sama. Tyto okamžiky mají něco klidného, když se zdá být prázdnota která je 
kolem vás a která nepostihne jen místo, ale i čas, který před vámi leží nekonečná. 
S nevědomou skromností si tuto příležitost vychutnáváte líně dřepíc v sedačce a ponecháváte 
v pravém slova smyslu prostor pro čas. Kuchyň je úplně vzadu ve vile, mažu si chleba. Mám 
plnou pusu, když se ve dveřích objeví Paul a jeho kamarád, kteří jdou rovnou na zahradu. Je 
vysoký, má hnědé vlasy, světlé oči a v té tmě vypadá nějakým způsobem působivě. 
Kamarádsky se omluví, že viděl, že zrovna jím, že se nemám v žádném případě nechat rušit… 
Je mi trapně, že mám drobky v koutcích úst, říkám ne, ne, vlastně jsem vůbec neměla hlad, a 
nechala jsem chleba zmizet. Šla jsem s ním. Jedeme kabrioletem na velký útes za Nizzou. 
Vezme jednu ruku z volantu a odpoví mé ruce, která se tře o nařasenou bouli jeho jeansů. 
Otok, který je zatížen naškrobenou a napjatou tkaninou, je pro mě pokaždé zvláštní dráždidlo. 
Jestli se chci jet někam najíst. Nechci. Mám takový dojem, že jede trošku déle, než je nutné, 
dělá objížďky před tím, než dojede k sobě domů. Strnule hledí na silnici během toho, co 
uvolním jeho pásek. Známý je pánevní pohyb vpřed, který dělá řidič pro usnadnění otevření 
zipu u kalhot. Pak přichází zdlouhavé vyloupávání toho velkého ocasu, který bez dalších 
problémů snadno najde cestu z jeho dvojitého bavlněného obalu. Člověk musí mít dostatečně 
velkou ruku, aby mohl jedním pohybem všechno vytáhnout a já mám vždycky strach, že 
nějakému muži ublížím. Musí mi pomoct. Konečně ho můžu důkladně honit. Začnu úplně 
pomalu, chci jej hladit po celé délce, vychutnat si hladkost toho jemného masa. Vezmu ho do 
úst. Snažím se udělat se, pokud možno co nejmenší, abych ho nerušila při řazení a cucám ho 
v mírném tempu dál. Jsem si velice dobře vědoma nebezpečí, které při takových podmínkách 
hrozí a nezpochybňuji je. Pokud si vzpomínám, bylo to velmi pěkné, ale přesto jsem u něho 
nechtěla strávit noc, a tak mě zavezl k vile předtím, než se vrátili ostatní. Ne, že bych 
nemohla spát venku – ale chtěla si zachovat ten okamžik, který jsem s ním zažila, jako 
myšlenku, která se rozvíjí uprostřed diskuse do snění, do soukromého prostoru, k němuž jiní 
výjimečně nemají přístup. 
 
Pokud jsem, jak bylo popsáno výše, dobrovolně vedla tento sexuální život a, jak jsem právě 
popsala, si vytvořila únikové možnosti, pak lze tuto svobodu měřit pouze její nevýhodou, 
nevyhnutelností setkání, heteronomií řetězce, jehož jeden člen, jeden muž, mě spojuje s jiným 
členem, který mě následně spojuje s třetí stranou atd. Moje svoboda nebyla ze sorty, kterou si 
znovu a znovu berete ve hře života, byla to svoboda, která se projevuje jen jednou, jednou 
provždy. Vzdala jsem se osudu a bezvýhradně jsem ho přijala, jako jeptiška, která slibuje 
sliby. Nikdy jsem neměla nic někým neznámým, který mě oslovil ve vlaku, nebo metru, ale 
často jsem slyšela, že se na takových místech jako ve výtahu, na toaletě, nebo v kavárně 
odehrávaly vášnivé příběhy. Já jsem to vždycky rychle blokovala. Doufám, že to dělám 
s humorem a přátelsky, ale zároveň jsem tak nepřístupná, že můžu působit jako nepřístupná. 
Šlo o mé síly zapojit se do meandru sváděcí hry, do žertování, které nevyhnutelně existuje 
mezi náhodným střetem a pohlavním stykem, i když je interval jen krátký. V krajním případě 
jsem mohla kopulovat jako zvíře, pokud by vzrušený dav na vlakovém nádraží, nebo na 
chodbách metra umožnil tu nejsyrovější touhu, stejně tak, jako se vystavuje nechutným. 
pohledům. Nepatřím mezi ženy, které >>hledají dobrodružství<<, sexuální obtěžování u mě 
mělo jen zřídka úspěch a u cizinců nikdy. Ale vždycky jsem ráda sjednávala schůzky s hlasy, 
které mi do telefonu říkaly, že by mě ten, nebo onen večer potkaly, i když jsem si k nim 
nemohla přiřadit žádný obličej. Byla jsem lehce k najití, stačilo jen zavolat do redakce. Tak 
jsem šla jednoho večera do opery, La Bohème … Přišla jsem pozdě a musela počkat na první 
akt, než jsem se nakonec mohla ve tmě posadit vedle polovičního cizince. Údajně jsme se 
měli potkat pár dní před tím u jednoho společného přítele (poměr se opět stává možným 
žertem; jen zřídka vysloví muž slovo >>skupinový sex<<), ale profil toho muže, plešatá 
hlava, čelist mi nic neříkali. Nepochybovala jsem o tom, že by tam ten večer nebyl, ale sotva 
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věřím, že by měl něco se mnou. Položí mi ruku na stehno a nejistě na mě pošilhává. Celou 
dobu působí unaveně a měl ve zvyku otírat si hlavu stejně bezmyšlenkovitě, jako po mě 
nechal bloudit své velké, kostnaté ruce a stěžoval si na příšerné bolesti hlavy. Přišlo mi, že 
nebyl úplně spokojený a připadal mi poněkud žalostný. Párkrát jsem se s ním ještě viděla, 
zval mě do divadla, nebo do drahých restaurací, kde jsem si dělala srandu, že jsem se, pokud 
možno považovala za šlapku a kolem dokola klamala uvaděče číšníky a maloměšťáky, neboť 
tento holohlavý pán se spící kůží se bavil i s malými intelektuály! 
 Ještě dneska se stane, že mi moje telefonistka Hortense v Art press oznámí, že mi 
někdo volá, ale jméno mi neřekne. >> Tvrdí jasně a pevně, že Vás dobře zná.<<  Nechám si 
hovoř přepojit k sobě. Na opatrných slovech a spoluvinném tónu okamžitě poznám, že má ten 
cizinec v hlavě obraz malé mršky, která ho obdařila zatraceně dobrými vzpomínkami. 
(Podobně to funguje, když mi je při nějaké vernisáži, nebo jídle představen nějaký muž a já 
mám dojem, že se s ním setkávám poprvé, ale dívá se na mě pár sekund déle a řekne: >>Už 
jsme se jednou předtím setkali.<< Pak si myslím: Měl v jiném životě celý čas na světě, aby se 
podíval na můj obličej, zatímco jsem možná upírala pohled na jeho ochlupení.) Mě už to ani 
tak moc nerajcuje, abych se vztahovala k takovým příběhům, ale stále na mě dělá hluboký 
dojem, kolika mužům zůstane doba, kdy s někým souložili přítomna; to mi sympatizuje ještě i 
později. Mohlo uplynout deset – co to říkám? –, dvacet, nebo možná ještě víc let co spali 
s jednou určitou ženou a mluví o tom s ostatními, nebo přímo k ní, jako by se to stalo teprve 
včera. Jejich touha je robustní květina, která nezná žádné roční období. Kvete ve skleníku 
daleko od banálních formálností a nechává tělo, které si k sobě tiskne, vidět vždy stejnýma 
očima, jedno, jestli je to tělo už uschlé, nebo je pevně zasunuté v kutně. Mám však zkušenost, 
že se nestaví proti zásadě reality, když se to vnucuje. Protože nejsem na sex po telefonu, 
přichází otázka jako Sezame otevři se, nebo taky ne. Například: >> Jsi teď vdaná?<< –  
>>Ano jsem.<< – >>Aha. Dobře. Tak, jak budu zase v Paříži, dám o sobě vědět, možná 
bychom se mohli na chvíli vidět.<< A pak vím, že o něm nikdy neuslyším. 
 
Ještě jedno slovo o svádění, o kterém mnoho žen tvrdí, že je nejkrásnější fází vztahu. 
Vždycky jsem dbala na to, aby bylo krátké. Mohla jsem si ho užívat jen za dvou velmi 
specifických okolností, a to jen bez jeho dlouhého prodlužování: po dlouhé abstinenci a když 
už touha nevědomě pramení z hluboké lásky – oboje mimořádné okolnosti. 
 Znamení v prvním případě: nečekaná a nepříjemná foto-schůzka v kanceláři, ze které 
nic nevzejde, protože nebylo dostačující světlo; jízda výtahem tak výmluvná, jako pokládka 
rakve; letmé polibky, naznačované, ukvapené kousance na mém holém rameni, když jsem ho 
musela natáhnout přes rozkládací sůl … Vdechovala jsem tyto výpary touhy jako astmatička, 
která je natolik hloupá, že jde do takového skleníku. Vím, že jsou tyto pocity v mém životě 
málo rozvinuté; Zaznamenala jsem to jako jakýsi pliv na můj erotický život. 
 Další případ ukazuje, že nejživější smyslový dojem může projít nejméně citlivým 
otvorem. Nejsem muzikální a do opery chodím jen z důvodů, které s hudbou nemají nic 
společného, ale Jacques skrze svůj hlas zaujal místo v širokém poli mé touhy. Neodpovídá 
běžnému představení erotického hlasu, není ani sametový ani drsný. Někdo ji zaznamenal při 
čtení nějakého textu a pak mi tu nahrávku přehrál na telefonu. Ještě dnes slyším zvuk toho 
hlasu, který ozýval až do nejcitlivějšího bodu mého těla. Poddala jsem se hlasu, který mi dal 
dojem, že s jeho čistotou, s klidnými vibracemi a modulacemi jeho řečníka, bude jako ruka, 
která se otevře: >>Voilà!<< O nějaký čas později jsem v telefonu slyšela tento hlas znovu, 
tentokrát přímo; upozornil mě na tiskovou chybu v jednom katalogu na kterém Jacques 
spolupracovala a který jsem já zpracovávala. Navrhl, že přijde a pomůže mi s korekturou toho 
exempláře. V malé kanceláři, pár centimetrů od sebe jsme na tom dělali hodiny. Byla jsem 
velmi rozrušená z mojí chyby, on si naproti tomu myslel, že ji stačí jen opravit. Byl pozorný, 
ale ne horlivý. Po jednom z těchto zdlouhavých sezení mi navrhl, jestli bych ho nechtěla 
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doprovodit na jídlo s jeho kamarádem. Po jídle jsme se v několika natlačili na postel, která 
sloužila taky jako pohovka, leželi jsme na půl natáhnutí a bylo to nepohodlné. Tento dotek 
přišel nečekaně, byl tak neobvyklý, a tak krásný, že se mě stále ještě dotýká, i když je určena 
pro jinou kůži než moji. Šla jsem Jacquesem domů. Ráno se mě zeptal, s kým spím. 
Odpověděla jsem: >>S mnoha muži.<< a on řekl: >>Kurva, já se právě zamiluji do dívky, 
která spí s mnoha muži.<< 
 

Potěšení z vyprávění 
 

Kromě mých rodičů jsem nikomu neskrývala rozsah a eklekticitu mého sexuálního života. 
(Když jsem si v době, kdy se pro mě slovo >>svatební noc<< ještě ztrácelo v mlze 
představovala, že moje matka věděla, co v tuto noc, která přijde udělám, trpěla jsem 
příšerným mučením.) Postupně jsem si nějak nejasně uvědomila, co mi tento životní styl 
nabídl: Iluzi, otevřít ve mně samotné oceánské možnosti. Člověk podléhá nejrůznějším 
omezením (práce, která bere a vytváří jenom stres; úděl chudoby; a především: nervy-
drásající rodiny – a vztahové konflikty); tak byla jistota, že budete moci mít sex ve všech 
situacích a se všemi lidmi, kteří sex chtějí (abychom udrželi iluzi, musíme samozřejmě ty, 
kteří nechtějí, vyhnat za horizont), jako čerstvý vzduch, který naplňuje plíce, když jdete 
nakonec úzkého mola. A protože realita této svobody stanovila hranice (nemohla jsem jinak; a 
i kdybych mohla udělat něco jinak, uzavřely by moje stehna pouze mizející malou část 
lidského řetězce), muselo slovo, vzpomínky, především rychle po sobě jdoucí vzpomínky na 
mé sexuální epizody, musely vždy a v plném rozsahu vyčerpat všechny možnosti. >>Jsem 
tady, s tebou, s vámi, ale když vyprávím, vytahuji ven prostěradlo, odkryju díru ve zdi tak, 
aby celá armáda mohla vystoupit z kulisy a shromáždit nás.<< Obecně, jsem od třetího, nebo 
čtvrtého setkání jsem zmiňovala některá mužská jména ve spojení s neškodnými aktivitami, 
které by ale mohly být interpretovány dvojsmyslně, a kdybych si byla ještě jistější, hrála bych 
na originální situace, ve kterých jsem souložila. Testovala jsem reakci. Už jsem říkala, že 
jsem nikoho nechtěla přesvědčovat a už vůbec ne provokovat s výjimkou neškodné perverze a 
vždy jen někoho, kdo již byl považován za spolupachatele. Byla jsem otevřená a opatrná a 
následovala tříbodovou metodu: Svým způsobem jsem se chránila před novým vztahem tím, 
že jsem se neustále pohybovala jen se svým partnerem; pak jsem si otestovala, jestli ten nový 
člověk do této komunity patřil, a nakonec jsem probudila jeho zvědavost, jedno jak reagoval; 
ale nikdy jsem nevystoupila ze své ochranné zóny. 
 Přítel, který mě při souložení vždycky přiměl mluvit, nechtěl samozřejmě slyšet pouze 
mé fantasie, ale taky pravdivé příběhy. Musela jsem mu říkat jména, popisovat místa, přesně 
mu říkat, jak často jsme to dělali. Když jsem si vzpomněla na někoho nového neznámého a 
nebyla úplně přesná, okamžitě se zeptal: >>Spala jsi s ním?<< Jeho zájem se netýkal jen 
sexuálních záležitostí jako: >>Jakou barvu měl jeho žalud, když jsi mu stáhla předkožku? 
Hnědou? Červenou? Vyleštila jsi mu zadek? Jazykem? Prsty? Kolik prstů jsi mu strčila do 
zadku?<< Taky kladl význam banálním věcem, které jsem nacházela v určité situaci, nebo 
prostředí. >>Byli jsme v prázdné místnosti v Rue Beaubourg, podlaha byla sádrová, hned si 
mě vzal na matraci, která tam jen tak ležela.<< Nebo: >>Je vyhazovač na jedné show 
Johnnyho Hallidaye. Celou show jsem sledovala z rohu jeviště, bylo to, jako mít reproduktory 
v břiše. Jeli jsme k němu na motorce, Harley už neměla zadní sedačku, rám mě řezal do 
vagíny. Když jsem konečně souložili, byla jsem tak otevřená, jako rozpraskaný grapefruit.<< 
Rád byl taky trošku sentimentální: >>Je do tebe zamilovanej?<< – >>Hm.<< – >>Rozhodně 
je do tebe zamilovanej.<< Druhý den ráno se ocitám spící a slyším ho mumlat: >>Catherine, 
já tě miluji. Catherine, já tě miluji.<< A jeho břicho se při dýchání nepohybovalo tak, jako při 
souložení, ale jako velká kočka, která sebou cukala při spaní. V sentimentu se se míchá 
nějaký druh žárlivosti u prostřední osoby: >>Ví, že spíš se všemi možnými? Je žárlivý, je to 
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pravda?<< Jiný přítel měl ve zvyku, mě položit na pracovní plochu uprostřed hightech 
ateliéru a prezentovat mi jeho ptáka, kterého vytáhl z poklopce jako obrovský píst z klenby 
kalhotek s krajkou – barokní nádech ve strohém prostředí. Tucetkrát jsem to musela o malbě 
vyprávět, i když jsem se tímto přítelem už víckrát nesetkala; ani jsem to nemusela měnit. Bylo 
také dobré být schopen dostat tuto pozici po masturbování před chvílí, ráno po probuzení 
nebo v kanceláři, a mít tak mnohokrát za sebou. Nikdy jsem neobjevila dobrodružství, které 
jsem ve skutečnosti nezažila a moje vyprávění už nezkreslovali realitu, jako tomu bylo 
automaticky při každé proměně. Už jsem říkala, že fantazie a skutečnost mají podobné 
struktury a u mě už nemají nic společného jako krajina se skutečným místem, který 
představuje; obraz ukazuje spíše malířův vnitřní pohled než skutečnou realitu. A vidět tuto 
realitu jako obraz nebrání tomu, aby stromy rostly a listy padaly. U akcí se stává, že se muž, 
který zasune do už dobře prošukané vaginy zeptá, jaké to bylo s jeho předchůdcem. 
>>Předtím jsi křičela. Řekni, že měl tlustého ptáka, že je to pravda? Musel tě vypáčit, to máš 
ráda. Předváděla ses jako žena, která je zabouchlá. Jo, jo, já tě viděl.<< Musím přiznat, že 
jsem zase očekávaně, upřímně odpověděla – ne, byla jsem zabouchlá jen do jeho penisu –, 
protože jsem v tu chvíli nemohla jednat proti své svědomité povaze a protože jsem se nechtěla 
neustále opakovat. 
 Obvykle však taková výměna probíhala mimo tělesné potěšení. Pak zabírají slova 
prostor mezi partnery, domeček z karet, který staví ve hře otázek a odpovědí a ze kterých mají 
strach, že by se mohl zhroutit náhlým přiznáním chtíče, nutkaní být až příliš rychle 
indiskrétní. Útok je tedy akceptován. Jeden přítel se mě jednou dotazoval krátkými slovy 
během toho, co seděl na volantu jeho malého, chatrného vozu; Kdy jsem začala se 
skupinovým sexem? Jaké lidi lze při takových akcích potkat? Maloměšťáky? Kolik žen se 
připojuje? Kolik mužů si mě při takových večer vezme? Mám vždycky orgasmus? 
Odpověděla jsem stejně objektivně. Pak zaparkoval auto na okraji silnice – ne proto, abychom 
se mohli dotýkat –, ale aby mohl pokračovat ve svém výslechu, jeho obličej byl nehybný, 
pohled upřený do dálky. Jestli jsem si současně vzala více mužů vaginou, pusou. >>To je sen 
a pak ještě do každé ruky jednoho.<< Byl novinář. V určitém okamžiku se mnou začal dělat 
rozhovor do časopisu. 
 V mém bezprostředním okolí je zpříma udržován rozruch, které umožňuje členům 
komunity tajně se setkávat na nejrůznějších místech, na pracovním setkání nebo na večírku a 
přetrpět tam upravenou normálnost, například na zahajovacím večírku v domácnosti s mnoha 
hosty. Příchod a odchod ve velkém ateliéru, člověk si nemůže sednout. >>S tímto typem tam 
vzadu můžeš opravdu mít orgasmus? Skvělý, není špatný, ale to nic neznamená. Co by ti 
mohl dobrého udělat?<< Přikývnu, že je to pravda, ten muž nic není, a kromě toho se k nám 
nehodí. V mých myšlenkách patřím do velmi odlišných kruhů a ráda spojuji lidi dohromady. 
Zvu ho dovnitř, nikdo ho nezná. Někdo se mě zeptá, kdo ten borec s tím příšerným 
staromódním oděvem byl. Přesto. Když u něj strávím noc, olizujeme se dlouhé hodiny před 
tím, než jdeme do rozbité postele. Jsem z toho úplně šílená, když při 69 se třu hrudníkem o 
jeho ochablejší břicho. >>Ty máš opravdu slabost pro muže s pupkem.<< – >>Měla jsem sen, 
že jsem na jedné sex akci potkala Raymonda Barreho! … A kromě toho nemám ráda, když 
jsou tak čistotní … Věřím, že si nikdy nečistí zuby.<< – >>Ty jsi nechutná. Vždyť je přece 
ženatý, ne?<< – >> Viděla jsem obrázek jeho ženy. Je tak ošklivá, až je zase krásná …<< I to 
mě vzrušuje. Mluvím normálním tónem, ale vysvětlení si škudlím. Vychutnávám si 
v myšlenkách tuto infekční špinavost a ošklivost a zároveň si užívám lehkého znechucení 
mého diskutujícího. >>Olizovali jste se. A pak?<< – >>Nedokážeš si ani představit, jak sténal 
… Když jsem mu lízala zadek, tak šel na kolena a roztáhl ho, měl úplně bílé půlky … Houpal 
zadkem, když jsme mu strčila dovnitř nos. Potom jsem šla na všechny čtyři … Přišel 
s malými, jak to mám říct, cílenými přírazy.<< Můj diskutující se taky účastnil skupinových 
sexů, ale nikdy se nestalo, že bychom spali spolu. Ani mě popravdě nějak nepřitahoval. Není 
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jedním z těch, který by mě otravoval otázkami, ale naslouchal mi; nakonec oba společně 
pojmenováváme přítele jednoho přítele, se kterým jsme se ani jeden nikdy nesetkali a já jej 
pokládám za příslušníka. 
 Čím více sociálních interakcí jsem měla, tím více jsem si z toho utvářela 
pragmatismus, který je pro sexuální kontakty charakteristický. Když jsem na prvních 
setkáních otestovala vnímavost druhého pro trojku, přišly na řadu slova. Pro někoho, lehká 
aura smyslnosti, která mě obklopovala stačila, zatímco jiní, jak bylo právě popsáno, mě rádi 
doprovázeli myšlenkou při sebemenším dotyku, kterému jsem se vzdal. Navíc, pravda v 
rozhovoru není nikdy absolutní, je vždy vázána na rozvoj pocitů. S Jacquesem jsem byla na 
začátku hovorná, později, když jsme cítili a žili náš vztah jako milostný vztah jsem se musela 
dodatečně těžce a špatně vyrovnat s tím, že sexuální dobrodružství a popisy těchto sexuálních 
dobrodružství byly tabu; přitom jsem v jeho romantických popisech nacházela erotické scény 
– určitě ozvěna anekdoty, kterou jsem mu řekla. Ze všech mužů, se kterými jsem měla trvalý 
vztah, zablokovali můj rozhovor od začátku pouze dva. Ale jsem si skoro jistá, že to, co 
nechtěli vědět, a to co nebylo řečeno, přesto bylo základním prvkem našich jednání. 
 
Ti, kdo se řídí morálními principy, jsou jistě lépe vyzbrojeni proti útokům žárlivosti než ti, 
kteří jsou se svými liberálními pohledy na život bezmocní proti vášnivým výbuchům. 
Největší a nejupřímnější svoboda, kterou člověk vyjadřuje chtíčem a sdílí s tělem milovaného 
člověka, může velmi náhle pocházet z odpovídající velké nesnášenlivosti. Žárlivost je možná 
pramenem, který bublá ve svém nejhlubším vnitřku a jeho kapky zavlažují podprahově a 
stoupají na pole libida, dokud se nevytvoří řeka, která přetéká přes břehy; to je svědomí jako 
celek, které bylo milionkrát popisováno. Znám to z pozorování a také z vlastní zkušenosti. Já 
sama jsem tyto konfrontace a jejich projevy prožívala ve strnulosti, že ani smrt milovaného se 
se mnou nemohla spouštět, ať už byla brutální, nebo nepřirozená. Musela jsem si přečíst 
Victora Huga abych znovu našla postavu otce Boha, abych pochopila, že je tato strnulost 
podobná zadržení v dětství. >>Strašlivou hrůzu, kterou cítil kolem něj zvětšila předměty. Cítil 
dojmy, které však jeho mysl nedosáhly… K tomu se ještě přidává, že to dítě mělo dar, brzy 
ten pocit setřást<<, jsem nechala ve Smějícím se muži a konečně našla vysvětlení pro moji 
tupost. A mohu potvrdit, že i později, když už máte výšku, která neumožňuje další zvětšení, 
můžete trpě něčím, co bych nazvala: Nedostatečné pochopení nespravedlnosti, která vám ani 
nedává přístup k pocitu této nespravedlnosti. Celou cestu z Rue Las-Cases do Notre-Dame-
des-Champs jsem byla bita, skopnuta do žlabu; když jsem se znovu posbírala, byla jsem údery 
do zad a šíje nucena jít dál, tak jako byli dříve hnáni neposlušní studenti do Karzru. Vrátili 
jsme se z večera, který nevzal žádné obrátky ke skupinovému sexu, jen jednou by se to živě 
stalo, když jsem byla vedena jedním známým džentlmenem do kavalkády a který se mnou 
tančil až do neosvětleného pokoje, kde mě přitiskl na pohovku a začal mi slintat do ucha. Ten 
přítel, který mě bil, mě však již taky doprovázel na večírky, které skončili jinak. Když jsem 
procházela v noci tuto cestu peklem znova v marné naději, že najdu šperk, který jsem pod 
těmi údery ztratila, soustředila jsem se výhradně na tuto ztrátu. Při jiné příležitosti mi moje 
hloupě detailní příběhy přinesly sice méně promyšlenou, ale ne méně brutální pomstu: Spala 
jsem na břiše a on mi žiletkou udělal na pravém rameni řez. Břitvu před tím dezinfikoval nad 
krbovým ohněm. Ta jizva vypadá jako otevřená pusa a ukazuje velice dobře, co cítím. 
 
Moje vlastní žárlivost se projevuje jen v několika případech. Sexem jsem také uspokojovala 
svou intelektuální a profesní zvědavost, ale naproti tomu jsem byla naprosto lhostejná k lásce 
a emocionálnímu životu mých přátel, dokonce: Tak trochu jsem k tomu cítila pohrdání. 
Záchvaty žárlivosti jsem měla jen u mužů, se kterými jsem sdílela svůj život, a v obou 
případech to paradoxně byly zcela rozdílné důvody, které k tomu vedly. Trpěla jsem pokaždé, 
když byl Claude sveden ženou, kterou jsem považovala za hezčí, než jsem byla já. Nejsem 
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ošklivá, když má člověk v celku rád můj zevnějšek, ale jinak není můj vzhled sám o sobě 
nijak zvláštní. Naštvalo mě, že jsem v zásadě nemohla dokonale zdokonalit své sexuální 
umění. Opravdu by se mi líbilo, kdyby ta nejlepší kuřička penisů, ta první, která to na akcích 
rozjíždí nebyla malá a kdyby neměla u moc u sebe oči a neměla moc dlouhý nos… Dokážu 
s extrémní přesností popsat, které ženy Claudeho přitahují: trojúhelníkový obličej, vlasy ve 
stylu >>maloměšťanská Isolda<<, drobounký hrudník, který sebou nese kulatá ramena a 
kuželovitá prsa jako výhodu, zářivé oči, které ale mají jiný odstín hnědé, než ty moje, hladké 
čelo, panenkovské tváře. Je samozřejmé, že tento rozpor, který je neslučitelný se zásadou 
sexuální svobody, činí bolest nevyslovitelnou a že mám stejně nevyslovitelné brečící křeče a 
hystericky se svíjím tak, že jsem se v žádném případě nerovnala tělu, které kreslil Paul 
Richer. 
 S Jacquem nabrala moje žárlivost podobu příšerného pocitu vyloučení. Představa, 
kterou jsem si o nějaké ženě mohla vytvořit – jak v jednom z našich důvěrných prostředí 
během mé nepřítomnosti blokuje jejím zadkem pohled na jeho penis, nebo jak se celým svým 
tělem prezentuje, rozprostře se a obsadí i ten nejmenší kousek našeho prostředí, stupačku na 
autě, vzorovaný potah naší pohovky, hranu umyvadla, který tlačí na břicho, když opláchnete 
hrnek, jestli jsou dokonce její vlasy přilepené v mé motorkářské přilbě –, to všechno mi 
způsobovalo tak silné bolesti, že jsem ji musel vytěsnit těmi nejdrastičtějšími prostředky mé 
představivosti. Představovala jsem si, že jsem ty dva překvapila, opustila dům, šla po 
Boulevard Diderotu dolů k Seině a tam spadla do vody. Nebo jsem běžela dál až do úplného 
vyčerpání, a museli mě blouznící, nebo němou převést do ústavu. Méně patetický únik byla 
násilná masturbace. Když už jsem vytáhla několik fantazií, které tuto činnost podporují, tak 
bych možná měla říct i něco změnách, které moje představy zažily v určitém čase. 
Nepředvídatelné události na neobdělaných pozemcích, epizody s poslíčky jako lhostejnými 
zbohatlíky jsem nahradila repertoárem scén, ve kterých jsem již nevyskytovala – Jacques byl 
jediný muž, doprovázen byl jednou ze svých přítelkyň. Scény byly částečně fiktivní, na druhé 
straně se skládaly z fragmentů, které jsem nasbírala, když jsem tajně četla jeho zápisníky, 
nebo korespondence; on sám o tom moc nemluví. Zaparkují Austina pod železniční most, 
v úzkém prostoru zatlačí jemně její hlavu k jeho břichu, s oběma rukama tak, jako s drahým 
předmětem držíte skleněnou kouli, do té doby, než jí vystříkne jeho šlehačku do krku a vidí, 
že polyká poněkud ztěžka. Nebo vidím, jak velký, bílý zadek, jako obrovský žampion pučí na 
obývákové pohovce a Jacques ho šuká a hlasitě proti němu tleská. Nebo ta dívka stojí zpříma 
s jednou nohou na stoličce, jako to dělá spousta žen, když si zavádí tampón; Jacques stojí na 
špičkách, drží ji za boky a proniká zezadu dovnitř. Vždycky jsem přišla přesně nato, když 
jsem nechala Jacquese vstoupit do mých představ a vnitřně jsem v každém okamžiku mohla 
vidět silné asymetrické zkreslení jeho tváře. Toto zachycení mých starých fantazií mě 
nakonec ochránilo, ale vyžadovalo to hodně vytrvalosti a vůle, aby mohli tuto oblast mé 
představivosti se mnou samotnou jako protagonistkou dobít zase zpět. Kupovatelná láska je 
jako kokon Bource morušového, zahrnuje sexuální vztah, který se odvíjí; nemůžu tuto 
kapitolu uzavřít bez toho, aniž bych si nevzpomněla na můj jediný a neúspěšný pokus 
s prostitucí. Když jsem slyšela mluvit o Madame Claude, mohla jsem vždycky přenechat své 
snění vznešené prostituci, mohla jsem žárlit na Catherinu Deneuve v Belle de jour, ale nikdy 
jsem toho nebyla schopna udělat, byť krok tímto směrem. To znamená, že Lydie, jediná žena, 
která se na akcích někdy sama chopila iniciativy, strávila několik dní v bordelu v Palermu, 
aby mohla za vydělané peníze kamarádovi uspořádat skvělou akci. To byl pro mě sen, byla 
jsem neschopná slova. Důvody jsou pochopitelné – už jsem mluvila dostatečně dost o mé 
ostýchavosti a moji extrémně opatrné povaze. Abych vybudovala prodejný styk, musela bych 
nejprve vyměnit slova, nebo zaměnit gesta, což je stejně složité jako jakákoli normální 
konverzace a pro mě se příliš nelišila od situací, kterým jsem se vždycky vyhýbala. V obou 
případech, bych musela zahnout i postoje a odpovědi toho druhého, abych mohla tuto roli 
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hrát. Ale při prvním kontaktu se dokážu soustředit pouze na tělo. Teprve až po tom co mám 
nějakým způsobem základnu, když jsem obeznámena se strukturou a pigmentací kůže, nebo 
když jsem své tělo harmonizovala s druhým tělem, pak může můj zájem >>vystoupat<< 
k osobě, a pak z toho, jak jsem řekla, může vzniknout upřímné, trvalé přátelství. Ale pak už 
bylo pozdě, pro požadování peněz. 
 Přesto jsem to skoro udělala. Jedna moje stará kamarádka ze školy mi chtěla udělat 
laskavost; jeden její milence jí navrhl, aby se setkala se ženou, která je na velmi mladé ženy. 
Ona sama se neodvažovala, myslela si ale, že by to mohlo zajímat mě. Byla názoru, že se 
ženou to není >>tak špatně<<, jako s mužem. V jedné kavárně v Montparnasse jsem si 
domluvila schůzku s asi třiceti pětiletým, nedůvěřivým zprostředkovatelem, který vypadal 
jako realitní agent. Z opatrnosti jsem se nechala doprovodit kamarádem, který se držel 
v pozadí. Už si nevzpomínám, o čem jsme mluvili a jak ta schůzka měla vypadat. Myslím, že 
ten muž hodně vyprávěl o té ženě, se kterou jsme se měli setkat, zatímco jsem si nedokázala 
představit, že bych se ocitla na místě prostitutek a změnila jsem role; představila jsem si tu 
ženu jako stárnoucí prostitutku s šedivými vlasy a obnošeným prádlem ležící na plyšovém 
přehozu, zamlklá, ale přísná. Když mě vzal do známého malého hotelu v Rue Jules-Chaplain, 
jsem si i přes mou naivitu uvědomila, že tuhle ženu nikdy nedostanu před obličej. Vzhledem 
k tomu, že jsme o ní tolik mluvili, jsem ji nejspíš hned a na vždy spálila v říši představivosti. 
Pokoj byl útulný. Zapálil dvě noční lampičky, ale nedal si tu snahu, aby zhasl hlavní světlo. 
Hned si rozepnul zip a požadoval, abych mu ho vykouřila – toném těch, kteří do někoho vrazí 
v metru a omluví se, ale přitom vyvolávají dojem, že je to jeho vlastní chyba. Byla jsem 
šťastná, že už se nemusím zabývat jeho hrubostí a přešla k jeho žádosti. Položil se na 
saténový přehoz přes postel, jeho penis byl tvrdý a snadno manipulovatelný. Klekla jsem si do 
pravého úhlu k jeho pánvi, velmi pohodlná poloha a pravidelně dýchala, aniž bych se unavila. 
Byla jsem ve spěchu se za chvíli zhroutit, protože mé myšlenky se smíchávaly dohromady. 
Mám se ho znovu zeptat na tu ženu se kterou jsme se měli údajně sejít? To by bylo hloupé. 
Měla bych si naúčtovat peníze za ten orální sex? Ale neměla jsem to udělat dřív? Co mám říct 
tomu kamarádovi, který na mě čeká? Byla jsem překvapena jeho otevřeným, mladistvým 
výrazem, který pokrýval jeho obličej po jeho příchodu; to bylo v úplném rozporu s jeho 
chováním. To bylo taky jedinkrát v životě, kdy jsem uspokojila muže, který mi byl 
nesympatický. Když jsme opustili pokoj, jasně se mi zformoval obraz – neposkvrněný strop, 
křeslo, kterého jsme se nedotkli, čistota, žádné předměty na nočním stolku. Všechno jsem 
zapřela, ale nemohla jsem tomu pozornému příteli, který na mě čekal v jedné pouliční kavárně 
neskrýt, že jsem rozsáhle využila svá ústa. Při kouření jsou rty uvnitř bolavé, zejména pokud 
jedete rychle. Když své rty nechám klouzat nahoru dolů, chráním tak ten tuhý člen tím, že rty 
přetáhnu přes zuby. >>Tvoje rty jsou úplně oteklé<<, řekne mi ten kamarád a nadává mi, že 
jsem idiot. Ten mladý muž, který vypadal jako realitní agent nás následoval, urazil nás, 
prohlašoval, že jsme si z něho chtěli jen špatný vtip. Moc jsem neporozuměla jaký vtip. Ale 
pak byl klidný. 
 Samozřejmě si ze mě můžete dělat legraci a tvrdit, že by bylo strašně jednoduché 
využít mé tělo bez toho, aniž bych z toho něco měla já. Měla jsem co do činění s relativně 
bohatými muži, ale nebyla jsem určena pro malou komedii, kterou jsem potřebovala hrát, 
abych získal materiální výhodu, kterou obvykle museli poskytnout ostatním. Kdybych stejně, 
jako ministerští předsedové musela uvést všechny dary, které obdrží od velvyslanců nebo 
zahraničních prezidentů, tak by byl výtěžek znepokojující: jeden oranžový, flitry posetý pár 
punčoch, které jsem na sobě nikdy neměla; tři široké, bakelitové náramky z třicátých let; 
šortky, nepochybně jeden z prvních modelů zimní kolekce 1970 v perleťově bílé pletenině a 
k nim odpovídající blůza; opravdové svatební šaty berberské ženy; levné hodinky, brož, 
bižuterie v barokním stylu, která byla typická na začátku osmdesátých let; řetízek a prsten od 
Zolotas, které bohužel velmi rychle zmatněly; pareo s vyšitými perličkami na hranách; 
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elektrický masér jedné japonské značky a tři kovové kuličky, které se strkají do vagíny a které 
mají být údajně vzrušující, ale u mě to nikdy nefungovalo … Musím ještě přidat finanční 
účast na jedněch večerních šatech od Yves Saint Laurent, osušku, taky od YSL; moje zubní 
oštření byla zadarmo a půjčku ve výši několika tisíc franků jsem nemusela nikdy vracet zpět. 
Vždycky mi bylo zaplaceno taxi, nebo letenka. >>Vypadáš vyhořele<<, mi řekl jeden, který 
mě znal v mé velmi mladém věku, >>musí se ti prostě do ruky vrazit šek na sto franků.<< 
Celý můj život jsem musela na muže dělat takový dojem – ne dojem ženy, která je uvážlivá 
ve své výhodě, daleko od ní!, nýbrž mladého děvčátka, které si nemůže samo vydělávat 
peníze a kterému musejí s malým kapesným pomoct. Z tohoto seznamu samozřejmě 
vypadávají všechny dárky od Jacquese, protože náš vztah je jiné povahy a také nechávám 
stranou všechny práce, které jsem získal od umělců, protože kdykoli se moje profesionální 
zájmy překrývají s mými sexuálními vztahy, tak můžu vycházet z toho, že to může být rovněž 
poděkování milované osobě. 
 

Není nic krásnějšího, než to poprvé 
 

Ne vždy se v životě chováme při sexu stejně. Může to být způsobeno účastníky – například, 
když se jeden člověk sloučí všechnu touhu pro sebe –, ale také proto, že existují okamžiky 
sebereflexe a opouštíte staré koleje, která je podporována změnami v oblastech života, které 
nemusí nutně souviset s emocionálním životem – stěhování, nemoc, nebo nové profesionální, 
intelektuální prostředí. Ve dvou situacích byly moje sexuální excese zabrzděny. Když jsme se 
s Jacquesem rozhodli bydlet spolu, napsal mi, že si nikdy nebudeme nic tajit a lhát si. Ale teď 
jsem právě navázal vztahy, u kterých jsem se obávala, že Jacquesovi nebudou líbit; některých 
vztahů jsem se byla schopna vzdát, chodila jsem čím dál míň na akce a když už jsem šla, tak 
jsem měla takové výčitky svědomí, jaké jsem do té doby sotva znala a které mě brzdily; 
nebylo to tak hrozné, ale byly tam. Pak pro mě ale jedna banální party znamenala obrat. 
Hostitelé byli moji známí; on nedávno převzal redakci velkých novin, ona byla zpěvačka – 
oba pro mě byli vždycky karikaturami herců v Citizen Kane. Už jsem s nimi spala, nebo 
minimálně s ním. Hosté byli známí, rozdělili se do dvou skupin, jedna v ložnici, jedna 
v obýváku na pohovce, která stála uprostřed místnosti pod lustrem. Byla jsem na pohovce, 
protože činnost ve světle mi byla rozhodně milejší. Moc se mi líbil hostitelů penis, byl 
modelem jeho těla bez částí. Živé to pal bylo v ložnici: jedna mladá žena ležela zachumlaná 
v peřině a kopala jak miminko, znovu a znovu mizela pod rozložená záda, která ji pokrývala a 
křičela tak, že ji bylo slyšet celým bytem. Klidně jsem tento druh extroverze pozorovala. Že 
jeden z účastníků vyjádřil svůj obdiv a myslel, že >>ona dává všechno<<, mi přišlo hloupé. 
Šla jsem zpátky na pohovku a odpočívala. U toho jsem si pomyslela, že tato mladá žena 
zaujala centrální místo, které bylo doposud moje a že by měla vlastně žárlit, ale moje žárlivost 
se držela hranic. Poprvé jsem si udělala pauzu sama, přitom jsem za normální okolností byla 
neunavitelná a vychutnávala jsem si tuto pauzu jako okamžiky, které jsem strávila na jídle, 
nebo na setkáních s kamarády a kdy jsem se stáhla k sobě. Samozřejmě jsem se sama sebe 
ptala, proč jsem tak reagovala. Odpověď jsem našla ve chvíli, když jsem, jako vždy, otevřeně 
o těchto praktikách hovořila se svým diskutujícími, kteří se do debaty buď zapojili, nebo ne. 
Nejčastěji jsem je komentovala a interpretovala s mojí výzbrojí více či méně primitivních 
psychoanalytických přístupů – které na mě měli efekt regimentu kavalérie, který cválá 
bouřlivou indickou vesnicí –, po kterých se nakonec vydávám třikrát do týdne na cestu 
k pohovce, ne na souložení, nýbrž o souložení hovořit a zcela nevědomě obsadit místo 
nejenom jako spolu řečník, ale taky jako pozorovatel. 
 A teprve až když jsem opustila střed spirály, shledala jsem objev: Moje touha nebyla 
nikdy větší než u mého poprvé, ne při souložení, ale při líbání, stačilo mi dokonce první 
objetí. Samozřejmě existovaly výjimky, pokud teda zrovna nebyly nepříjemné, které měly 
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příchuť chuť vafle, kterou rozbijete, když na vašem jazyku nezůstane zmrzlina, která by se 
roztavila; přitažlivost obrazu, ke kterému se už po patnácté vracíte. Když jsem byla 
překvapena, byla moje touha největší. Dokážu si vzpomenout na tyto situace, kdy jsem měla 
ty nejhezčí orgasmy. Například jdu pozdě v noci přes foyer hotelu Intercontinental, elegantní, 
ušlechtilý asistent, který mě už dva týdny doprovází na mé okružní jízdě zemí, vezme mou 
ruku, když si říkáme dobrou noc, přitiskne mě k sobě a políbí mě na ústech. >>Brzy ráno 
přijdu na tvůj pokoj.<< Cítila jsem kontrakci až v břiše a dala se na cestu k dívce ve vzdálené 
recepci a zvrtnu si kotník. Nebo se vznáším těsně nad kobercem k jednomu hostiteli, který 
malinko opilý poletuje pod ostatními hosty, sáhne mi do výstřihu mého svetru, stáhne na sebe 
a dlouze líbá jako v těch filmech u kterých kýváte hlavou sem a tam. Ten večer nebyl 
plánovaný tak, aby došlo na sex. Jeho žena se bavila ve vedlejší místnosti, jeden z jeho přátel, 
který stejně jako my seděl na podlaze a jehož obličej byl náhodou velice blízko těm našim, se 
na nás zmateně dívá. Dokonale jsem odešla. Nebo jsem s Brunem na výstavě >>Poslední 
Picasso<< v centru Georges Pompidou; náš vztah je velmi závislí na situaci. Ve chvíli, kdy si 
podrobně prohlížím jeden obraz mi zmizí z dohledu, avšak jeho přítomnost bude ještě 
zřetelnější, a jsem najednou překvapena krátkým, ale znatelným uvolněním hormonů. Jdu dál 
výstavou a cítím, jak se mi punčochy lepí na stydké pysky a při chůzi se mi tře o stehna. I 
když jsem se zrovna nestarala o to, jestli jsem měla stejné pocity při cílenějších dotecích v 
první fázi mého milostného života, nebo v druhé fázi pohlavního styku, tak jsem doufala, že 
jakmile jsem si uvědomila jedinečnost toho pocitu, že tento rozptýlený tlak v podbřišku a 
pověstná vlna, která jej sebou nese, že je lze stejně tak nalézt i v průběhu vztahu. 
 
Až do poloviny mého života jsem měla pouze dva pevné vztahy, jeden byl bezstarostný, ten 
druhý vášnivý, ale oba se vyvíjely podle podobného schématu. Pomalu jsem si uvědomovala, 
jakou touhu k tomuto muži cítím a že tato touha čím dál víc hoří. Na vrcholu této touhy jsme 
vášnivě souložila, ale moje uspokojení nebylo nikdy tak velké, jako při počátečním dotyku. 
Dlouhé roky jsem byla spojena s přítelem, který mě doprovázel na té Picassově výstavě, věrné 
přátelství, které bylo každou chvíli ohrožováno zneklidňující, agresivní sotva akceptovatelnou 
touhou. To byla moje jediná chaotická zkušenost. Týdny jsem ho chodila skoro denně 
navštěvovat, ovšem jednoho dne jsem zvonila a nikdo neotevřel. Ty dveře zůstaly týdny, ba i 
měsíce zamčené. Dokud nebyla moje tvrdohlavost nakonec hrubým hlasem na druhém konci 
zvonku odměněna a já byla zase vpuštěna dovnitř. Vzhledem k této nejistotě se chvilkový 
orgasmus často opakoval. Vzrušeně jsme spolu mluvili, vyměňovali si dojmy ze čtení, často 
ve stoje ve jedné místnosti, kde mohl žít v žabák. Čas plynul a já se s ním sblížila. >>Ty máš 
snad chuť se mazlit?<<, zeptal se roztržitě, ale láskyplně jako dospělý, který vyruší dítě z jeho 
zaměstnání. Jeho ruka se zasunula do mých kalhotek a dva, tři prsty mi vytrhnou tiché, krátké 
bolestivé zasténání, to překvapení bylo přesně tak velké, jako moje touha. I jeho to vzrušilo 
najít již zaplavenou cestu. Hladili jsme se a vášnivě souložili, pro své pohyby chodil daleko. 
Když jsem ležela, stáhl prostěradlo stejným způsobem, jako mě hladil po hrudníku; ležela 
jsem tam roztažená a nehybná a on mě dlaní pohladil po těle, jako bych tam byla položená jen 
jako nějaká skica. Když jsem se pak zabývala já jím, pozorně jsem ho zkoumala, především 
záhyby na těle, za uchem, slabiny, podpaždí, záhyb pod zadkem. Také jsem přejela žlábky 
jeho na půl otevřených rukou. A celou předehru jsem myslela na to, jak by to bylo krásné, 
kdyby si mě za chvíli otočil a vzal, tak jak jsem to měla ráda, zezadu, když by mě držel za 
půlky a s tvrdými, hlubokými pohyby tlačil na jeho bedra. Obzvlášť jsem měla ráda, když 
penis přerušovaně pronikal dovnitř a ven, v jednom ze čtyř, nebo pěti přírazů mě překvapil 
jeden poněkud živější příraz a rozdivočil mě. Ale větší touhu, než když si prsty razily cestu, 
jsem pociťovala jen ve výjimečných případech. Myslela jsem si, že až budou ty dveře zase 
jednou zamčené tak počkám a postarám se o to, že tyto dveře, nebo lekci v morálních věcech 
překonáme. 
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 Před časem jsem měla spojení s jedním fotografem, který v redakci vytvořil nezdařené 
obrazy. Domluvili jsme si schůzku v jednom hotelu v blízkosti Gobelinské Avenue, nebo za 
stanicí de l’Est v jednom prázdném bytě, který mu někdo poskytl, vždy v neobvyklých časech 
pro nějakého nezávislého pracovníka, který je nezávislý na úředních hodinách: mezi 
jedenáctou a dvanáctou v poledne, nebo o půl čtvrté a půl páté… Už večer předtím mě 
vzrušovaly vibrace sedačky v metru, když jsem myslela na naše znovu setkání. Mohlo to být 
tak silné, že jsem někdy vystoupila pár stanic před mým cílem a musela se při chůzi uklidnit. 
Tenhle muž mě lízal nepopsatelně dobře. Jeho jazyk byl měkký a pomalý, zajel do každého 
koutku mé vulvy, kroužil kolem klitorisu a lízal mou díru dlouhým jazykem jako štěně. Pak 
musel jeho ocas samozřejmě tuto otevřenou jizvu bezpodmínečně zahojit. Když nakonec 
přesně tak něžně pronikl a přesně tak svědomitě, jako s jeho jazykem přirážel, nebyla moje 
touha už tak velká, jako stoupající chtíč dřív býval. 
 Protože jsme museli vždycky někam jezdit abychom se setkali, stávalo se, že jsme se 
v tom krátkém časové intervalu minuli. Když nepřišel, ležela jsem houpajícíma nohama na 
posteli, touhu bolestivě zarazila mezi nohy jako klín, který zabraňoval, abych ji zase zamkla. 
Ten tlak se zdál být tak nepřekonatelný a skoro mi neumožňoval plnit denní úkoly, vrátit se 
zpátky do kanceláře, telefonovat, rozhodovat se o důležitých, ale i méně důležitých věcech. 
Jak můžu normálně fungovat do dalšího setkání, jako by se nic nestalo? S mou hořící touhou 
jsem si připadala jako dřevěná panenka, kterou necháte spadnout, ruce a nohy roztažené, 
ztuhlá, neschopná se sama pohnout. Ale tato slabost, která mě vždy překonává a která je v 
závislosti na okolnostech víceméně mučivá, naštěstí netrvá věčně. Dveře mé kanceláře jsou 
bez mého přičinění vždy zcela nepropustným zámkem, především když je můj klín mokrý 
(nebo se stane něco jiného), mám požehnaný dar, se stejně tak, jako do mé práce, ponořit di 
lásky.  
 
Sotva bych mohla plánovat knihu, jejíž první kapitola by se jmenovala >>Číslo<<, kdybych 
neměla zkušenost s tím, že bych byla náhle vyhozena ze své dráhy jako satelit, kde jsem byla 
držena v síti vztahů, která nade mnou ztratila kontrolu. Tento pád se uskutečnil ve dvou 
fázích. Začalo to tím, že jsem bývala stále častěji nespokojenější a prožívala to ještě hůř, než 
je nahoře popisováno. Vzrušení mohlo být velké. Znamení, která u mě vypovídala o absolutní 
touze byly studené rty a husí kůže (k tomu se detailně vrátím ještě později). Pokud ta věc 
selhala, jak tomu v mnoha případech bylo, otevřela se přede mnou namísto nadějného velkého 
konce nepřekonatelná překážka. Když se ten druhý vzdálil a já dala nohy zase k sobě, chtěla 
jsem se stejnou houževnatostí, s jakou jsem přesně popisovala umělecké dílo v článku líčit, co 
mě u toho ovládalo, ale neměla jsem pro to slova. Pokládala jsem si otázky: Jako mohu tento 
absolutní pocit pojmenovat? Určitě druh nenávisti k tomu, který byl na mé straně, nenávist, 
která byla nezávislá na pocitech, které jsem obvykle k této osobě cítila. Nenávist, která mě na 
okamžik úplně naplnila, jako roztavené železo naplňuje formu. Protože jsem tento pocit chtěla 
za každou cenu popsat, přirovnala jsem ho k soše s hermetickými kostkami od Tonyho 
Smitha. Ale ta jako tlak, který mě po neúspěšném setkání tížil, netrval déle než jízda taxíkem 
nebo jízda metrem, tak naštěstí ani tato zuřivá nenávist nepřežila Reflex, který mě vedl do 
koupelny. A myslím, že po tom, co jsem si umyla ve vaně svou mušličku, přišla za mnou 
poprvé myšlenka, začít o všem mluvit zcela otevřeně. 
 Během odhadované doby tří, možná čtyř let se mé sexuální příležitosti snížily a když 
už jsem měla, tak pak zejména způsobem, který byl právě popsán. Některé týdny jsem strávila 
izolovaná skrz pracovní dny sama v Paříži, noci byly kvůli horku a obvyklým obavám krátké. 
Tehdy jsem z pod hromady oblečení vytáhla to masážítko, které mi před lety někdo daroval a 
které jsem do té doby v životě nepoužila. Mělo dvě funkce na používání a dva stupně 
rychlosti. Horní konec je hlava panenky s hvězdou na čele a vlasy, jejichž hroty odpovídají 
brázdě na žaludu. Hlava se pohybovala ve velkých nebo malých kroužcích, zatím co druh 
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divokého prasátka ve středu pomalu nebo rychle vibrovalo jeho dlouhým jazykem a mělo 
stimulovat klitoris. Když jsem ten přístroj použila poprvé, měla jsem okamžitě orgasmus 
s dlouhými kontrakcemi, velmi jasnými, měřitelnými a bez toho, aniž bych si musela pomoct 
mou představivostí. Byla jsem z toho celá rozrušená. Orgasmus, dokonce i intenzivní 
orgasmus byl spuštěn, aniž bych se neustále uchylovala ke zdroji vzpomínek na >>moje 
poprvé<<, bez zbytečného obnovování těchto představ o tomto poprvé a bez toho, aniž bych 
vůbec měla čas si představovat poslíčky a dělníky. Znovu a znovu jsem po těchto rychlých 
sezeních sténala. Trochu hořkosti se mísilo s bolestnou, násilnou prudkostí touhy a smyslností 
samoty, o které jsem již mluvila a která sotva vzrostla. Kontrast mezi takzvanou 
>>osamocenou touhou<< a mojí normální potřebou pro mnoho lidí byl vtipný. Když jsem pak 
přišla s nápadem >>o všem říkat pravdu<<, chtěla jsem dát knize název: Sexuální život 
Catheriny M. Musela jsem se příšerně smát. 
 
Díky péči jednoho vynikajícího zubaře, který mi nikdy neposlal účet pro zaplacení, mám 
dneska velmi dobré zuby, ačkoliv jsem byl přírodou trochu zvýhodněna. Jednou, když mě 
jako vždy přijal do své ordinace, mě nevzal do čekárny, kam bych za normální okolností 
volala, nýbrž do pokoje, který byl velký a namísto moderního nábytku vybaven 
starožitnostmi. Cítila jsem se velice zvláštně. Překročila jsem důvěrný práh a ocitla se na 
filmovém pozadí, nebo ve snu. Nechal mě nějakou dobu samotnou, pak se zase vrátil, 
vysvlékl mě, pohladil hrudník a zadek a zase zmizel. O deset minut později se vrátil s mladou 
ženou. Souložili jsme ve třech. Teprve až později jsem si uvědomila, že má ta ordinace dvě 
čekárny se dvěma sousedícími ošetřovnami. Julien šel z jedné místnosti do druhé, zabýval se 
jednou pacientkou, zatímco té druhé tvrdla výplň. Kdybych byla já, nebo jiná kamarádka, 
nebo obě zároveň v ošetřovnách, mohl se jako kouzelník u jedné vzrušit a své nádobíčko zase 
strčit do kalhot, zmizet ve dveřích dělící stěny a později přijít zase. Obvykle přišel, sotva že 
ho zastrčil zpátky do kalhot. Uspořádání jeho dvojité ordinace vymyslel sám pozdě večer, 
když odešel poslední pacient. O víkendech hrál na velice dobré úrovni tenisové turnaje. 
Někdy rezervoval pokoj v jednom velkém hotelu a domluvil si se mnou schůzku na 
odpoledne. Přihlásila jsem se, on přišel na čtvrt hodiny a nechal mi peníze na check-out. Moc 
se mi líbil. Hýbalo se mnou to tajemné nutkání, které ho k tomuto chování neúnavně vedlo. A 
trošku jsem se s ním ztotožňovala; i já jsem byla neunavitelná, i já, když jsem někde byla, tak 
jsem chtěla být jinde a vědět, co se děje na druhé straně zdi. 
 Při zpáteční cestě z procházky nerada volím stejnou cestu, jakou jsem přišla. Studiji 
mapu, hledám novou cestu, která mě dovede k místu, budově, k něčemu výjimečnému, co 
jsem ještě nikdy předtím neviděla. Když jsem odcestovala do Austrálie a cestovala nejdelší 
možnou vzdáleností na této zemi z mé vlasti, uvědomila jsem si, že moje vnímání této 
vzdálenosti bylo srovnatelné s myšlenkou, že nebudu mít žádné sexuální hranice. Současně 
jsem se sama sebe ptala, zda prožívání radostí vlastních dětí patří ke stejnému druhu pocitů. 
S těmito vzpomínkami je taky Éric spojen, který si dal takovou práci, jako >>průvodce<< 
neustále plánovat jiné průběhy našich večerů; k tomu se ještě vrátím. Chtěl, jak sám říkal 
>>roztáhnout místnost<<. 
 

2. Prostor 
 
Mnoho významných historiků umění věnovalo architektuře v průběhu své činnosti stále větší 
pozornost (myslím na Andrého Chastela a Giulia Argana) a stala se tak nakonec předmětem 
jejich studia. Jak probíhala směna jejich analýz z prostorů zastoupených v malbě na analýzy 
rozdělení reálných prostor? Jako umělecká kritička bych možná i ráda následovala jejich 
příklady, kdybych v moderním a současné umění nenašla díla, která jsou takřka na pomezí 



 31 

imaginárního a obytného prostoru, obrovské, přesvědčivé vzorníky Barnetta Newmana (který 
řekl: >> Já definuji prostor<<), svítící modré od Yves Kleina, který se považoval za >>malíře 
prostoru<<, nebo topologické objekty Alaina Jacqueta, propasti Paradoxy. Pro tyto práce však 
není charakteristické, že by otevíraly prostor, nýbrž jej pouze otevírají a zase zavírají, 
Newman pomocí zipu, Klein pomocí antropometrií, otisků těl, Jcquet s Möbiovou páskou. 
Pokud se do toho zapojíte, budete se cítit jako v obrovské plíci. 
 

Přístavy Paříže 
 
Parkoviště v přístavu de Saint-Cloud leží na okraji obchvatu, pouze částečně oddělen plotem. 
Měla jsem jen boty, před tím, než jsem vystoupila jsem si sundala pláštěnku, protože mě její 
podšívka studila na kůži. Už jsem říkala, že mě nejdřív natlačili na zeď. Éric viděl, jak mě 
>>ti ptáci nabodávají, jako motýla<<. Dva muži mě podpírali pod pažemi, zatímco se ostatní 
střídali u mého klína, na který jsem byla snížena. V nejistých situacích a při velkém počtu 
mužů, většinou šukají rychle a silně. Cítila jsem, jak se mi nerovnosti kamenného sloupu 
zarývají do zad a kříže. I přes pokročilou hodinu, byl poměrně provoz. Řev vozidel byl slyšet 
tak, jako by projížděla v naší blízkosti a vzbudilo to ve mně malátnost jako při čekání na 
místa v letadle. Moje tělo bylo beztížné a zborcené zároveň, stáhla jsem se k sobě. Tu a tam 
vidím s polozavřenými víčky světlomet, který mi přejede po obličeji. Moji podpírači se 
vzdálili od stěny a současně jsem cítila, jak jsem zvedána dvěma mohutnými pažemi. V 
rozmazaném prostředí, kde se navzájem dotýkaly obrazy mé představivosti a reality, se 
uskutečnila virulentní fantazie, která mě doprovázela dlouhou dobu v masturbaci – jsem 
vláčena dvěma cizinci do místnosti temné haly, vezmou si mě jako sendvič, nabodávají na své 
kůly jeden skrz vagínu, druhý do zadku. 
 Co můžu říct, tak jsem k sobě přišla až dokázalo moje převzít nějaké normální 
postavení. Někdo rozprostřel na kapotu kabát a položil na něj. Znám tuto polohu, není 
jednoduché se udržet. Klouzala jsem a nemohla se dobře nabídnout pro ocasy, které hledaly 
vlhkou štěrbinu. Byla jsem neviditelným, mizejícím bodem stínového divadla, ledaže by auta 
házely jejich žlutá světla na podium. Skupinu jsem vnímala, jako zcela rozházenou, myslela 
jsem si, že ti, kteří už se udělali se o další pokračování dál nezajímali. Přede mnou se rýsuje 
silueta auta, které ale bylo vyšší než ty ostatní, zřejmě pick-up, a které možná mělo nabídnout 
provizorní ochranou soukromí. 

Na příjezd na parkoviště sportoviště Vélizy-Villacoublay mám vtipnou vzpomínku. 
Cesta byla dlouhá, řidič v čele skupiny se tak zabalil do tajemství o cíli, že jsme se museli 
nahlas smát, když se před námi najednou objevilo místo, které vypadalo jako mýtina v lese. 
Noc byla jasná. Když už si na sebe vezmete takovou námahu najít místo, tak chcete jít 
obvykle na nějaké vzdálené místo, které vyhovuje obrazu spiklenecké komunity! Navíc jsme 
si byli všichni vědomi, že šukáme ve stínu mužů, kteří tu ve středu odpoledne hrají fotbal. Na 
otázky, které se samozřejmě nedostavili řekl dotyčný, že to místo zná, protože tu skutečně 
často trénoval. Byl rozpačitý, jako by musel prozradit nějaký starý sen. Kdo ještě nesnil o 
tom, s nohama ve vzduchu poskvrnit neškodná místa, která často navštěvuje? Skupina se 
uchýlila do řad, protože se zdá být v rozporu s lidskou přirozeností šukat s pohledem na obzor 
nebo velmi širokou krajinu. V podstatě se méně chráníme před pohledy, které blokují touhu 
daleko víc než těla. Kdo v létě na pláži v měsíčním světle šuká, vytváří v mysli intimitu a 
vylučuje se z okolního nekonečna. Naše skupina byla moc velká a prostorná, aby si takovou 
intimitu vytvořila sama. Pár penisů jsem vzala stoje na spojeném madle, šaty jsem se jenom 
vykasala nahoru, protože byla zima na to, se celá vysvléct, můj zadek byl ale úplně nahý. 
S mými hubenými končetinami jsem byla pro tuto polohu dobrá. V kruhu kolem mého 
roztaženého zadku to šlo živě, zatímco můj rozmazaný pohled přes zábradlí směřoval prázdný 
trávník. 
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V určitém okamžiku jsem musela být nahá. Žertovali jsme, že bychom mohli využít 
šatny za kůlnou, která působila taky jako kancelář stánku s občerstvením. Před ní byl pult, 
vyškrábala jsem se nahoru a měla jsem dvoustranné potěšení být otáčena a obrácena jako 
zboží nejvyšší kvality. Skotačila jsem a hluboce dýchala vlhký vzduch. Střecha kůlny byla 
přetažena až přes pult, prkenné stěny byly uspořádané a čisté bez nálepek a potisků, všechno 
bylo velice jednoduché ve stylu kulisy, kterou znázornil výtvarník přesně tak, jako skicu. 
Vychutnávala jsem si poslední doteky, poslední pohyby jazyky na mé vulvě, která byla 
v pohodlné rovině, a pak se auta zase rozjeli, protože jsme měli ještě dlouhou cestu před 
sebou.  

Často se tato dobrodružství dějí v noci, protože otevřená místa, kde se nás může 
nahromadit tolik a která si můžeme nabídnout jako divadelní podia pro náš repertoár, pro 
který rozhodně nejsou určena jsou pak v noci více přístupná a méně pozorovatelná, 
přinejmenším jsou pod příznivým dohledem. Jedna Éricova kamarádka měla z jednoho 
z takových míst ledovou, ale povzbuzující vzpomínku na sponu na opasku na svém zadku – 
Služba, kdy si jeden pár a policisti navzájem udělali dobře. Také se věří, že tma chrání. Ale 
pro lidi, kteří mají stejné smýšlení jako já, dovoluje roztáhnout prostor do takové dálky, že 
jeho hranice nebudou postihnutelné okem. Mříže stromů ve vzdálenosti několika metrů už 
nejsou žádnou překážkou. Absolutní tma stejně neexistuje, lidé dávají přednost raději 
rozmazanému šeru; já bych brala absolutní tmu, protože by mě vzrušovalo rozpouštět se v 
hmotě nediferencovaného masa. Namísto toho vidím v jasném světle, protože oslnění a 
nemožnost lokalizace světelného zdroje zmizí v měkké mlze, v níž se rozpouští hranice těla. 
Takže jsem neměla žádný strach být viděna, protože mé tělo se žene v stejném prachu jako 
vzduch a jako ostatní těla, které se s ním kontinuálně spojí. Nedokážu si představit, že existují 
pohledy z venku. 

Při jedné trávící procházce vedl instinkt mě a Bruna na kraj Bois de Vincennes na o 
něco vyvýšenou zeleň, jejíž suchý, prořídlý trávník byl zpevněn betonovým lemováním, jako 
chodník. Byla tu lavička. Doploužili jsem se tam, ale nedbali na to, že je ten prostor osvětlený 
a že jsou keře od sebe příliš daleko. Bylo to jako v noční válečné scéně, kdy se najednou 
kamera vzdálí a nechá ty dva lidi pod světelným kuželem. Když mě Bruno svlékl a silně mě 
třel, zmizely stromy z dohledu. Nebyly jsme si sice úplně vědomi toho, že to, co děláme není 
úplně chytré, ale nemluvili jsem o tom a snažili se ten prostor zmenšit tím, že jsme se sebe 
dotýkali jen mírně a střídavě se zabývali jeden druhým. Zatímco se jeho prsty šťouraly v mém 
klíně, tlačila jsem se skrčeně s oblečenýma a nadzvednutýma nohama k němu tak daleko, jak 
to jeho ruka dovolila. Moje vrchní část těla byla zakrytá. Když jsem se naklonila nad 
vypouklinu jeho džínů, ležel nehybně natažený jako deska, hlavu položenou na okraji lavičky. 
Kouřím ho vydatně a snažím se vyvarovat změnám rytmu, abych se moc prudce nehýbal. 
Najednou na nás z dálky zamířilo druhé, jasné světlo. Na okamžik jsme ztuhli, nemohli jsme 
přesně zjistit, co je to světlo a kde je jeho zdroj. Bruno se obecně nechá nejdřív vydatně 
vykouřit, pasivně, téměř neochotně, někdy mě přerušil, pak jen položil a popadl penis proti 
mým ústům, jako by se snažil proniknout mými rty násilím. To udělal tentokrát taky, tlakem 
na krk mi sklonil hlavu dolů, moje rty a ruce zase pokračovaly v jejich ustálených pohybech. 
Nic z toho se nestalo, do očí bijícího osvětlení našich splynulých stínů. Světlo, které 
přicházelo ze strany bylo tak světlé, že prosvítalo i mými semknutými rty. Dokončil jsem 
klidně a v tichu orální sex, který byl přerušen pouze dechem a tancem zlatých a černých skvrn 
před mýma očima. Pak jsme se vrátil a sdíleli obveselený zmatek, který jsem nijak zvlášť 
nekomentovali. Byli jsme ve světelném kuželu nějakého páru světlometů? Policistů, nebo 
napínáku? Rozbitého projektoru, který se sám od sebe zapnul? Tohle silně vázané světlo jsem 
si nebyla schopna nikdy vysvětlit. 
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Venku 
 

Když se o mě řekne, >>jak, dýchá, tak šuká<<,  ráda s tím souhlasím, o to víc, že to lze brát v 
přeneseném slova smyslu. Moje první sexuální zážitky a mnoho dalších se odehrály 
v prostředí, které vyvolává dojem, že na mě kyslík působí, jako afrodiziakum. Venku cítím 
moji nahotu lépe než v uzavřené místnosti. Když budu vnímat teplotu, bez ohledu na to jak 
vysokou, na části kůže, která není normálně vystavena, například v zádech, tak pak už tělo 
není překážkou ve vzduchu, je prostupné, otevírá se, stává se přístupným. Když se atmosféra, 
která obklopuje zemi jako tisíce baněk přilepí na mou kůži, pak se zdá, že i moje vulva dýchá 
a relaxuje. Je-li na tím ještě větru, pak se tento pocit ještě zesílí – velké stydké pysky se zdají 
být ještě větší, jako by byly nafouknuté vzduchem, který se jich dotýká. O erotogenních 
zónách budu podrobněji ještě mluvit. Sebemenší dotek tohoto málo všímaného místa, malé 
přehrady, této opovrhované drážky mezi análním otvorem a vagínou, kde do sebe narážejí 
velké stydké pysky, mě velice vzrušuje a stává se naprosto poddajným, vzduch mi v tomto 
bodě může způsobit větší závratě než skok z výšky. Ráda vystavuju moje roztažené půlky a 
nohy na vzduch. 
 Určitě existuje vnitřní vztah mezi myšlenkou pohybovat se v prostoru, cestovat a 
myšlenkou souložit; lidé říkají běžně: >>hezčí je jen létání.<< Kromě toho jsou zde pouliční 
kavárny, silnice, rovinatý pozemek, haly, parkoviště a všechny místa, které tu jsou jen pro to, 
aby byly projité, místa jsou (Marc Augé jmenuje ostatní místa jako >>nemísta<<), kde se chci 
otevřít a to proto, že jsou, čím prostě jsou: otevřená, 
 Poprvé co jsem si před cizím okem sundala všechno, co jsem měla na sobě, jsem byla 
na zahradě; už jsem o tom mluvila. O zahradě s obzvláště okouzlující polohou nad mořem 
jsem už vyprávěla. Na jihofrancouzské poměry bylo málo zastíněné a šlo od baráku až k 
náhorní plošině z plochých kamenů, které sloužily jako solárium. Tady jsme ustavičně 
souložili i při těch největších vedrech. Když prohlídkovém letu nad tímto místem, by měl 
někdo potěšení, podobně jako z letadla, mohl vedle sebe pozorovat velmi odlišné scény. 
Vždycky je vtipné sledovat netrpělivé kolony aut uvnitř místa, a jakmile jej opustí, podívat se 
na rozlehlé polí. Nejen na okraji místa je přechod mezi těmito dvěma obrazy náhlý, taky na 
okraji dálnice. Tady se potkávají dvě věci, které si vzájemně nevěnují pozornost, jsou až 
téměř nepřátelské: rychlá auta, jako by byly přitahovány magnetem zdánlivě pohrdají vozem, 
které jede samo po pevnině. Nad Saint-Jean-Cap-Ferratem byla za velkým panským sídlem, 
které vypadá podivně opuštěně, vidět skupina lidí, která stála na silnici, kde se vozy setkávají 
na cestě k mysu a vozy na cestě z mysu. Jen s těžkou námahou bylo možné zjistit, proč k sobě 
byly, tato skupina a auta navzájem lhostejné. Nízká zahradní zeď z šedého kamene 
poskytovala jen málo stínu. Každé léto jsem měla společnice, moji homosexuální kamarádku 
a její přítelkyni; potkali jsme se náhodou jeden večer mimo město, přišly mi milé, a tak jsem 
je pozvala strávit prázdniny s námi. V domě jsme byli většinou jen na vaření a na spaní a díky 
naší vytrvalosti při slunění se tato část zahrady stala oblíbeným místem setkání domácnosti, 
přitom to opravdu nebyl úplně nejpohodlnější koutek a už vůbec ne salón! Každý den 
přicházeli noví hosté. S některými, samozřejmě ne se všemi, se vyvinulo něco během siesty, 
nebo opalování. Byla to jakási příležitostná letní aktivita, jako bychom šli společně na výlet 
lodí. Judith raději dávala přednost ženám, ale taky s sebou brala i muže, u toho ukazovala 
s velkým humorem rovnoprávnou, trochu nezúčastněné potěšení. Byla to jedna z těch tlustých 
žen, které jsou krásné, protože mají >>tak dobré proporce<<, jako by byl model štíhlé dívky s 
pantografem zvětšen. Její prsa nebyly těžké, ale vypadaly jako čínský klobouk s kulatými 
bradavkami. Oproti tomu to druhé děvče mělo povislá prsa – přes pas a pánev, které by mohly 
být pokryty dvěma rukama. Ležela jsem na zádech, ruka přes oči; stáhla jsem ruku zpátky k 
tělu a uviděla její štíhlý hrudník v zadním světle proti obloze, její povolená prsa vzrušená 
mořským vánkem. Myslela jsem, že její podbřišek nikdy nemůže postihnout, co si tam dovnitř 
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strká, když jede na jednom z jejích nejoblíbenějších přátel. Měla velmi klidnou povahu a my 
tři byly dobré trio s dobrým apetitem, bez problémů, bez pádů. Jedna kamarádka, která byla 
minimálně o hlavu vyšší, než my a která šukala se stočeným tělem jako by chtěla tomu, který 
ji usilovně píchal, umožnit víc místa, roztrhla pod napětím nateklého krku perlový náhrdelník; 
to bylo jedinkrát, co byly tyto odpolední hodiny narušeny, jejichž rytmus zpomalil i kvůli 
vrčení motorů, které splývalo s bzučením hmyzu. I přesto, že cvakání korálků na podlahu 
bylo sotva slyšitelné a smyslné sténání té kamarádky nebylo hlasitější než u jiných žen, byla 
jsem přece jenom tady tím výbuchem překvapena. >>Je vůbec možné, aby žena byla natolik 
zaplavena touhou, že její se v důsledku toho podstoupí takovou vnější transformaci?<< 
myslela jsem si. Měla jsem volný čas pozorovat strnulou masku na tvářích některých mužů, 
nebo uzavřenost a nepřítomnost na tváři druhých v tom okamžiku, kdy tělo dosáhlo svého 
největšího napětí, když takový násilný odchov stoupá z těla partnera jako příď lodi z moře. 
Ale ženy jsem pozorovala zřídka, a protože mi nesloužily jako zrcadlo, neutvořila jsem si 
nikdy obraz mého těla v takových chvílích, i když mám docela narcistické tendence. Vzal 
jsem dobrou pozici a znala pohyby; navíc se vše rozpouští do pocitů, které jsem nespojovala s 
viditelnými výrazy. Tyto pocity byly jaksi netělesné, zejména v měkkosti pod širým nebem. 
Když jsem se chtěla stáhnout, odtrhal jsem se od velké stonožky, která se plazila přes plážové 
osušky a položila se na zeď tak jak jsem byla. Světlo bylo příliš jasné, aby se mohlo dívat na 
oblohu. Když jsem otočila hlavu na jednu stranu, měla jsem před očima horizont, když jsem 
otočila hlavu na druhou stranu, musela jsem oči zase zavřít, protože kameny reflektovaly to 
jasné světlo.  
 Ohnout bedra a očistit přístup k mému přednímu otvoru, aby mohl dobře padnout do 
ocasu, který stojí přede mnou, a zároveň otevírat široký pohled před očima – do jsem měla 
moc ráda. Jacques měl zálibu ve spontánním šukání v krajině, a tak jsem si to mohla pokaždé 
vychutnávat. Tam, kde jsme strávili svou dovolenou, existuje mnoho cest, které končily ve 
slepé uličce ve vinicích. Jednou jsme přistáli na cestě vysoko nahoru úplně sami; opatrně, 
kvůli ostružiní jsme šli ke stěně z pískovce. Nechtěla jsem si sundat moje tenisové boty a 
roztáhla si otvory pro nohy na mých kalhotkách abych si je moc nezašpinila, když jsem si je 
sundávala. Mám na sobě košilové šaty, rozepnu si knoflíčky a Jacques mi přetáhne šaty přes 
hlavu. Roztáhnu ruce, ve jedné zmuchlané kalhotky a nejistě se opřu o rozžhavený kámen. 
V takové situaci nebývá vždy předehra. Jacques se zasune do mé vulvy, stále více se otevírá, 
drží mě za měkké maso mých boků. Skloním hlavu a uvidím v temné místnosti svého 
ohnutého těla houpající se prsa, pohyby v žaludku a břicha, a nakonec na konci úzkého 
tunelu, kde se světlo znovu objeví, vidím trochu vrásčité kůže jeho vajec a znovu a znovu 
rukojeť jeho penisu. Sledování těch krátkých, cílených přírazů mě vzrušuje přinejmenším 
tolik, ne-li víc než samotné šukání. 
 Ještě víc se ohnu v zádech a zvednu hlavu, abych mohla silněji tlačit proti Jacqusovým 
bedrům, které silně pleskají o můj zadek. Na svahu kopce, na kterém stojíme se vinice 
proměnily v houští. Když je moje vagína do hloubky otevřená, musím přivřít víčka a přes řasy 
vidím vpravo vesnici Latour-de-France. I v této situaci mohu ještě říct: >>tam je Latour-de-
France<< a opět se těšit na jeho malebnou polohu na skále uprostřed údolí. Krajina se 
rozprostírá. Znám ten moment, kdy už moje touha příliš dlouho nevydrží (když už jsem, bych 
tak řekla, vyčerpala svoje náklady – jedno jak intenzivní to bylo), a nechala jsem Jacquese se 
udělat: přirážel čím dál míň až po tři, čtyři zásuny při orgasmu a moje mysl se odevzdává 
dalšímu chtíči, volnému pohybu a obrysu každého kopce, odlišuje je od sebe a zachycuje 
kouzlo inkoustově temných hor v pozadí. Miluju tuto neustále se měnící krajinu, která se 
projevuje jako kulisy, které se spouštějí jedna po druhé a jsem ráda, že jsem současně 
zaplavena semenem, které mi zezadu proudí do klína. 

V zemi, která si zachovala svoji přirozenost, je Céret městem elegance. Tady se jí ve 
velice dobrých restauracích. Jacques a já dorazíme brzy večer, příliš brzy na to, abychom si 
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hned objednali stůl, takže jdeme po čtyři, pět metrů široké polní cestě. Stoupání je mírné a 
zem tak hladká, že si ani nemusím sundávat černé, lakované lodičky, které jsem si vzala na 
večer. S přicházejícím podvečerem začal být kontrast mezi bílou cestou a vysokou, tmavou 
vegetací podél cesty ostřejší. Na svažité straně jsme mohli z vrchu skrz otvory ve křoví vidět 
do sebe zapadající zámkové dlažby a město působí úplně jinak, než když chodíte širokými 
ulicemi pod stinnou střechou třicet metrů vysokých platanů kolem důstojných fasád domů z 
18. století. Jako by moře zatlačilo rovinu jako obrovskou loď s plochým dnem a přinutilo 
město, aby se krčilo na hoře. Zůstáváme za sebou stát a užíváme si pohled na vesnice, které 
jsou pozorovatelné jako na pohlednici. Opatrní muži nejdříve obejmou ramena, hrudník a rty 
lechtají krk. Oproti tomu Jacques popadne vždycky nejdřív zadek. Okamžitě si uvědomí, že 
pod mými vzorovanými šaty bez ramínek nic nemám, svléknu si je jedním pohybem jako had. 
Sklouzne zpoza mých nohou a hmatá a hledá s jeho malou hlavičkou moji mušličku, ale 
nepronikne. Tlačím na něj svá záda. Ovzduší je ideální. Vytváří druh komunikace mezi 
vzdáleností kolem nás a rozsáhlou procházkou jeho rukou na hrudníku a břiše. Přesto 
odstoupím jeho dotykům, protože i když je jeho penis už dost tuhý, nevezmu si ho, dokud mu 
nedopřeju krátký orální sex. Pak mu zase roztáhnu zadek. Stojím trošku nejistě, nohy skrčila 
tak, že jsem na úrovni krásné, namazané špičky, s nataženými prsty si položím ruce na má 
stehna. Držet tuto polohu bez další podpory je poměrně vyčerpávající. Ale ten večer jsem už 
byla dobře natřená, horní část těla byla naklonila dopředu, zvalchovaná, zmasírovaná, nahoru 
a dolů nad rovinou Roussillon, která se pomalu rozpouští! Jasně si vzpomínám, že v té chvíli, 
v záchvatu rozvahy, která vykrystalizovala z chtíče, jsem si jednoho dne řekla, že musím najít 
způsob, jak písemně zaznamenat tento nejvyšší prožitek – když jsou těla přitlačena proti sobě 
a mají pocit se rozvinout jako okvětní lístky růží v přírodním filmu s časovým odstupem, 
který pohlcuje kyslík a které hladce jeden po druhém. 
 Podléháme společenským normám a rodinným zvyklostem, přizpůsobujeme se 
něčemu, co nyní nazýváme >> firemní kultura << a do intimity sexuálního života přijímáme 
návyky, nastavujeme pravidla, která platí pouze pro dva lidi a tvoří druh >>párové kultury<<. 
Venkovní styky jsou součástí Jacquesovi a mé >>párové kultury<<. Stejně jako můžu 
barevnými špendlíky na mapě světa označit místa, kde jsem byla, tak na mapách mohu 
zaznamenat trosky, skály, zákoutí a stromy, kde pozorovatel s jeho dalekohledem mohl 
postřehnout trhavé pohyby dvouhlavé siluety. Brzy ráno před mléčnými skálami drsné hory, 
moje tělo ohnuté jako obvykle, pevně se držím tenkého kmenu mladého stromu s řídkými 
listy. Sotvaže na sobě máme opět šortky, přijde muž. Jestli jsme v této oblasti na prázdninách. 
Jestli jsme se náhodou neztratili. Když pokračuje dál máme podezření, že hlídá osamělý dům, 
který byl vlastně cílem našeho stoupání, a zabraňoval možným vloupáním. Pak je zde kaple, 
zřícenina na náhorní plošině, ale stěny kolem ní stále stojí, v ní je sbalená sakristie, 
procházíme tou starobylou antickou zříceninou představujeme si bývalé obyvatele. Krátká 
centrální loď leží na slunci, sbor ve stínu, oltář tmavě šedého kamene je zachován nejlíp. 
Ležím na zádech, oltář je příliš vysoký na to, aby do něj Jacques vstoupil. Ohýbá se nade 
mnou a otevírá mi kundičku pár hravých tahů jazyka, dívám se s široce otevřenýma očima na 
oblohu, která prosvítá hranami černých stěn. Mohla jsem být na dně studny. Ještě jednou jsme 
si zašukali ve stoje v jednom úzkém pokoji, ve kterém bylo místo akorát pro naše těla. 
Nemohli jsme ho zařadit – byla to předsíň? Nebo výklenek pro chybějící sochu? 
 Další zříceniny, další volné prostory: Rozlehlý, opevněný statek spolu s 
hospodářskými budovami na náhorní plošině, která stále brání pevnost nad útesem. Musím 
přidat další složku do naší >> párové kultury <<: Každý druhý nebo třetí čas, sexuální kontakt 
je zahájením sérií fotografií. Tentokrát, tentokrát naposledy to bylo únavné a komplikované. 
Měla jsem sebou jen velmi tenké oblečení a bála jsem se opřít o keře a mohyly. Stejný strach 
mám, když se musím mezi dvěma pózami převléct, třeba šaty z hedvábného mušelínu, které 
se vznášejí ve větru. Jacques hledá vysoce kontrastní polohy a já tak musím prozkoumat 
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každý sloupec zříceniny. S lodičkami s velice tenkými podpatky a úzkými špičkami, které mě 
trošku tlačily jsem opatrně obcházela oblázky. Kromě toho se musím vyhýbat kozímu hnoji, 
než jsme tu zříceninu předělali na foto ateliér, tak se tu páslo stádo koz. Znovu a znovu 
stoupám bosa na stěny, pak mi Jacques dává boty a já si je na pár záběrů nazuji. Pro každý 
obraz musí být nalezen kompromis mezi přesnou polohou, kterou chce Jacques, na centimetr 
obnažená kundička, roztáhnutím nohou nebo průsvitným korzetem a mezi mými bolavými, 
roztřesenými nohami a zadkem na trnitých křovinách. Můj pohled putuje krajinou pod úhlem 
360 stupňů, zatímco mé tělo je omezeno na velmi malé prostor hracího koutku. Jakmile jsem 
zaujala nějakou přesnou pózu, postupovala jsem podle jeho instrukcí váhavě. Z mé strany ho 
žádám, aby mi udělal nějaké poslední záběry před tím, než se filmy do foťáku blíží ke konci, 
když jdu nahá uprostřed široké cesty, která vede mírně nahoru do auta na náhorní plošině. Po 
vypětí se musím pohybovat v teplém vzduchu jako zvíře savany. 
 Otevřené dveře terénního vozu mají sloužit jako ochrana soukromí, i když v blízkosti 
jediného obydleného domu na náhorní plošině nestojí žádné auto a lidi už odešli. Možná jsem 
strávil dvě hodiny v dosahu malých útoků přírody, nebo spíše proto, že mám podezření, že 
měl Jacques nedávno taky jiné zadky před kamerou, než jenom ten můj – v každém případě, 
moje vagina není připravena. V takových případech si rychlou rukou uvolním mé stydké 
pysky tím, že si nasliním špičky prstů. Ještě klade malinko odpor, ale jakmile pronikne žalud 
dovnitř, začne se automaticky tvořit sekret a brzy už může proniknout celým penisem do mé 
mokrá kundičky. Mám pocit, že jsem si dříve dávala jednu nohu na stupínek, možná pro to, 
aby se mohla vulva lépe otevřít, každopádně ve chvíli, kdy se otočím zády k partnerovi, 
nemám ráda nic víc, než, nárazově k němu tlačit zadek. Na to jsem potřebovala úzký pas, a 
ještě lepší to je, s nohama u sebe. Čím více zatlačím zadek proti němu, tím větší svobodu 
nechávám ve své představivosti, svobodnou vůli, kterou necháváte v hlavě, protože tu sedí 
myšlenka, že se z těla uvolňuje jeho vlastní život; a můj zadek je obdoba mé hlavy. Právě 
tehdy, když jsem hledala Jacquesův penis a chtěla ho spojit se mnou, s okolním tělem a celým 
prostředím, uviděla jsem obličej ve zpětném zrcátku. Když se během aktu vidím, spatřuji 
naprosto bezvýrazné rysy. Určitě jsou chvíle kdy svůj obličej zkřivím, jako všichni lidi, ale 
když se vidím ve vzdáleném okně nebo v zrcadle, vypadám velmi odlišně od té, kterou se v té 
chvíli cítím být: můj pohled jsou rozmazaný, ponořený, jako by byl dálce. S důvěrou tam 
hledá nějaký opěrný bod bez toho, aniž bych to já sama chtěla. 
 Venkovní souložení je součástí našeho způsobu života už od počátku našeho vztahu. 
Během návštěvy Jacquesové babičky v nenápadném městě Beauce, bylo po cestě povinné 
zastavení na okraji cesty. Pokračoval po 2CV na stranu silnice, prošel živým plotem, následně 
jsme přišli na pole, které se mírně zvedalo k obzoru a schovali jsme se v křoví. Bylo legrační, 
když se musel úpěnlivě soukat z jeho úzkých Jeanů. Ze strachu z hmyzu jsem si položila moji 
bundu pod hlavu a Jacquesovu bundu pod bedra. Vzhledem k tomu, že jsem nevyrostla na 
venkově, užívala jsem si zcela nepředpojatě toho kvapného spojení dvou polovin těl – 
najednou neměli moje nohy a můj zadek stejnou teplotu jako moje zakrytá vrchní část a 
Jacquet musel bojovat, zatímco jeho stehna byla uvězněna v kalhotkách a opasku. S dětskou 
radostí jsme si užili naše obnažené poloviny, jako by jim ty kryté poloviny dávali alibi. 
 Středomořská krajina, kde vždy strávíme několik týdnů v roce, je velmi kopcovitá, ale 
nízké vinice a křoví nenabízejí žádné útočiště a ještě méně přírodních ložisek. Nebyly tu 
žádné houštiny a jen velmi málo stromů, a často jsem se musela držet rozbitých dveří vraku, 
nebo trámu dveří pastýřovi chaty, se natáhnout a vystrčit zadek a ještě víc hlavně z toho 
důvodu, že mé oči a nos musely snášet špínu a smrad toho, co tyto dveře skrývaly. 
 Často jsme vylezli na cestu až k nově založeným vinicím po bílém lomovém kameni, 
nyní je částečně zarostlý, poté, co jej už nepoužíváme. Na této cestě jsem postupem časem 
našli nějaká oblíbená místa. V polovině cesty, těsně před prudkým stoupáním, se rozšiřuje v 
písečnou plochu lemovanou na jedné straně útesy. Bavili jsme se při pohledu na hroší hřbet, 
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který se vyklenul z blátivého potoku, který vedl také k otlučeným kanystrům a rozbitým 
paletám. Na hladkém povrchu skal, jsem se mohla natáhnout, Jacques se opřel o ruce a 
vytvořil nade mnou, abych tak řekla, baldachýn a dal mi pár silných zásunů penisem. Bylo 
však pro něj těžké proniknout hluboko a já tak ze sebe musela udělat římskou vlčici na 
podstavci, aby mi rituální kněz nabídl jeho zvláštní nabídku.  
 Dál nahoru se stezka ohýbala. Na jedné straně byl příkop, který sloužil jako skládka a 
jehož obsah, jak jsme si všimli na našich procházkách, se tajemně obnovoval; jednou jsme 
viděli vrak zemědělského stroje nebo obří oko pračky. Na druhé straně byla pár metrů 
lemována světlou skálou, která byla rovná jako zeď. Navzdory jasnému odrazu se jednalo o 
jedno z našich nejoblíbenějších míst, protože i tam byl hladký kámen, který šetřil mé dlaně, a 
protože jsme také nevědomě cítili potřebu, aby naše těla vyčnívala nad pozadí okolního 
odpadu. Nebyly tam žádné listy, kterými bychom se mohly potom utřít, a na to, vzít si sebou 
kapesníky jsme taky vždycky nemysleli; a tak jsem nějakou dobu byla nakloněná 
s nastříkaným spermatem, které mělo stejný odstín jako oblázky, které v pomalých vláknech 
kapaly na ty oblázky z mé vagíny. Dále, na náhorní plošině, cesta skončila na háječku, kde se 
občas v suchých křovinách objevovaly odpadky z pikniků. Bylo tu více stínu, ale zastavili 
jsme se tady jen občas. Nejdřív jsme museli nahoru dojí, a když už jsme tam došli, tak jsem 
většinou už po cestě někde šukali. Jacques neodolal kroucení zadečku pod sukní nebo 
šortkami před sebou, toto druhé dýchání těla, které udává krok a já jsem byla při vzestupu tak 
stržena při pomyšlení na to, jak se na mě dívá, že jsem na to měla celou dobu připravenou 
vaginu a jejíž otevření mohu srovnávat jen s malým ptákem, který otevře svůj nenasytný 
zobák. 
 Z nějakého nevysvětlitelného důvodu naše >> párová kultura << uvádí příběhy do 
převážně chudého, venkovského prostředí. V rokli můžete souložit  s menším rizikem než v 
domě. To neznamená, že by Jacques spolu s ostatními a já spolu s ostatními, to ve městě 
neudělali. Ale chodby Metra (kde se zaměstnanec, chráněný davem, sotva dotýká mého zadku 
– tiché pozvání ho následovat do komory plné kbelíků a košťat), kaváren na předměstí (kde 
mě pochmurní muži leští v zadní místnosti kavárny), s Jacquesem jsem navštívil jen ve 
fantazii. A pak jsem to byla já, kdo ho tam dotáhl. Moje návyky jsem mezitím odložila, ale 
byl čas, kdy jsem otapetovala stěny našeho pokoje fantasmagoriemi a pomalu prosila tyto 
situace a polohy, ve kterých jsem se mu oddávala; byl to spíše tázavý tón, protože jsem čekala 
na Jacquesův souhlas, který by mi měl dát neutrální hlas a s lhostejnou spontánnost, jako 
někdo, kdo byl právě zaměstnán jinde – ale jeho lhostejnost byla určitě jenom hraná –, 
zatímco jeho penis mi jemně a dlouho rozorává. 
 Z těchto poznámek vyvozuji dva závěry. Za prvé, každý vnáší svou vlastní touhu a 
fantazie do svého párového vztahu a oba je spojují do společných zvyků. Přitom se navzájem 
mění a přizpůsobují, v závislosti na očekávané konkretizaci každého jednotlivce překračují 
hranici mezi snem a realitou, aniž by ztratili na své intenzitě. Moje posedlost s číslem byla 
realizována ve skupinovém sexu doprovázeném Claudem a Éricem, jejichž potřeby se 
shodovaly s mými. Nejsem frustrovaná, protože jsem ještě nikdy nebyla doprovázena 
Jacquesem na skupinový sex (ani když mi řekl, že to dělá bez mě); na rozdíl od očekávání se 
zde způsoby naší sexuality neoddělují. Stačilo mi, abych mu pověděla o svých 
dobrodružstvích a očekávala, že budou rezonovat v jeho imaginárním světě, stejně tak jako 
mu stačilo že měl ve mně poddajného komplice pro jeho fotoreportáže ve více či méně 
znečištěné krajině a exhibicionistku, která se ráda převáděla před jeho objektivem, i když můj 
narcismus by byl více vstřícnější k okázalejším prostředím a více idealizovaným portrétům…  
 Druhým závěrem je, že příroda neslouží stejným představám jako město. Ten je 
definován jako společenský prostor, je to prostor, kde se potřeba projevuje překračováním 
pravidel a ustupuje k jeho exhibicionistickým či voyeuristickým aktivitám. Předpokládá 
neočekávanou přítomnost, pohledy cizinců; mohou napadnout soukromou sféru obklopující 
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částečně obnažené tělo, nebo dvě spojená těla. Ale ti, kteří se vystavují Bohu jako jedinému 
svědku, zemřou po téměř opačném pocitu, ne proto aby ponechali svět v jeho bublině, kde se 
jeho rychlé oddechy mísí, nýbrž se rozvinout v jejich rajské osamělosti po celém viditelném 
povrchu. Zde je iluze v tom, že jejich potěšení je relativní k tomuto povrchu, že prostor jejich 
těla expanduje do nekonečna. Možná, že vibrace v tomto rozřešení, které se také nazývá 
>>jednoduchá smrt<<,  jsou více patrné, když jsou těla v kontaktu s prudkým světem 
neviditelného života, který pohltí všechno. Jistě, většina mých masturbačních fantazií se 
odehrává v městském prostředí, kde se objevuje běžný provoz a parkoviště hlavního města 
(kromě těch fantazií, o kterých jsem již mluvila, tu jsou ještě tyto: v přeplněném metru, se 
muž stiskne jeho rozkrokem na můj zadek a tlačí nahoru mou sukni, aby do mě mohl zastrčit 
jeho penis; to se neskrývá před ostatními a dav se vydává, aby zaujal své místo; lidé ve 
vagónu jsou rozděleni na ty, kteří se baví a ti, kteří se urážejí a debatují… Existuje tu taky >> 
pařížská << fantazie?). Nicméně si však myslím, že mám velkou zálibu pro široké prostory. 
Město, noc tuto iluzi zprostředkovávají. Když jsme s Claudem spolu začali žít a šli pozdě v 
noci do našeho malého předměstského bytu, tak jsem se občas rozběhla před ním a vytáhla si 
sukni přes holý zadek; prostě jen tak. Ne, abych ho nalákala na šukání (nemyslím si, že jsme 
to v takové situaci vůbec někdy dělali), ani ne šokovat potenciálního kolemjdoucího, ale 
dýchat ulici, tlačit hadřík čerstvého vzduchu do mé chvějící se štěrbiny. Opravdu mě 
zajímalo, jestli muži, háje, parkoviště skrz jejich počet a jejich stinnou existenci nejsou ze 
stejné hmoty, jako ta místnost, zda jsem si neotírala kousky látky vzduch, jejíž útkové nitě 
jsou tak husté jen tam. Přesněji řečeno: Velmi dobře vím, jak najít cestu na známých silnicích. 
Možná, že schopnost přestěhovat se z jednoho člověka do druhého ve skupině a manévrovat 
mezi několika milostnými vztahy, jako tomu bylo v určitých obdobích mého života, patří k 
stejnému druhu vnitřní predispozice jako orientace. 
 

Města a muži 
 

Na samém počátku mého dospělého života jsou mé sexuální zážitky neoddělitelně spjaty s 
mou potřebou vzduchu. Tak to všechno začalo. Moje panenství jsem ztratila, když jsem 
poprvé zdrhla z domu. Opět jsem se pohádala s rodiči. Claude, kterého jsem v té době ještě 
neznala, zazvonil a řekl mi, že ten kamarád, se kterým jsem se měla sejít, že je zadaný a 
navrhl, abych si vyšla s ním. Jeho Renault to skutečně zvládl až k Dieppe. Na pláži jsme 
postavili stan. 
 O něco později jsem se zamilovala do studenta z Berlína. Nespala jsem s ním (byl to 
uvážlivý, mladý muž a já jsem se nezeptala, jestli to chce), ale jeho velké tělo, které se na mě 
tlačilo, jeho velké, bílé ruce mě roztavily. Chtěla jsem se přestěhovat do západního Berlína. 
Dlouhý Kurfürstendamm, který se táhl k modravému duhovému kostelu, a parky tohoto města 
mě nutily snít, i když Berlín byl enklávou. Pak mi napsal, že by nebylo moudré, abychom se 
zamilovali tak mladí. Opět utíkám, tentokrát s Claudem, kterého jsem i nadále potkávala, a 
jeho Renaultem. Směr Berlín promluvit s tím, kdo se se mnou chce rozejít. Naivní pokus tajně 
překročit hranici mezi východním a západním Německem, protože nemám potřebné doklady 
Student přijde k hranicím, aby si se mnou promluvil a můj první milostný příběh končí v 
kavárně na obrovském parkovišti uprostřed lesa, kolony lidí a aut čekají před kasárnami. 
 Bohužel jsem dlouhá léta tuto tendenci k spontánním únikům ponechala, což nebylo 
správné ani k těm, se kterými jsem žila, ani s těmi, kteří mě s sebou vzali nebo s nimiž jsem 
se chtěla setkat a pak je nechala sedět, když jsem se vracela domů. Tento neklid vzbudil 
vzrušení mladé kočky, která přivedla Clauda, Henriho, některé další a mě do nového světa 
sexu a občas nás donutila opustit komunitu. Nevyslovený zákon vyžadoval, aby zvěd 
vyprávěl své dobrodružství o návratu, což nebylo vždy pravda, protože naše chaotické 
potřeby na jedné straně a naše liberální myšlení na straně druhé, byly směsí oleje a vody. 
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Dva dny pryč s mužem, kterého jsem sotva znala, nebo mít dlouhá léta vztah s kolegou 
z Milána – to stálo za tu cestu a změnu scenérie, stejně jako slib, být milována, osahávána a 
šukána tak, jak jsem na to nebyla zvyklá. Každé ráno bych ráda otevřela oči pod stropem, 
který jsem ještě neprozkoumala, a chtěla bych, napůl vylezlá z prostěradla, chvilku se 
potulovat v zemi nikoho v bytě, kde jsem od té noci zapomněla, jakým směrem se jde na 
záchod. V takových chvílích se v posteli objevuje druhé tělo, které opustíte a které znáte jen 
několik hodin, ale které bylo celou dobu přítomno jeho texturou a jeho vůní, dá neomezitelný 
komfort důvěry, tělo, které vám dává nepopsatelný pocit důvěry. Když jsem přemýšlela o 
životě vznešených lidí, často jsem si myslela, že to byl jen jeden z přínosů jejich obchodu. 
Cestování, čas, ve kterém se nacházíte, když už nejste na jednom místě, ale ještě jste se 
nedostali na jiné místo, může být zdrojem radosti, kterou lze měřit ve stejném poměru jako 
erotické potěšení. V taxíku, když najednou vznikne napětí, které předchází odjezdu, nebo 
když jsem odlepila z letiště, mám pocit, že ruka cestovního ruchu tlačí na můj žaludek uvnitř 
mého těla a vytrhne ho v potěšení, které proniká do nejjemnějších nervů: totéž cítím, když se 
na mě muž dívá tak, že jsem se dostanu do uvědomění, že se to blíží mému duchu. 
 Nikdy jsem ale nikdy využívala časté a dlouhé cesty z profesionálních důvodů ke 
zvýšení počtu svých milenců. Souložila bych mnohem méně, kdybych mohla svůj čas 
zvládnout svobodněji než v Paříži a kdyby fungovaly bezstarostné vztahy bez dalších rán. 
Nezáleží na tom, jak tvrdě jsem si narazila hlavu, jen dva muži mi přijdou na mysl, s nimiž 
jsem se setkala na cestě a se kterými jsem byla během této cesty v posteli. A tím myslím jen 
jednou, mezi snídaní a první schůzkou dne s tím jedním, zatímco jsem strávila noc u toho 
druhého. 
 K tomu existují dvě vysvětlení. Na začátku mé profesní kariéry mi jedna zkušená 
kolegyně řekla, že kolokvia, semináře a schůze, kde jsou lidé občas mimo svůj obvyklý rámec 
a tvoří soudržnou skupinu, poskytují šance tajných schůzek na chodbách hotelu. Pohybovala 
jsem se v erotických setkáních na úplně jiných místech a zejména mezi mnoha dalšími lidmi, 
nicméně mě to stejně šokovalo, oblečení lidí, kteří si obvykle kladou vysoký důraz na jejich 
vnější vzhled a kteří nosí neformální oblečení jen proto, aby ukázali, že jsou na dovolené. Se 
zarputilostí mladého náboráře jsem brala šukání, jako životní styl, myslím časté šukáni s 
otevřeným nasazením, bez ohledu na to, s jakým partnerem. Když to bylo jinak, když byla 
tato záležitost ohraničována určitými podmínkami a omezenou dobou, byl to pro mě 
karneval! (V tomto bodě vložím svorku pro relativizaci mého přísného úsudku: Je dobře 
známo, že sexuální sklony se mohou obracet jako starý deštník a že posílení, které nás chrání, 
když vítr fouká směr skutečnost, se může proměnit v opak a my zůstaneme promočení skrz 
bouři našich fantazií. Pro opakování stavím naproti sebe fantazii a skutečnost a chtěla bych 
zde zdůraznit zábavný rozpor: Navzdory mé nechuti, kterou jsem právě vyjádřila, mě 
vzrušovala představa být šukačkou skupiny vzrušených účastníků kongresu, kteří mě tajně 
píchají v koutku hotelového baru, nebo v telefonní budce s telefonem v jedné ruce, zatímco 
probíhala obvyklá konverzace s manželkou: >>Ano, miláčku, všechno běží velice dobře, jen 
to jídlo…<< – scénář, který si mě určitě vychutná stavem nejvyššího ponížení.) 
 V reálném životě však mohou být exotické dobrodružství pelologa na parkovištích v 
Paříži řešeny ve dvou intervalech. Ten asistent, který mě k sobě přitiskl uprostřed hotelové 
haly, mě druhý den ráno opravdu probudil. Laskavě mě nechal se vyspat po našich častých 
změnách míst v předchozích dnech; to bylo na cestě přes Kanadu. Docela klidně pohyboval 
pánví, nechala jsem ho udělat, nebyla jsem příliš zapojena, ale povzbuzovala ho téměř jako 
profesionál, ale ne s všedními slovy, ale se slovy z mého repertoáru lásky. Poté řekl docela 
klidně, že na to myslel už několik dní, ale chtěl počkat až do konce, aby nenarušil naši práci. 
Spolupracovali jsme také na jiných příležitostech, ale ani on, ani já jsme nikdy neudělali 
žádné sugestivní gesto. Bylo to poprvé, kdy sexuální vztah s mužem, kterého jsem znovu 
viděla nepokračoval, že přirozeně pokračovala v kamarádském a profesionálního vztahu. 
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Musím dodat, že v té době jsem byla ve fázi, ve které jsem se snažila víceméně úspěšně nebýt 
bezpodmínečně být věrná, ale přinejmenším abych se zmírnila. Myslela jsem, že to jsou jen 
lehké hříchy lidí, kteří nejsou liberální. Byl to jediný okamžik v mém životě, že jsem nějakým 
způsobem litovala sexuálního kontaktu.  
 Epizoda z Brazílie ve mně zanechala ještě složitější pocity. Poprvé jsem byla v Rio de 
Janeiru; ze všech lidí na které jsem měla číslo mi odpověděl pouze jeden umělec. Jak by to 
bylo štěstí, byl velmi dobře zběhlý v kulturní oblasti Francie, se kterou jsem měla taky co do 
činění, a tak se stalo, že jsme si povídali až do pozdní noci v kavárně v Ipanema. O několik let 
později přišel do Paříže, já vycestovala ještě jednou, dvakrát do Brazílie. Po festivalu při 
příležitosti bienále v São Paulu jsme si vzali stejné taxi. Dal adresu mého hotelu. Bez toho, 
aby spustila oči řidičova z krk, jsem ho hladila po stehně. Pak dal adresu svého hotelu. Postel 
se nacházela v proskleném výklenku, neonové nápisy vrhly žluté vzory. Nelehl si na mě, jen 
mě po kousku zakryl kousky svého těla a ujistil mě o jeho přítomnosti rukama, rty, penisem, 
dokonce i čelem, bradou, rameny a nohama. Cítila jsem se dobře, byla jsem pod vlivem 
migrény, která ho vedla k šílenství. Slyšela jsem, jak mumlá o počasí, vždycky toto počasí. 
Ani s ním se nekonalo žádné podruhé. Později, v pařížském taxíku, mě přemohla obrovská 
radost, když jsem se na něj díval, sotva jsem věnoval pozornost jeho zdvořilým slovům a 
přemýšlela o velké vzdálenosti, která nás oddělovala od dlouhého období mezi našimi 
setkáními, i když jsme se pravidelně vídávali – když jsem jednou byla na cestě Riem de 
Janeirem, tak jsem mu krátce zavolala – přemýšlela jsem o tom jednom setkání, kdy se 
prostor a čas roztavili v dokonalé architektuře. 
 Další vysvětlení pro omezený počet mých cestovních dobrodružství souvisí s body, 
které jsem zmínila v první kapitole. Ráda jsem objevovala, ale za podmínky, že jsem měla 
průvodce. Nepřišlo mi vstříc, když mi byl jeden muž představený jiným mužem. Raději jsem 
se spoléhala na vztah známého než na to, jaké jsou mé potřeby a jak je mohu uspokojit. 
Kromě toho, to byly téměř dvě různé věci, mít sexuální vztah a touha cítit. Mohla jsem mít 
silnou touhu po mužích, se kterými jsem nic neměla a necítit sebemenší frustraci. Byla jsem 
snílek s talentem pro vynalézání příběhů. Hodně z mého erotického života se odehrálo takto, 
stimulování třením mé pochvy mezi palcem a ukazováčkem. Skutečný styk uspokojil větší 
potřebu: razit si cestu světem bez jakýchkoliv nerovností. Jak jsem řekla, v tomto pohodlí se 
pro mě vyvinula určitá spiklenecká důvěra – co nenajdete, když přijdete poprvé a bez 
zvláštního doporučení do cizího města. 
 U mnoho mužů si pamatuji především jejich byt. Nechci znevažovat ostatní 
vzpomínky, které mám, ale nemohu je vytrhnout z jejich rámce, a spontánní rekonstrukcí 
tohoto rámce myslím vždy na okamžiky milostného přátelství nebo detailů těla. Čtenář si už 
pravděpodobně všiml, že mohu rychle mluvit o vybavení bytu. Tam, kde byla moje intimní 
štěrbina přípustná, jsem dokořán otevřela oči. Když jsem byl velmi mladá, našla jsem, mimo 
jiné v Paříži tohoto mudrce. Byt byl tak vysoko, že jsem viděla z postele do nebe a chtěl mě 
upozornit, že z mého bytu v Rue Saint-Martin na pravém břehu, až k němu v rue Saint-
Jacques na levém břehu vede přímka. Také se mi líbil prostor kolem Hôtel des Inavlides, když 
jsem doprovázela svého přítele zubaře k jedné z jeho přítelkyň. V padesátých letech byla 
úspěšná zpěvačka ve varieté a měla poněkud obroušený, strojený půvab rekordních obalů té 
doby. Neochotně jsem chodila a hrála si na estéta, pohrdavě se dívala na kulaté stoly s jejich 
sbírkou želv všech velikostí z kamene a porcelánu a dívat se skrz okna na architektonicky 
krásné budovy. Každý apartmán navozuje zvláštní způsob, jak nechat své oči bloudit. U Érika 
byla postel centrem kaleidoskopického pole objektivů, obrazovek a zrcadel. Pro Bruna, 
vycházejícího ze vzoru Mondrianova ateliéru, byla v místnosti, kde byly dveřní futra, trámy, 
vestavěné skříně a nábytek vypadaly jako homogenní, jako by byly vyhozené, jako v případě, 
že velký stůl byl replikou postele, jediná váza s květinami.  
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 Mám nostalgickou vzpomínku na velké byty ve velkých italských městech. Na začátku 
své spolupráce s Enzem jsem žila v Římě v okrově barevném domě ve čtvrti na pláži, kde ve 
srovnání s pařížským předměstím, kde jsem vyrůstal, bylo překvapivě mnoho prázdných 
oblastí. Nějaký druh feudálního urbanismu pravděpodobně požadoval, aby každá fasáda ve 
večerních hodinách vrhla celý stín podlahu. Uvnitř byly pokoje mnohem větší než v bytech 
podobného typu domu ve Francii. V koupelně se ozýval hlas a díky své jasnosti usnadnila 
dlážděná podlaha v celém bytě uchopení místnosti, jako by ji někdo na počest návštěvy 
vyčistil. Po jednom, nebo dvou letech se Enzo přestěhoval do Milána. Domy byly starší, byty 
byly prostornější, stropy vyšší. Nebylo tu však víc nábytku. Bylo hezké se tam procházet se 
nahá, jako nový světlý nátěr na zdi, a tak si vzal svou podstatu jako místnost, ve které byla jen 
postel a otevřený kufr! Sundat si svetr, nechat sukni sklouznout dolů a vzduch mi osvěžoval 
mé tělo. 
 

Na prahu 
 

Pokud víte, že jsem vyrůstala v pětičlenné rodině v třípokojovém bytě, tak chápete, že v té 
době jsem spojovala fyzickou lásku s dobytím místa. Když jsem poprvé uprchla z tohoto 
místa, tak jsem poprvé souložila. Neutekla jsem kvůli tomu, ale zároveň se to stalo. Ten, kdo 
vyrostl v bohaté rodině, kde má každý svůj prostor pro sebe, kde je respektována alespoň 
intimita, nebo který žil na venkově a mohl se loudat na cestě do školy, nikdy neměl tuto 
zkušenost, objev svého vlastního těla nebyl závislý na potřebě zvětšit prostor, ve kterém se 
tělo pohybuje. Ale musel najít dlouhé vzdálenosti, aby našel mé vlastní tělo, musel jet z 
Paříže do Dieppe a spát u moře, abych zjistila, že jsem někde, na nějakém místě, které jsem 
ještě nemohla vidět a které jsem si ještě vůbec nedokázala představit a které vlastnilo otvor, 
tak hluboký a dutý, že tam byl prostor pro rozšíření těla, které proměnilo chlapce v chlapce – 
a nejsem nebyla. 
 Ačkoli je tento termín už zastaralý, ta to tak ale dříve bylo řečeno chlapci, nebo dívce, 
o kterém, nebo o které se předpokládalo, že on nebo ona nevěděla, jak lidský druh pokračuje 
v růstu, a následně nevěděl, co mají láska a smyslný požitek společného, byl >>nevinný<<. 
Byla jsem >>nevinná<< do té doby, než jsem nedostala ve dvanácti své první krvácení. Matka 
a babička měly velké starosti, přivedli lékaře; Můj otec vystrčil dveřmi hlavu a se smíchem se 
zeptal, jestli mi tekla krev z nosu. Pokud jde o mé vysvětlení, je to všechno. Nevěděla jsem, 
odkud tato krev pochází, a nemohla jsem rozeznat otvor, ze kterého přišla, od otvoru, ze 
kterého pocházela moč. Lékař mi velmi zdvořile vysvětlil, že jsem se musela začít trochu 
důkladněji omývat než dřív. začmuchal na gumovém prstenu, kterým mě zkoumal a řekl: 
>>Jinak to nebude dobře vonět<<. Konečně, při příležitosti skandálu na rockovém koncertu, 
kde došlo k násilí a musela zasáhnout policie, jsem konečně dospěla k určitému dohadu. 
Matka a její kamarádky o tom mluvili v mé přítomnosti. >>Mám sis mohla myslet, že tyto 
bláznivé holky, si snad ty klacky vzaly a strčily si je dovnitř!<<. Kam strčily? A proč klacky? 
Tyto otázky mě zaneprázdňují nějakou dobu. 
 V dospívání jsem neměla tušení o onanujícím děvčeti, kterým jsem byla. Dokonce i 
jako dítě jsem si uvědomila, že některé hry dávají skvělý pocit, který je nezaměnitelný. Se 
svou panenkou jsem si hrála velmi specifickým způsobem. Shromáždila jsem klínek svých 
spodních kalhotek do tlusté tkaniny a posadil se tak, že tkanina rozřezala malý kousek masa, 
pak jsem si vzala malou dutou ruku z plastové panenky a nechala jsem ji putovat po nahaté 
Barbie. Později jsem akci nahradila kalhotkami a třením dvou zesíleních drážky. Už jsem 
nehrála s panenkou, ale představovala jsem si, že jsem tam ležela jako Barbie a měla bych 
dostat ty samé doteky. Možná už jsem nechtěla vědět o společném bytí muže a ženy, protože 
mi to přineslo velké, proti že mi to přidělalo jen trápení. K čemu ale vlastně směřuji: V mé 
fantazii, ruce mnoha chlapců procházejí přes těla, ale ve skutečnosti to bylo nehybné, téměř 
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ochrnuté, kromě pohybu mé ruky v klíně. V té době už moje matka s mým otcem nespala celé 
roky. Otec si ponechal společnou ložnici, matka sdílela se mnou ve druhém pokoji velkou 
postel, postýlka mého bratra stála v koutku. I když to nedostanete slovně řečené, tak 
instinktivně víte, které aktivity se musejí skrývat. Jaké paradoxy obratnosti jsem musela 
získat, abych si udělala radost, v takové nehybnosti, téměř bez dýchání, aby moje matka něco 
nezmerčila a jak jsem se třásla, když se otočila a dotkla se mě! Možná, že moje představivost 
byla nucena být více poháněna fantazií než přímými doteky. Navzdory všemu nestačilo, že se 
mnou maminka třásla a nadávala mi do malé coury. V té době, kdy jsem jel s Claudem do 
Dieppe, jsem už nespala s matkou v posteli, ale pořád jsem masturbovala se skrčenýma 
nohama. Dalo by se říct, že jsem své tělo rozvinula, když jsem ho otevřela. Místnost se zřídka 
otevírá najednou. I když těžší opona stoupá pomalu nebo rychle během někdy únavného 
prvního výtahu v divadle, mechanismus se zvedne a tajný odpor zatlačí diváka do akce na 
několik vteřin, a že přikládáme zvláštní význam momentům a místům přechodu. Potěšení, 
které cítím, když čekám na letišti, je možná vzdáleným ekosystémem mé emancipace, kterého 
jsem dosáhla, když jsem tehdy přijala Claudovo pozvání a vyšla ven ze dveří rodičů, aniž 
jsem věděla, co mě čeká v cíli cesty. Ale prostor je vždy jen nekonečné perforované střevo. 
Pokud ho natáhnete násilím, může se pomstít a smrsknout se stejně násilně. 
 Muselo mi být třináct nebo čtrnáct, když jsem v pokročilé hodině mohla zažít 
 >> primitivní scénu <<. Vstoupila jsem do chodby a viděla na prahu předních dveří mou 
matku a přítele, který u nás býval, když tam nebyl můj otec. Krátce se políbili, ale ona zavřela 
oči a naklonila horní část těla. Nesnášela jsem to. A ona mě nesnášela za to, že jsem to 
nesnášela. O tři nebo čtyři roky později jsem viděla Clauda poprvé ve dveřích. Byl konec 
června. Přijeli jsme pozdě večer v Dieppe, šli do kempu a ve tmě ještě postavili stan. V té 
době, studenti brali stimulanty, aby mohli zůstat vzhůru a v noci se učit na zkoušky. Také 
Claude si musel vzít pilulku, aby během jízdy nespal a mě nabídl taky jednu. Nejsem si jistá, 
jestli to bylo kvůli tomu, co přicházelo nebo kvůli té tabletě, kterou jsem si vzala. V každém 
případě jsem si nebyla úplně jistá, co se týká mého stavu. Před několika měsíci jsem měla 
intenzivní flirt. Jeden kluk přitiskl penis na mé holé břicho a udělal se. Druhý den jsem 
dostala menstruaci. O mém těle jsem věděla tak málo, že jsem si myslela, že to mohla být 
panenská krev. A potom jsem musel tak dlouho čekat na další menstruaci (menstruační cyklus 
mladých dívek je často nepravidelný a závisí na mnoha faktorech), že jsem si myslela, že 
jsem těhotná. Řekla bych Claudovi >>ano<<, kdyby se mě na to znovu zeptal a oslovil by mě 
mým jménem. Řekl několikrát >> Catherine <<.Když jej vytáhl, sotva jsem viděla tenký 
hnědý proužek na stehně. Příští den jsme prakticky neopustili stan, který nabízel prostor jen 
pro naše těla. Leželi jsme na sobě a muchlovali se, od nás od ostatních lidí nás dělily pouze 
plachty, kterými pronikalo pískově zbarvené světlo. V sousedním stanu byla rodina, slyšela 
jsem, jak se ta žena rozhořčeně zeptala: >>Co tam dělají vedle v tom stanu? To nevylezou 
nikdy ven!<< A muž odpověděl klidně: >>Nech je! Jsou unavení. Spí.<< Přesto jsme se 
jednou vylezli z naší jeskyně a pojedli v malé kavárně. Byla jsem trochu omámená. Když 
jsme se vrátili do stanu, uviděla jsem, že pláž a kemp jsou odříznuty od útesu s výhledem na 
moře. 
 Nemůžu si vzpomenout, jak mě moji rodiče dostali zpátky, ale bez dramatu se to 
neobešlo a ani to nebylo dlouho. O několik týdnů později jsem jela do Lyonu a o několik 
dalších týdnů později jsem se přestěhovala ke Claudovi. Útěk do Dieppe za mě udělal 
>>ženu<<.A získala jsem právo dělat si co jsem chtěla. Ve zpětném pohledu se mi však 
šílenství ve stanu zdá být pouze dětskou hrou. Připomíná mi, jak se jako děvčátko chráním 
před pohledy dospělých a tahám si prostěradlo přes hlavu, abych si vytvořila úzký, ale životně 
důležitý prostor mého vlastního domova. Dělat něco zakázaného v mém místě, kde platný 
zákon, špatně chráněn malou, nebo průsvitnou clonou, listy nebo živým plotem 
spolupachatelů, závisí na herním plánu: je to elementární mechanismus přestoupení, které je 
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paradoxně méně záležitostí extroverze než introverze. Člověk se nevystavuje – zapouzdříte se 
do své intimní touhy a jednáte, jako byste ani nevěděli, že by to přihlížející, kteří na to nejsou 
připraveni mohlo šokovat a kteří by tomu mohli bránit. 
 

3. Uzavřený prostor 
 

Výklenek 
 
Zkoumání uzavřených prostor na okraji Paříže mi dává nejen pocit štěstí té vzdálenosti, ale 
také mi dává pocit štěstí hry na schovávanou. Na poněkud opuštěné ulici, dva kroky od 
ruského velvyslanectví, jsem kdysi našla útočiště v zadní části korby vozu pařížských 
komunálních služeb; pravděpodobně byl jeden z mužů ve skupině městský zaměstnanec. 
Muži přišli jeden po druhém dovnitř. Buď jsem dřepěla a cucala, anebo jsem ležela na boku s 
nohama do pravého úhlu tak, že můj zadek byl v nejlepší pozici a oni si mě mohli lépe vzít. 
Samozřejmě tam nebylo nic, co by mohlo kontakt s vlnitým plechem navlhčit, a tak pro mě 
byly přírazy bolestivé. Ale mohla jsem tam dřepět celou noc; byla jsem méně podrážděná 
touto nepříjemnou polohou než tím, že jsem byla omráčena atmosférou v tomto téměř 
nereálném výklenku, kde jsem se stočila do klubíčka a dřímala jako v nějakém rozptýleném 
snu, kde sama sebe pozoruji, jak do mě vklouzávají. Mohla jsem vždy zůstat na stejném 
místě. Dveře se v pravidelných intervalech otevíraly, muž vyskočil ven a dovnitř vklouzla 
silueta. V tomto malém, rozhrkaném autě jsem byla nehybnou modlou, která bez toho, aniž by 
hnula brvou přijímá průvod zbožňovatelů. Byla jsem tou, kterou jsem si představovala být v 
jedné ze svých fantazií; například, v bytě recepční, za závěsem před postelí, kouká ven jen 
můj zadek a nabízí se dlouhé řadě mužů, kteří do něj zadupou a útočí. 2CV dodávka je stejně 
dobrá, jako byt recepční. Ale vyšla jsem zpod mého vlnitého plechového baldachýnu dřív, než 
se všichni dostali na řadu. Éric strážil; druhý den mi řekl, že ti muži byli tak vzrušení, že 
chovali špatně, na druhé straně auto skoro překypovalo.  
 Kabiny v nákladních vozech jsou vhodnější, především mají kóji. Kdykoliv vidím, že 
dívky stojí u silnice: jejich tělo je mozaikou drobných doplňků, nahoru vytlačená prsa, která 
se derou z výstřihu korzetu ven, korzet se nehodí k minisukni a podvazky vykukují zpod 
sukně – pak musím myslet na mávnutí, se kterým přistoupí na schodek auta vejít dovnitř 
k nápadníkovi, který jim zastavil. Znám tento impulz, který musíte dát tělu během tohoto 
krátkého nástupu, který se usadí a přenese ke dvěma statným kolegům, kteří ho jemně 
přijímají, protože jsou zvyklí přizpůsobit své pohyby úzkému prostoru pro cestující. Naštěstí 
jsem nemusela uvádět cenu ani stát v chladu. Ani jsem se tímto směrem moc nezajímala. 
Měla jsem jen kabát nebo pláštěnku, kterou jsem se vstupem dovnitř nechala rozevřít jako 
župan. V kóji náklaďáku na Porte d'Auteuil, náhodou auto velkého uměleckého dopravce 
International Art Transport, jsem byla velmi milovaná. Jeden z řidičů se mnou zabýval tak 
dlouho a podrobně, že k mému překvapení mě ještě políbil na ústech a hladil i po tom, co se 
udělal. Druhý nasměroval zpětné zrcátko a přihlížel, pak se otočil, ale nedotkl se mě. Ještě 
dlouho jsme se pak bavili, bylo to velmi společenské setkání. 
 Kóje, ve které se musíte různě sklánět, patří bezpodmínečně do dětského světa. 
Jacques a já jsme sdíleli kóji ve druhé třídě, když jsme se v průběhu stávky vraceli z Benátek; 
sdílela ji s námi i jedna početnější rodina. Museli jsme se nějak uspořádat, takže jsme si vzali 
dohromady jednu kóji úplně nahoře, kde je horko a kam nemůžete vlézt bez riskantního a 
směšného manévru. Rodiče si vzali dvě kóje pod námi a děti se museli nějak vměstnat do 
zbylých tří. Položili jsme se teda do lenošské polohy, ze které se lidé mohou ještě dlouho těšit 
nejbezpečnějšímu požitku, i když zapomenou Kámasútru. Naše dvě těla byla semknuta 
dohromady a já si zahřívala zadek o Jacquesův klín. Když všechny noční lampy zhasly, 
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sundali jsme si kalhoty a vydatně a hluboce šukali, bez slova, aniž bychom si jen povzdechli 
jako vzdych blahobytu, bez jakéhokoliv pohybu při znatelné kontrakci v zadku z toho, jak se 
skoro nepohnul. Ten, kdo musel uspokojit svou touhu v nechtěném spolužití v tom nejužším 
prostoru (pokoj na koleji, těsné byty…), ví, o čem mluvím: když potěšení dosáhlo svého 
vrcholu, naplnilo to absolutní ticho a téměř úplné ztuhnutí těla. Samozřejmě můžete později 
tuto situaci tísně vytvořit uměle: mnozí hledají místa, která jsou zcela nepříznivá, ale zároveň 
velmi vystavovaná.  
 Věnovala jsem pozornost dechu ostatních, jejichž rovnoměrnost byla přerušena, když 
vlak silně zarachotil, protože jsem měla strach – já, které by bylo jedno se na nástupišti 
vysvléct do naha kdyby byl Jacques zmocněn fantazie a poprosil mě o to – , bála jsem se, že 
by děti mohly uhodnout, co tam děláme. Od té doby, co jsem s matkou spala v jedné posteli 
se role změnily, dříve jsem byla ta, která se věnovala tajným činnostem, ale teď jsem byla 
dospělá, která se obávala, že nebude slyšet reakce dítěte. Popravdě, nikdy jsem se nevzdala 
svého dřívějšího pocitu hanby, která byla o to neoblomnější, protože až teprve v průběhu let 
se člověk opravdu uvědomuje nadřazenost dětství oproti dospělosti. Takže jsem se nebála 
úsudku dospělých, nýbrž dětí. Nemám strach udělat před jejich očima něco, co by snad ještě 
neznali, ale udělat něco vážného, něco vzácného, co by nemělo být bezohledně zveřejňováno. 
Jelikož jsem měla také vztahy s otci od rodiny, tak jsem měla bezmála dvakrát mnohem 
jednoznačnější scénu než moje matka, která tajně políbila svého kamaráda. První a jedinou 
noc, kterou jsem strávila s Robertem u něj doma, zablokoval kliku opěradlem židle. A řekla 
jsem si: No jo, ty věci, které vidíme ve starých milostných filmech – ty opravdu existují! 
Ráno jeho dcera zalomcovala dveřmi, chtěla vidět svého tátu, než půjde do školy. Zavolal na 
ni, že se má nachystat, že on dojde. A to také udělal. Během odpoledního odpočinku na 
dovolené zavolal Ericův syn za bavlněným závěsem, která oddělovala místnost na svého otce. 
Éric se odtrhl od mého hrudníku, vyskočil jako víko krabičky, která se houpala na závěsu a 
křičel ve svém zděšení, jako by z té krabičky vyskočil sám ďábel: >>Jdi pryč! Jdi pryč a nech 
nás spát!<< Obě zakřičení jsem se cítila jako dítě, na kterého se otec obořil. 
 Když ve větru na motorce předjedete náklaďák, nastane okamžik, kdy vás vítr dostane. 
Pak jste před tím, než zase odbočíte doprava, na stejné úrovní, jako ten náklaďák. Vítr 
způsobuje dvojité otočení horní části těla. Nejprve se otočí jedno rameno dopředu, druhé 
dozadu a stejný pohyb pak nastane i v opačném směru. Jako plachta, do které naráží vítr. Před 
několika vteřinami vystřelíte do místnosti, která se otevřela. Náhle se místnost opět zavře, 
otřepe se a stane se brutální. Miluji ten pocit a nalézám ho ve zcela odlišných situacích. Když 
se cítíte uprostřed místnosti, která se znovu otevírá a zavírá, znovu se rozšiřuje a stahuje. Jako 
gumička, kterou natáhnete a omylem pustíte, se rychle vymrští zpátky a šlehne do ruky, která 
ji natáhla. Takhle jste v této místnosti střídavě subjektem, který přijímá své prostředí (byť už 
jenom pohledem),  a objektem, který je brán. Takto je to nečekané i v sex shopu. Ráda tam 
Érica doprovázím. On byl vždy na aktuálně nejnovějšími novinky, zejména videa, a během 
toho, co zaměstnával prodavače s jeho vždy velmi přesnými přáními, já se courala 
obchozem… Jedna dívka si pěstěnými prsty roztahuje jasně červenou vulvu, hlavu mírně 
nadzdviženou, pohled putuje po těle jako pohled nemocného muže, který na konci nosítka 
hledá svoje nohy; další dívka dřepí v obvyklé pozici přišpendlené osoby na podpatcích a 
chytá se pod jejími těžkými kozami , které jsou větší než její hlava; mladý muž ve trojdílném 
obleku chytí svůj penis a zastrčí ho dovnitř zralé ženě na okraji psacího stolu (advokátka, 
nebo manažerka); nebo stylizované kombinézy pro homosexuální klientelu, sešněrovaná 
tanga, která vypadají poměrně drobounce. Bez ohledu na to, který obraz mě v očích zaujal 
jako první – kresba, fotografie, filmový obraz, ať už naturalistický nebo karikaturovaný 
(model v kalhotkách z katalogu zásilkového obchodu; ejakulace tryská ve velkých kapkách  
přes okraje komiksu) –, ve skutečnosti každý obraz mi způsobuje na první pohled 
charakteristický pocit brnění v klíně. Prolistovala jsem vystavěné časopisy, šla dál a prohlédla 
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si ještě zabalené noviny. Není to úžasné, že se můžete zcela otevřeně vzrušit pod pohledem a 
s vědomím ostatních zákazníků kteří dělají totéž, i když se všichni chovají, jako by se dívali 
na novinové stojany ve stánku s novinami? Nemáme tady příležitost obdivovat zjevný 
nedostatek zájmu se kterým si prohlížíte objekty, nebo obrázky, za kterých by se doma někdo 
vzrušením zbláznil? Užívala jsem si to, že se mohu ponořit do kouzelného světa, kde všechny 
obchody měly stejný sortiment zboží, a bez toho, aniž bych to zpozorovala, byla celá 
rozžhavená v částech těla, které bez ostychu vystavujeme před zraky sousedům vedle. 
>>Promiňte, mohl bych si vypůjčit váš časopis?<< – >> Samozřejmě.<< Ta ponechaná 
jednoznačnost v Sexshopu se vztahuje na celý společenský život. 
 Vstup do zadní místnosti s peepshow je jako přijít pozdě do divadla. Člověk vstoupí 
do temnoty, do chodby, která vede kolem "lóží" v kruhu. Nemusíte uvaděčce dávat spropitné, 
naopak, dostanete drobné pro osvětlení okénka, které vypadá jako otáčející se postel, kde 
dívka, nebo pár s neskutečnou pomalostí předvádí své vystoupení. V kabině je tma, že nic 
nevidím, ani zdi; je to jako v prázdné místnosti. Ale z místnosti za oknem přichází tlumené, 
modravé světlo, které vrhá paprsek na kořen ocasu, který mám v ústech, a viditelný prostor je 
pro mě redukován na tento oddělený kus zmačkaného masa se píchavými chlupy, které 
s rovnoměrnými pohyby nechávám v mé puse klouzat. Někdy si Éric zavolá k pokladnímu, 
aby mu vyměnil deseti frankovou bankovku na drobné. Když se otočím k okénku, 
nepoznávám ruce, které klouzají po mém holém zadku, ani ruce ani můj zadek, který mi 
připadá, jako by byl daleko od mě, jako by byl i na druhé straně okna. Jakmile jsme byli v 
kabině, slepě jsme se ohmatávali, pohled sepnutý na scénu, kterou jsme komentovali. 
Společně souhlasíme, že má ta dívka pěknou kundičku. Tělo muže je příliš měkké. Éric chce, 
abychom se s tou dívkou udělali navzájem dobře, já se zeptám, jestli se pak můžeme s dívkou 
setkat atd. Pak nás ta hra chytne; pár v modravém světle se stává neskutečným, už není jako 
vzdálená, sotva vědomá projekce, obrazy, které utvářejí ty mozky, které fungují ve tmě. 
>>Mrm<< ozve se přidušeně ze stínu, který se pohupuje na mých zádech a trochu silněji se 
přitlačí na můj zadek.      
 Záměna mezi scénou, kterou vidíte, a tím co děláte, když souložíte v Peepshow, není 
ve vaší fantazii tak plynulá, jako když sledujete video, nebo film v televizi a čas od času se 
uvolníte ze svého vlastního objetí, následujete akci na obrazovce a najdete záminku pro 
změnu polohy. Zatímco blikání pixelových bodů nechává rozplynout hranice až do doby, kdy 
je současná místnost, ve které se nacházíme téměř rozšířena, okénko v Peepshow jako césura, 
která označuje oddělení dvou symetrických situací, kterou sice můžeme proniknout, která ale 
zůstává očividná. K tomuto dojmu přispívají ještě dva další faktory: porno film má příběh, 
udržuje vaši pozornost, i když je velmi schematický, oproti tomu děj v Peepshow se vyvíjí 
málo. Takže i když můžete nechat běžet celý film, nebo strávit noc před obrazovkou, černá 
kabina má limit, limit měřeného času, času, který je přerušován zastaveními čítače času.  
 
Kdo nemá žádnou vzpomínku na líbání, na tyto chamtivé polibky, kdy náhle jazyk rozvíjí 
všechny své svalové hry, má náhle obrovskou délku a sílu sát a navzájem si zkoumat celá ústa 
a rty s tím druhým a termínu >> francouzák << udělat čest? Neprováděly se tyto scény ve 
dveřích, na úpatí schodiště, nebo v koutku u vchodu do baráku, kde jsou světelné spínače, o 
které jste se zrovna úplně nechtěli opřít? V pubertě, kdy málokdy máte svůj vlastní pokoj, si 
musíte dopřát masité požitky na polo-veřejných prostorách jako jsou průjezdy, schodiště a 
odpočívadla. Už jsem říkala dříve, že zejména městská mládež si v zakázaných pokojích 
musela své soukromí dobít. Sexuální instinkt, který civilizace vyhnala do tiché malé 
místnosti, se neotevře spontánně a neotevře se hned za dveřmi ložnice, ale v pasážích, které 
jsou tam pro každého a kde zdvořilá opatrnost zažívají svou nejvyšší podobu. >>Dobrý den. 
Dobrý večer, Promiňte, prosím. Až po Vás…<< Jak často mi tady, kde mi za normálních 
okolností sousedi otevírali dveře, stály vzrušením z osahávající ruky bradavky? Dokonce i 
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jako nezávislá žena jsem mohl být masochisticky netrpělivý v dlážděné vstupní hale osvětlené 
světlíkem pouličních lamp a nechala jsem se otřásat jako pytel, když jsem seděla na topení s 
koleny skrčenými k bradě a při každém přírazu se mi litinové trubky víc a víc zařezávaly do 
zadku. Neměla bych se sama sebe ptát, zda touha překročit hranici, která nutí dospělé hledat 
takové a ještě rušnější, nezvyklejší a neobvyklejší místa pro sex, nevyplývá z přestupku, který 
by se dal nazvat >>primárním<< a zda tato >>zvrácenost<< nejde na účet vražedné 
nezralosti?   
 Než jsem se seznámila s lovem mrchožroutů v Bois de Boulogne, nebo v manéži v 
Porte-Dauphine, dali mi vyjížďky s Henrim a Claudem příležitost, kultivovat tento kradmý a 
někdy velmi masivní tlapy v pařížských obytných zónách. V noci, kdy všichni spali jsme při 
hledání bytu naší kamarádky ztratili na sídlišti. Ačkoli je umělkyně a je přirozená, tak je 
zároveň měšťanská – bydlí v Boulevard Exelmans – a je taky milenkou Henriho a mého 
>>šéfa<<. Naše záměry jsou dětinské. Nejdříve chceme zazvonit a s něžností se omluvit za 
vyrušení. Postranní úmysl: Přinejmenším jeden chlapec by měl zasunout ztopořený penis do 
důlku mezi hrbolky vlhkého masa, které jsou prosáklé vůní spánku. Museli jsme jen přijít na 
to, v jakém domě přesně a ve kterém patře ta spící bydlí. Sebevědomý Claude v domě prošel 
jedno patro po druhém a nechal nás, Henriho a mě, záměrně dlouho hledat v jiném domě, ale 
hledání se ukázalo být bezvýsledné. Henri je vždy něžný, jeho prsty jsou trochu zkřehlé, 
působí, jako by byli více pro kreslení věcí než pro jejich uchopení. Já jsem přímější. Ve stoje 
se k sobě tiskneme a hladíme naše pozadí. Jsem pod sukní nahá. Henri není o moc větší než 
já, líbí se mi, když můžu vzít mužskej zadek do ruky a taky lehce obejmout jeho tělo. Byla 
jsem s velkými, silnými muži, ale nikdy jsem neodmítla, když mě sváděli malí muži. 
Rovnováha mezi masou muže a mou masou, stejné proporce v našich objetí a tělesným 
nasazením ve mně vyvolává zvláštní vzrušení, ve kterém se pravděpodobně mísí narcistická 
iluze: cítím stejnou touhu, když ho políbím, jako cítí on, když mě políbí. Doufám, že na 
následujících stránkách mohu ospravedlnit opojení způsobené nadutým penisem v ústech. U 
toho také identifikuji moji touhu a touhu toho druhého: čím více se vzpírá, čím hlasitěji 
zasténá, zabručí, čím výraznější jsou jeho slova, tím více se zdá, že rozptyluje brnění v mém 
vlastním klíně. Chci se zde pokusit rekonstruovat scénu s Henrim, vím, že jsem ho kouřila 
s vášní, která ho ustrnula říkal. Jak jsem to udělala? Šla jsem na kolena po instinktivním 
stisknutí našich klínů, vedeném kroužkem paží, které sklouzly dolů, aniž by se pustily jeho 
těla, a pak jsem se vydala přes obličej, tvář, čelo, bradu, přes reliéf, který mi vždy kvůli jeho 
tvaru a tvrdosti připomínal velké plněné vejce? Světlo zhaslo. Henri za mnou přišel na 
rohožku a skrčili jsme se spolu na podestě naproti výtahu. Vytáhla jsem jeho úd uvězněný za 
napjatými knoflíky na zapínaní kalhot a pomohl mu pod pomalými a stabilními pohyby nabrat 
tvar. Pak jsem musela, s hlavou mezi jeho oblečenýma nohama zahájit pohyb mých rtů. 
Světlo se rozsvítilo, zastavila jsem se. Cítila jsem, jak mi kladivo strachu klepalo do hrudi, 
proniklo mýma ušima, když jeho dozvuk pronikal až do smyslových částí mého podbřišku… 
Ale žádný zvuk toto světlo nedoprovázel. Když jsem čekala, vystrčila jsem reflexně ruku jako 
skořápku přes jeho penis, který byl příliš velký na to, aby se vrátil na své civilizované místo. 
Uklidnění jsem si to pak udělali na schodech o něco pohodlnější. Pravidla souložení jsou 
podobná pravidlům zdvořilosti, obzvláště když rám je špatně přizpůsoben pro nadšená gesta; 
partneři se střídavě zaměstnávají tělem toho druhého, přičemž si drželi vlastní těla v určité 
vzdálenosti od sebe, jako dva lidé, kteří se zveličeně předstihují v děkování. Henriho prsty se 
v mém kundičce staly skutečným pístovým strojem v pohybu, zatímco se opírám o schod a 
pusou usrkávám světlo okolo, a i když jej ještě stále pevně držím v ruce, přestávám jej honit. 
Byla jsem rychle uspokojená; pak jsem byla zase já na řadě, dala jsem nohy k sobě a hlavou 
se ponořila mezi ty jeho. Naše pohyby nepotřebovaly více prostoru než naše přimáčknutá těla. 
Světlo se rozsvítilo ještě dvakrát, nebo třikrát. Jasné světlo mě zasáhlo a já pumpovala ještě 
prudčeji. Už si nevzpomínám si, jestli Henri přišel >>ve dne<< nebo >>v noci<<. Uhladili 
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jsme si oblečení a prohrábli vlasy. Když jsme s Claudem strávili večery s přáteli a já jsem se 
s ním nečekaně a neviditelně vyspala jako onen večer, už jsem se s ním nesetkala bez 
rozptýlené hanby v očích. Myslím, že totéž platí i pro mého společníka. Claude na nás čekal 
dole na schodech a předstíral, že přišel z jiného domu. Henrimu přišlo, že vypadal nějak 
divně. Dál už jsme po správných dveřích nehledali.    
 

Nemoc, špína 
 

Jakýkoliv výklenek, kde tělo prožívá hojnost, která je nepřímo úměrná prostoru, který má k 
dispozici, a kde čím víc se může rozvinout, tím více je omezen, nám připomíná stav plodu. A 
nikdy z toho nečerpáme víc potěšení, než když se organický život, skrytý v tomto výklenku, 
dovolává svého práva, bez ohledu na to, jak je uspořádán, a my se můžeme nechat ve stavu, 
který velmi silně připomíná začátek regrese. Myšlenka: Hygiena neznamená, že záchod je 
místem, komorou, kterou navštěvujeme sami; pokud se to vyvinulo, pak pod záminkou hanby, 
ale skutečným důvodem pro tuto ostudu není starost o naši důstojnost ani strach z obtěžování 
druhých, ale svoboda oddávat se potěšení z defecatingu dýchat svůj vlastní pach, a dokonce i 
detailně zkoumat naši židli, jako Salvador Dalí, který nám o tom dal komparativní a obrazové 
popisy. Nechci tady vyprávět žádné>> skatolické << příběhy, chci si jen vzpomenout na 
každodenní okolnosti, za kterých byly moje tělesné funkce v konfliktu. A protože jsem se 
nikdy nesetkala se vyznavačem mých prdů a výkalů a já sama nikdy nechtěla ochutnat ostatní, 
staly se tyto konflikty nejistým bojem mezi potěšením a odporem, potěšením a bolestí.   
 Trpím migrénami. Po příletu na letiště v Casablance musím dlouho čekat na zavazadla 
a jít pryč z horka. Cesta ještě není u konce. S Basilem, architektem, který mě sem pozval, jedu 
do prázdninové vesnice, kterou staví a kde vlastní malý dům. Zastavíme mimo silnici, počasí 
je pěkné, řídké listy šustí v jasném světle. Dřepím na všech čtyřech na zadním sedadle a vždy 
roztahuju svůj zadek tak hezky, že jsem si ho představovala jako balón, který se vznášel před 
vozem, okamžitě se odtáhl od zbytku těla a odletěl. Během toho, co je tento balón propíchnut 
jednou z nejostřejších jehel, které jsem kdy potkala, cítím první příznaky. Před očima mi lítají 
hvězdičky a zvyšují dojem blikajícího světla. V posledním zásunu mé tělo, kromě mého 
zadku, přestalo existovat, vyprazdňovalo jeho obsah, scvrklo se jako ovoce bez vody, 
rozložilo se v uhlících. Lépe řečeno, nic nestálo mezi lebkou, která je se rozpadá ve svěrači a 
kůží na zadku, kde se konají ještě poslední dotyky. Nebyla jsem schopna dalšího slova. Když 
jsme dorazili do cíle, lehla jsem si úplně vyřízená do vysoké, široké postele. Na obou koncích, 
na které bylo mé tělo redukováno, na jednom, kde se rozptylilo v bolestech, a na druhém, 
které přivedlo chtíč do lenivosti, se pověsila hmotnost závratě, která byla spojena s těžkou 
bolestí hlavy. Byla jsem, abych tak řekla, jen vzhled těla, který se zatížil na tři body jediných 
orgánů, které mu byly ponechány a na kterých si ustaraný muž udělal dobře. Pokud mě 
migréna drží v zatemněné místnosti a nemůžu ani oddělat prostěradlo z kůže, které je někdy 
nasáklý potem z noci a z celého dne, když vdechuji napůl už vypařený smrad mých zvratků, a 
to je jediné vnímání který nevytváří nesnesitelnou bolest, občas si představuji, s poslední silou 
mé mysli, že v tomto stavu, kdy se mi oční důlky zvětšeny o kruhy pod nimi a vnitřní rohy očí 
a kořen nosu jsou zcela zapadlé, jsem viděna očima cizinců. Jacques je na to příliš zvyklý a 
doktor je příliš distancován. Přála bych si, aby mě Jacques v těchto chvílích fotografoval a 
publikoval fotografie, které například čtenáři mých článků a mé knihy uvidí. Kdybych byla 
silnou bolestí naprosto bezmocná, byla by to nějaká způsobem kompenzace – přinést můj 
fyzický úpadek do konce tím, že ho vystavím očím druhých. Vztah s Basilem byl vždy 
uvolněný, veselý a plný chtíče. Kdybych onemocněla v jeho přítomnosti, muselo by jít se 
stejnou jednoduchostí, jakou jsem se mu dávala, když si mě vzal zezadu, poté, co jsme se 
dobře najedli a já nechala uniknout pár prdů mému nafouknutému břichu. Basile byl 
jemnocitný a důvtipný člověk, naše rozhovory byly vždy živé. Jednoho dne byl tak hodný a 
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řekl mi kompliment na můj nos, ze kterého jsem měla vždycky komplexy, ale řekl mi, že 
mému obličeji dává charakter. I on šel většinou do mého zadku, ale nikdy dřív, aniž by 
nestimuloval ukazováčkem nejcitlivější bod mého těla. Poté, co už jsem nemohla říci ani 
slovo, ani odpovědět na dotek jeho rukou, vždycky jsem mu mohla nabídnout ten pohled, 
když jsem po vrcholu mého smrštění nechala mé tělo zcela odejít.     
 Bolesti hlavy jsou často velmi obtížně definovatelné příčiny. Kdo tím trpí, to zná. 
Obviňuje dotyčnou osobu, když je důvod zřejmý a on je za to zodpovědný: nadměrná 
konzumace alkoholu, nebo moc sluníčka. Ve svém životě jsem byla možná dvakrát, třikrát 
opilá. Jednou u Luciena, který se před svými kamaráda a bez vědomí jeho ženy na svém 
koberci nade mnou udělal. Vzal mě mimo Paříž na večeři se spřáteleným mladým párem. 
Vůbec jsem si nebyla vědoma, že bych toho šampaňského vypila tolik. Ti lidé žili ve velkém 
domě, kam jste vstupovali přes kuchyň, ve které se taky sedělo. Na zadní stěně byly dvoje 
dveře vedoucí do samostatných místností. Večer pak musel pokračovat v jejich ložnici. 
Snažím se vzpomenout: Lucien a ten muž mě odnesou do postele, hladí mě, já se soustředím 
na poklopce. Ta mladá žena zůstává trošku v pozadí, její manžel ji obejme, políbí a řekne jí, 
aby se k nám připojila. Jde do koupelny, on ji následuje a pak se vrátí a říká, že to není 
Cristiny šálek kávy, ale my si můžeme dělat co chceme, jí to neruší. Mám pocit, jako bych 
nedobrovolně poslouchala nějakou rozhlasovou hru, která jde v létě slyšet z otevřených oken 
sousedů na dvoře. Určitě z úcty k Christine, která se už nevrátí – stojí před zrcadlem v 
koupelně nebo sedí nerozhodně na okraji vany? –, se přesouváme do jiného pokoje.     
 Už si nemůžu vzpomenout, jestli si mě ten hostitel vzal, ale co vím je, že to udělal 
Lucien a že jsem byla úplně apatická. Peřina byla jako prohlubeň, do které se tlačil můj 
podbřišek. Lucien si musel všimnout, že se necítím dobře; moje pochva, kterou jemně rozoral, 
se stala vlhkou, mokrou, větranou v této hloubce, zatímco paralyzující hlava, krk, ramena, 
dolů k mým lehce roztaženým pažím byly sevřené na posteli. Přesto jsem našla sílu vstát. Po 
kolikáté už tuhle noc? Po čtvrté? Po páté? Nahá jsem šla přes kuchyň na zahradu, lilo jako 
z konve. Ve stoje jsem se uprostřed vyzvracela, aniž bych ještě hledala nějaký keř. Je důležité 
vědět, že každá křeč mění práci na kovadlince pod lebkou na něco, co je považováno za 
poslední prasknutí tepaného kovu. Celé tělo je absorbováno v mozkové hmotě a stává se pěstí, 
která se dostává do otevřeného nože. Chladný déšť na okamžik zmírňuje bolest. Cestou zpět 
do pokoje jsem ve dřezu v kuchyni vypláchla ústa. Druhý den ráno jsem vyzvedla z lékárny 
záchranný lék a bylo po všem; Lucien mi řekl, že si mě během noci vzal několikrát a já u toho 
vypadala, jako bych se bavila. To bylo jednou z mála, kdy jsem byla šukána bez bezvědomí. 
O několik měsíců později jsem byla navštívena tou mladou ženou. Ona se svým přítelem měli 
těžkou autonehodu, on zemřel a jeho rodiče ji vyhnali z domu ve kterém s ním žila. Měla 
jsem pro ni opravdový soucit, ale zároveň jsem byla tak zaskočená, jako kdybych měla noční 
můru.        
 Vzpomínka na tyto příběhy ve mně probouzí jinou vzpomínku. Nebylo to po 
lahodném jídle jako Basile, ale byl to jeden den, kdy jsem možná snědla něco, co už bylo 
poněkud zkažené, v mém žaludku  to zarachotilo. Lucien si mě chtěl za každou cenu vzít 
zezadu. Sice jsem se vysvlékla a vášnivě ho kouřila, ale nemohla jsem mu zabránit, aby strčil 
prsty do mého bolavého zadku. Zahanbeně jsem si všimla, že když vytáhl prsty ven, že se 
uvolnilo trošku tekutiny. Zasunul svůj penis dovnitř. Potěšení, které toto použití konečníku 
poskytuje, je podobné pocitu potěšení těsně před vytlačením exkrementů, ale pro současnost 
obou pohybů bylo to příliš úzké a pekelně to bolelo. Nikdy jsem se nezapojovala do 
kopromanských  her, a to ani spontánně, ani sváděna muži, kteří na nich o ně stáli. Pokud jde 
o tyto incidenty, připadá mi, že se to stalo i těm mužům, kteří jsou starší než já a že by oboje 
mohlo být srovnáváno z různých důvodů s postavou otce. Poté, co ho Lucien znovu vytáhl, se 
šel umýt a jen řekl, že bych se za to přece neměla hanbit, vždyť to bylo tak pěkné. Cítila jsem 
se zachráněna.     



 49 

 Tento blahobyt, který člověk zažívá, když se člověk ocitne v radosti vedle jiného těla a 
>>zbaví<< se svého těla, z části také nastává, když se člověk zbaví tohoto těla odporem, 
znechucením nebo intenzivní bolestí. Mluvil jsem o otevřeném prostoru, který se člověka 
zmnocní, o pokušení podívat se na jeho nahotu očima někoho jiného, jako ve výloze obchodu. 
V takových případech je nahota klenotem a její vystavování je jako vzrušení, které cítíte,  
když se v opačném případě nachystáte, obléknete a namalujete, aby jste někoho svedli. Říkám 
vzrušení, protože pochází z touhy po reakci, kterou vám dává okolní svět. Samozřejmě, že by 
vzrušení nemělo být izolováno bolestí nebo okamžitým uspokojením základních potřeb, 
křivením a svíjením, když tělo již nemá sílu zabírat více místa, než již tlačilo do matrace, 
když proud zvratků znečišťuje prsty na nohou, když mezi půlkami uniká trochu hoven. Když 
se do toho zaplete tělesné potěšení, není to proto, že se tělo cítí ovládáno něčím větším, než je 
ono samo, ale proto, že se zdá, že nemá žádné omezení, jako kdyby projev střevní aktivity 
znamenal, že by tam bylo možné tlačit celé prostředí.    
 
Jeden význam slova >>Prostoru<<, je prázdnota. Pokud člověk použije slovo bez přídavku, 
probouzí se myšlenka na oblohu nebo poušť, ale úzký prostor je téměř automaticky plný 
prostor. Když mám touhu podívat se na široký horizont, ráda bych se do své představy vložila 
do koše na odpadky, obvykle do domu, kde jsem žila jako dítě. Se zády proti zdi jsem se mezi 
odpadkovými koši z vlnitého plechu nechala vzít mužem, který při této příležitosti vynášel 
koš plný odpadků. Nikdy jsem tuto fantazii nevyužila, ale pravidelně jsem navštěvovala 
muže, který žil v takové komoře a špíně, že koše s odpadky by určitě mohly zaujmout místo v 
jeho podvědomí. Byl to estét, jasně smýšlející a teoretik s kultivovaným vyjadřováním. Byt 
měl dvě malé místnosti, stěny byly plné polic, bez rozdílu přeplněné knihami a 
gramofonovými deskami, některá desky už pod váhou povolily. Jedna místnost byla ze tří 
třetin zaplněná postelí, jejíž prostěradlo a přehoz jsem nikdy neviděla jinak, než jako 
zmuchlanou hromadu. Než jsme si lehli, museli jsme nejprve odložit knihy, noviny a papíry 
na stranu. Ve druhé místnosti, nejen že stůl vypadal, jako by ho vzteklý zloděj pomstil, že nic 
nenašel, ale také podlaha – houští padlých knih – a hromádky katalogů, lány otevřených 
obálek, zmačkané papíry a vyškubnuté stránky, které byly pravděpodobně ještě potřeba. Ale 
dohromady s prachem to ještě vůbec nic nebylo; tam sloužili sklenice, ve kterých byly ještě 
tmavé zbytky nápojů jako papírové lisy, tady tlačili kulaté sklenice s lepivými okraji do 
jiných papírů, tam se mezi prostěradlem nalepilo zažloutlé tričko nebo tvrdý, usušený ručník, 
tam jsem při hledání kusu mýdla v dřezu musela provádět archeologické vykopávky, mezi 
vrstvami šálků a talířků s byly pokryty vrstvou drobků, která působila jako půda na čerstvě 
rozpáleném hrnčířském kruhu. Bylo to povzbuzující. V této díře jsem strávila mnoho nocí. 
Jeho obyvatel se od něj nemohl odtrhnout. Pro mě to byl nikdy nekončící zdroj zmatku, když 
jsem si uvědomila, že tento základní čin civilizovaného a městského života nikdy nevykonává 
a nebude si čistit zuby. Když se zasmál, na horní ret odhalil žlutý povrch, který byl tu a černě 
kropenatý. Nepochybuji o tom, že každá matka učí své dítě čistotě, a ptala jsem se sebe sama, 
jak velká musela ztráta paměti z dětství. Měl rád, když jsem ho drbala na zadku. Okamžitě šel 
na všechny čtyři, roztáhl svůj velký bílý zadek a nasadil vážný, čekající pohled. Dřepla jsem 
si vedle něj na rozevřená kolena, levou ruku mu lehce položila na záda nebo kyčle, pravou 
vlhkou rukou mu potřela okolí análního otvoru a pak jsem do ní dala dva nebo tři prsty. 
Někdy, s mými zády a prudkými pohyby mé paže, jsem musela myslet na hospodyňku, která 
rychle koriguje omáčku, nebo kutila, který leští svoje dílo. Jeho sténání bylo stejně nosové, 
jako jeho smích. Tento zvuk, ve kterém poznala ovoce mé nepolevující práce mě přivedl do 
takové přehnané vzrušenosti, že jsem pohyb zastavila, až když se stal bolestivým. Pak jsme 
stejně jako akrobati měnili jednu polohu za druhou, až jsme si nakonec vyměnili místa. Jazyk 
nahradil prsty, proklouzla jsem pod ním do takzvané polohy 69, a pak jsem šla na všechny 
čtyři. Obnovený vrchol potěšení, kterého jsem pak dosáhla, byl vždy tématem následujících 
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otázek. Jen málo lidí zná tohle otevření, a nechává se v tom válet a má určitě dětskou slabost 
pro znovu probuzení kloaky. Kloaka je malinko skryté místo, ani ne tak proto, že by bylo 
ponižující, kdyby ho ostatní viděli, ale protože stejně, jako některá zvířata, vysílají odpuzující 
zápach, aby udrželi své predátory pryč, se jím obklopují jako ochranným štítem, se uchyluje 
dovnitř jako do hnízda, které je bezpečnější, protože bylo částečně tvořeno vlastními 
výměšky. Ale moji známí byli tak přímí říci, že tento muž byl špinavější, než by bylo 
dovoleno pro intelektuála, který často zanedbává svůj zevnějšek, než by bylo přípustné. 
Neodhazovala jsem ani otázky ani komentáře, reagoval jsem trochu provokativně: >>No a? 
Tak, jak mě vidíte, ráno se osprchovaná a s čistým spodním prádlem, tak se válím v takové 
špíně.<< Nebo v případě potřeby: >>Otřela jsem se o něj tak, jak se teď tulím s vámi.<<.   
 Nemusíte být velkým psychologem, abyste viděli v tomto chování viděli tendenci 
k vlastnímu ponížení, smíšené se zvráceným záměrem zapojit druhého. Ale to není vše - byla 
jsem poháněna přesvědčením, být neuvěřitelně svobodná. Proti všem odporům šukat nebylo 
jen ponižující, ale ve zvratu tohoto hnutí jsem se také zvrátila své předsudky a zlomila tabu, 
která byla stejně silná jako incest. Byla jsem spokojená, že jsem si nemusela vybírat své 
partnery sama, nestarala jsem se o to, kolik jich bylo (za daných okolností, jak jsem se 
obětovala, bych svého otce znovu nepoznala, kdyby k nim patřil), bez ohledu na to, jaké 
pohlaví měli, jaké jsou jejich fyzické a morální kvality (a stejně jako jsem neodmítla 
nedospělého muže, souložila jsem s plným vědomím se třemi, nebo čtyřmi tělesně a duševně 
postiženými). A už jsem čekala jen na to, až budu obskočena nějakým psem, jak mi slíbil 
Éric, což se ale nikdy nestalo. Nevím, jestli to bylo kvůli nedostatku příležitostí nebo proto, že 
si myslel, že by tohle mělo zůstat v říši fantazií. Jak tato kniha postupovala vpřed, přemýšlela 
jsem o tématu místnosti. No, a teď jsem mluvila o zvířeti a ponoření se do živočišnosti lidské 
přirozenosti. Kterou zajížďkou mohu nejlépe shrnout kontrast mezi zkušenostmi, ve kterých 
člověk vyrůstá nad radostí a špínou, která dělá jednoho malého? Možná takhle: Na některých 
trasách v letadle koukám ráda a dlouho přes okno na pouštní krajinu. Na dálkových tratích 
jsou všichni cestující, kteří jsou uvězněni v kabině pro cestující, snadno letargičtí, a v těsnosti 
sedí se svými sousedy ve společném zápachu vlhkých podpaží a zpocených nohou. A pokud 
mohu zároveň obejmout hřeben Sibiře nebo pouště Gobi, je moje nadšení o to větší, že jsem 
méně postižena pásem, který mi zabraňuje v pohybu, než neproniknutelnou lázní, do které 
jsem se ponořila.   
 

V kanceláři 
 

Musím sešít řez mezi vnitřkem a vnějškem mého těla, a chci, aniž bych ukazovala jasné 
anální tendence, najít své tělesné a duševní zdraví ve pošpinění: některé rysy mé sexuální 
orientace vykazují slabou regresi. Mluvila jsem také o mém zvyku mít sex na co nejvíce 
důvěrných místech. Na některých místech může pár uspokojit svou touhu přímo a vyzkoušet 
si nové polohy mezi výtahem a předními dveřmi, ve vaně nebo na kuchyňském stole. Několik 
z nejvíce vzrušujících míst se nachází na pracovišti. Kamarád, kterého jsem navštívila v jeho 
kanceláři s výhledem na Rue de Rennes, se rád nechal vykouřit před stěnou, která byla až po 
zem prosklená, naopak jsem poklekla; rušný život v sousedství do mě pronikl a určitě přispěl 
k mému vzrušení. Ve městě chybí vzdálený horizont, takže si hledám místo, okno nebo 
balkon a představím si v tom bytě vzadu svůdný penis. Doma jsem nechala rozmazaný pohled 
na úzké nádvoří a okna sousedů; Z mé bývalé kanceláře na bulváru Saint-Germain jsem se 
dívala na masivní průčelí domu Ministerstva zahraničních věcí. Už jsem popsala několik míst, 
včetně brnícího strachu z toho, že jsem byla vystavena pohledům nedobrovolných očitých 
svědků. K tomuto strachu z brnění bych počítal nutkání označit jeho území jako zvíře. Stejně 
jako lemur, který definuje své teritorium několika stříkanci moči, člověk upustí pár kapek 
spermatu na koberec v kanceláři, napustí s jeho tekutinou skladovací místnost, kam si do ní 
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každý ukládá věci. Pokud člověk zatlačí na místo razítko sexuálního činu, ve kterém tělo 
porušuje své vlastní limity, pak člověk toto místo osmoticky vlastní. A dělá z části cizího 
území své vlastní teritorium. Samozřejmě se v takové akci míchá částečně i nepřímá 
provokace, nebo agrese. Svoboda se zdá být větší, když jste v místě, kde profesionální 
spolupráce nařizuje pravidla a limity, i když toto místo sdílíte s nejtajnějšími a nejcitlivějšími 
lidmi. Bez ohledu na to, že do své intimní sféry můžete zahrnout i soukromé věci jiných osob 
– svetr, který někdo zapomněl a který někdo používá jako podložku pod zadek, ručník 
z toalety v patře, se kterým si pak utřete svůj klín – táhnete někoho dovnitř, aniž by o tom 
věděl. Některá místa jsem obsadila s pocitem, že tam budu víc doma než ostatní, kteří tam 
tráví většinu svého času, protože tam, kde rozkládají své soubory a papíry, jsem zanechala 
mokrou stopu svého zadku. I přesto jsem si však často myslela, že možná už předefinovali své 
pracovní místo a že vzájemně šukáme na našich právě platných stopách.     
 V pracovnách označuji svůj sexuální revír systematicky. Obzvláště příznivá jsou určitá 
místa, například repro místnost nebo bezokenní velkoplošné skladiště, kde se běžně ukládají 
časopisy. Repro místnost lze oddělit závěsem. Je to tak blízko, že musíte stát a koupete se ve 
světle jako na baru. Toto světlo změkčuje pokožku a zrakové vnímání ještě zesiluje dotek; 
k tomu stačí jen lehké pohlazení. Čím více se tělo rozpouští, tím transparentnější je červené 
světlo, které zanechává světlou kůži a umožňuje, aby zmizely tmavá místa, jako vlasy nebo 
kus oblečení, který si člověk ponechal.     
 Ve skladu je nejtěžší, vybrat si místo. Prostor je jednotný, je rozdělený policemi do 
paralelních chodeb, ve všech chodbách jste vystaveni rovnoměrnému pronikavému pohledu, 
mezery mezi svazky papíru nechávají projít pohledy. V těchto táborech si můžete vybrat 
libovolnou polohu, jako v prázdné místnosti, poté, co jste se nejdřív trochu otočili kolem své 
vlastní osy. V těchto místech mi orální sex připadá nejvhodnější, protože ho můžete 
nejrychleji přerušit. Je to jistě kvůli jednotvárnosti tohoto místa. V lese, na opuštěné cestě 
nebo na oploceném veřejném terénu je vždy dobrý důvod jít do křoví nebo do úzkého vchodu, 
buď proto, že nabízí větší pohodlí, nebo bezpečnost, nebo ať už to je estetické, nebo hravé 
dráždidlo. Nic tam ale není. Takže se držíte jen krátce na jednom místě, protože se můžete 
pohybovat i několik metrů, a tak putovat z místa na místo. Navíc je to téměř ponížení, když 
jste na takovém místě přichyceni při činu.     
 Mám ráda atmosféru v opuštěných kancelářích, kde je klid, který nepochází z konce 
činnosti, ale z jejího vysazení. Hektická každodenní práce je pryč, ale stále hrozí ve formě 
trvalého vyzvánění telefonu, běžící obrazovky, otevřeného souboru. Zařízení, materiál, celý 
pokoj je mi k dispozici, a to mi dává iluzorní, ale uklidňující pocit vlastnit neomezenou 
pracovní sílu. Jak už jsem dříve řekla: Když ostatní opustí místo, nechávají místo času a pak 
je věčnost moje, dokážu ovládat všechna zařízení, analyzovat a řešit všechny problémy a být 
schopna vstoupit do jakékoli kanceláře bez toho, aniž bych musela nejdřív zaklepat, nebo se 
omluvit, dělá můj život méně trhaným. Když se v takových situacích připojil zaměstnanec, 
který byl zároveň sexuálním partnerem k mé osamělosti, pohybovala jsem se pouze ve 
výjimečných případech na částečně pohodlné kobercové podlaze. Spíš jsem se opírala o 
pracovní stoly. Dalo by se myslet, že tato poloha – žena na hraně stolu a muž mezi jejíma 
roztaženýma nohama –  se dá nejjednodušeji změnit, pokud by náhle vtrhl kolega, ale není to 
tak. Po pravdě řečeno, pohyby se spojují. Vincent byl ležák; udělali jsme změnu, když jsme 
stáli, protože byl vždy ve spěchu, a protože díky dalším třiceti centimetrům vzdálenosti 
můžete mít možná lepší přehled. Při sebemenší nesrovnalosti v pracovním postupu jsem se 
otočila. Trochu jsem se vytáhla nahoru, zadek vedle šablon, moje mušlička v dobré výšce. 
Výška je důležitá. Zpravidla nastává okamžik, kdy se z konverzace dostane do tichého objetí, 
spolu se snížením koncentrace, například když musím hledat papíry ve spodním šuplíku. 
Předkloním se a ukážu zadek, který si žádá jen o dvě pevné ruce. Pak hledá okraje hran stolu. 
Vždycky jsem trochu opatrná, když odkládám věci na stranu, abych si mohla lehnout na záda. 
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Ale většina pracovních ploch není v dobré výšce, mnoho z nich je příliš nízkých a na 
některých stolech jsem se nikdy pořádně nerozkročila. Grafik, se kterým jsem se setkala v 
jeho agentuře, tento problém chytře vyřešil tím, že poskytl židlím možnosti nastavení, které 
mohly být zmenšeny na centimetr přesně. Posadila jsem před něj, moje pohlavní orgány 
přesně před jeho pohlavními orgány. Za ním byl stůl, na který jsem mohla položit nohy. V 
této pozici jsme mohli zůstat dlouho, bez toho, aniž bychom se on, nebo já unavili, cítila jsem 
se jako na lehátku. Měl velmi úzký pas, jako by tančil hula hoop. Sem tam nahradil pohyb těla 
nakloněním sedadla židle oběma rukama lehce z jedné strany na druhou.     
  

Tabu 
 

Zřídkakdy jsem měla strach, že bych byla chycena při šukání inflagranti. Na předchozích 
stránkách jsem několikrát hovořila o povědomí o nebezpečí, které je zažíváno, když je člověk 
sexuálně angažován na nerozumném místě, protože toto vědomí také přispívá k potěšení. 
Riziko je však vždy omezené, omezené určitými pravidly, která znáte; častý návštěvník Bois 
zná zakázaná místa, ví, kde je to zcela nemožné, ví také, kde to přesto jde a vždy jsem 
používal kanceláře mimo pracovní dobu… Moje přesvědčení, že většina lidí má sex v 
jakékoli formě, mě nějakým způsobem utěšuje a myslím si, že už se nestane nic 
nepříjemného. Pokud nedobrovolný očitý svědek nemá nutkání se připojit, postarají se jeho 
vlastní pudy o to, že se skromně zdrží a už nic dalšího nepodnikne. Jacques se znepokojeně 
usmívá nad mladým tulákem, který nás zdraví – jak by asi reagoval, kdyby se s námi setkal 
před dvěma minutami, když naše pásky od kalhot visely ke kotníkům dolů a přírazy našich těl 
způsobily, že listí na silnici se šustlo jako trochu vyděšené zvíře. Pak řeknu: Nic by se nestalo. 
Ráda bych dodala, že se bojím jen těch, které dobře znám; cizinci jsou mi jedno; v tom 
rozhodně nejsem jediná. Pro mě je tabu použít byt, když tam spolubydlící není a nic o tom 
neví. Jednou brzy odpoledne se Claude vrátil do velkého starého bytu, který jsme nově 
nastěhovali a vstoupil do pokoje pro hosty vedle vchodu. Přitom vpadl do soulože, které jsem 
nemohla odolat. Poprvé mimo skupinu jsem se těšila Pavlovu velkému tělu, které na mě 
úžasně těžce leželo a já jsem si ho plnými doušky vychutnávala. Claude bez slova z místnosti 
odešel. Viděl jsem, jak Paul vstal, jeho široká záda zaplnila dveře, jeho zadek byl poměrně 
malý, následoval Clauda. Přes dveře jsem ho slyšela: >>Promiň mi to, starý kamaráde.<< 
Byla jsem šokována domělou lehkostí, s níž vyjádřil své vlastní rozpaky. Naopak já jsem nad 
tím dlouho nemohla myslet bez pocitu viny, i když už jsem před Claudovýma očima s Paulem 
souložila a Claude o té události nemluvil. Samozřejmě jsem mohla považovat pokoj pro hosty 
za neutrální oblast, zatímco společenská místnost, >>manželská postel<<, podléhaly 
absolutnímu zákazu. Jednou mě moje osudná citlivost mého těla a mé vůle dovedla k prvním 
dotykům jednoho muže – už jsem to zmínila – na práh Jacquesové a mé místnosti. Ale 
nemohla jsem se ani jednou jedinkrát opřít o rám dveří, tak velký neznám strach jsem měla 
spadnout do propasti. Tančila jsem pozadu na jedné noze, protože muž, který si klekl přede 
mnou a snažil se přijít pod sukní k mé kundičce, so položil mou druhou nohu přes rameno. 
Před postelí jsem ztratila rovnováhu. Nevěřící pohled mě zasáhl od V mých stehen ve 
vzduchu. Ukončila jsem cvičení a ve studu jsem si stoupla.    
 To jsou mezníky morálky, která pramení spíše z pověry, než z jasného pohledu na to, 
co je dobré, nebo špatné. Tyto limity vysílají z počátku jen signály z jednoho směru. Ráno 
v jedné cizí koupelně jsem ještě nikdy neměla pochybnosti s voňavým mýdlem nepřítomné 
osoby zahnat vůni noci. Mohla jsem taky podvádět tak, že to podvedeného ranilo víc než se 
dozvědět, že jsem válela v jeho povlečení. Přiznávám tomu druhému spojitost s okolím, jako 
sobě samé; dělá z každého předmětu, který je intimní nebo slouží k intimnímu účelu jakéhosi 
rozšíření těla citlivou protézu. Pokud se člověk v nepřítomnosti osoby dotkne věci, které se 
tato osoba jinak dotýká, přivlastníme si neprávem i tu osobu. Můj jazyk mohl na akci olizovat 
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vaginu, do které se někdo už vystříkal, ale představa že se utřu ručníkem, který se mnou potají 
jedna žena používá a protahuje si ho mezi stehny, nebo že Jacques používá stejný ručník jako 
host, o kterém nevěděl, mě přivádí do takové hrůzy, jako bych byla nakažena leprou. Ale před 
touto hrůzou přichází do hry také hierarchie, podle které přikládám větší důležitost úctě k 
tělesné integritě (vše, co k němu patří, co si myslím já, že k tomu patří),  než k morální 
bezúhonnosti, neboť útok na první je pro mne neodvolatelnější než útok na druhou. I když 
jsem to postupem času relativizovala, tak se přikláním k myšlenkám, že s neviditelným 
zraněním se vypořádáte >>snadněji<<, než s vnějším. Právě co se týká zevnějšku, tak na něj 
velice lpím.  
 

Důvěra 
 

Paradoxem tohoto rysu je, že zatímco obrazy hrají v mém životě nesmírně důležitou roli a oko 
mě vede více než kterýkoli jiný orgán, ale během sexu se stane opak, tam jsem slepá. Lze říci, 
že v tomto kontinuu sexuálního světa jsem se pohybovala jako buňka v její tkáni. Noční 
výlety a to, že budu obklopena, unesena a prosáknuta stínem, mi jde naproti. A víc než to –   
můžu slepě následovat svého společníka. Spoléhám na něj, vzdávám se své svobodné vůle, 
jeho přítomnost zabraňuje tomu, aby se mi stalo něco špatného. S Éricem můžu jet dlouhou 
cestou směrem, který neznám, a pak se na otevřeném poli znovu najít, nebo ve třetím suterénu 
garáže; nikdy jsem nakladla žádné otázky. To bylo pro mě v podstatě méně podivné, než 
kdyby se nic nestalo. Mám strašlivou vzpomínku na sklepení marocké restaurace na Place 
Maubert, čtvrti, kde jsme se objevovali jen zřídka. V klenbě stály lavičky a nízké stoly, bylo 
to chladné. Byli jsme tam sami, já s širokým výstřihem a krátkou sukní. Když číšník a muž, o 
kterém jsem si myslela, že je pronajímatel přišli s jídlem, Éric mi ještě víc rozepnul blůzu a 
velmi důrazně mi přejížděl rukou pod sukní. Vzpomínám si lépe na pohled těch dvou mužů, 
těžký a bez dobré vůle, ke kterému je můj doprovod němě pozval. Skončila jsem to čekání a 
vzala si Éricův penis do pusy. Ale nechtěla jsem se tím jen odvrátit od nepřátelského postoje 
personálu? Opustili jsme restauraci bez toho, aniž bychom dojedli. Nebyli tam stálí zákazníci? 
Éric to místo znal – přecenil snad uvítání, které by nás připravilo? Tento čekající postoj těch 
dvou byl více znepokojující, než kdyby se v nevhodném místě objevil celý roj cizinců s 
tuhými ptáky. S Éricem jsem si byla jistá, že každý člověk, kterého jsme za jistých okolností 
potkali, že se s  neviditelném znamení od něj se moje stehna mohla otevřít a nechat jeho člena 
vklouznout dovnitř. Myslím, že nebyla žádná výjimka; jako by byl Eric univerzálním 
vůdcem, který mě nejenže dosáhnul získat oporu na známém území, ale že do mě pronikl 
svět, člověk za člověkem. Tím pádem jsem byla každý večer zajištěná.    
 V nejisté oblasti, když se setkávám s lidmi, jejichž sociální rozdíly byly vyrovnány 
jejich sexuální rovností, tak jsem se nikdy nemusela bát sebemenší hrozby nebo brutality, 
bylo se mnou dokonce zacházeno s pozorností, kterou jsem v normálním vztahu dvou lidi 
neviděla vždycky… A >>strach z policie<< prostě jednoduše neexistuje. Na jednu stranu 
jsem  měla dětskou důvěru, že člověk po mém boku by zvládl věci a zajistil naši bezpečnost, a 
ve skutečnosti se mi opravdu ještě nikdy nic nestalo. Na druhou stranu, bych byla jen trochu 
naštvaná, kdybych byla chycena na veřejnosti při mých exhibicionistických činech, zatímco 
se stydím za hanbu, když se mě průvodčí zeptá na jízdenku a já ji prostě zrovna nemůžu najít. 
Kdyby můj opatrovník objevil mé tělo, bylo by to jen tělo, které si cizinci vzali v Boisu, bylo 
by to méně tělo, které je obydlené, než více skořápka, ze které bych se stáhla. Neopatrnost a 
nedbalost přispívají mimo jiné k mé stálosti a odhodlání při pohlavním styku; souvisí s 
rozluštěním celého mého bytí, které v těchto okamžicích sděluji: Ať už se mé svědomí v 
tomto usnesení rozluští tak, že už nemohu vidět proces s kritickou vzdáleností, ať už je to tak, 
že se tělo jednoduše vzdává svým mechanismům – vědomí uniká a ztrácí svůj vztah k 
sexuálnímu aktu. V těchto chvílích nic zevnitř nemůže narušit mé tělo a tělo mého partnera, 
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protože není nic mimo prostor, který tato těla zabírají. A tato místnost je těsná! Jen málokdy 
si to uděláte při šukáni na veřejnosti pohodlné, máte tendenci sloučit dohromady.     
 Málo míst je omezeno zakázanými zónami jako muzeum; nemůžete se dostat příliš 
blízko k exponátům, existuje sice mnoho dveří, ale jsou pro veřejnost uzavřené. Návštěvník 
má dojem, že prochází paralelním světem, světem, který sice nevidí, ale který vidí jeho. 
Henri, přítel jménem Fred a já, jsme v zadní části velkého sálu v městské sbírce moderního 
umění, kdysi proklouzli výjimečně pootevřenými dveřmi do malé komory, která sloužila jako 
provizorní skladiště. Moc jsme se neodvažovali chodit dál. Místnost byla přeplněná, byli jsme 
odhodlaní, dlouho o tom nepřemýšleli. Mezitím co jsem jednomu kouřila a druhý mě píchal, 
jsem viděla pruh světla na podleze od dveří, které jsme nechali pootevřené. Po několika 
minutách si vyměnili místa. Šli oba, jeden do vaginy, druhý do mé pusy. Už si nepamatuju, 
který z nich si stále držel klidně svého ptáka a třel mi s ním klín. To mě povzbuzuje k tomu, 
abych si to udělala sám a měla jsem orgasmus, zatímco byl ten vystřídaný penis stále v mé 
kundičce a druhý, jehož šlehačku jsem spolkla, se odtáhl a osvobodil mě od držení, abych 
lépe přišla k mému potěšení. To způsobilo malou diskusi o mém způsobu masturbace. 
Myslela jsem, že jim řeknu něco nového, když jsem vysvětlila, že za méně riskantních 
okolností bych mohla mít klidně i dva nebo tři orgasmy za sebou. Dělali si ze mě srandu. To 
by mělo být u žen přece úplně normální, domnívali se, během toho, co jsme si zpátky 
zastrkávali košile do kalhot. Když jsme znovu vyšli těmi dveřmi, muzeum bylo tak tiché jako 
dříve a my pokračovali v naší návštěvě. Šla jsem od jednoho obrazu ke druhému a od Henriho 
k Paulovi abych jeden, nebo druhý okomentovala. Návštěva muzea byla o to hezčí, když byla 
přikrmena spoluvinou, která mě spojovala k oběma mužům stejně, jako k tomu místu.     
 Byla jsem dobře zarámovaná v této temné místnosti, moje tělo se rozdělilo mezi dvě 
další těla, můj pohled padal k nohám. Jsem si jistý, že moje omezené zorné pole, připoutává 
velmi primitivním způsobem všechno, co by mě mohlo ohrozit nebo i jen vyrušit, takže vše, 
co nechci z nějakého důvodu vnímat. Tělo mého partnera tvoří tuto bariéru a všechno, co leží 
za ní a nevidím, ve skutečnosti neexistuje. V této pozici, stejně jako v muzeu, jsem byla v 
prvním patře obchodu pro SM články na Boulevard de Clichy a opět ve skladišti; jedna tvář 
na Éricově klíně, Éric mě drží za ramena, zatímco obchodník tlačí tvrdými pohyby svého 
ptáka na můj zadek. Než jsem zaujala své postavení, vidím, že ten muž je velmi malý a statný, 
ale pak zmizí z mého pohledu a odváže se. Neobracím se přímo k němu, ale k Érikovi, a 
prosím ho, aby si nasadil kondom, než do mě pronikne. Hledání ho ruší, musí hrabat do 
kartonů, dokud tu věc konečně nenajde; říká tiše, že se bojí, že by se mohla objevit jeho žena. 
Má sice velkého člena, kterého musí vtlačit do mé díry, ale nepronikne úplně. Jedna dívka se 
dívá se vzdáleným, poněkud nevrlým výrazem zaměstnance přihlíží. Čas od času můj pohled 
přejde ze strany její pohled, černý, možná orámovaný kajalovou tužkou. Cítím se jako na 
jevišti, kde jsem oddělená neviditelným příkopem od smutného diváka, který čeká na něco 
rozhodujícího. Když ji vidím, vidím se také určitým způsobem a já a si představuji svůj obraz, 
ale jen moji hlavu, můj krk je natažený mezi rameny, tvář přitisknuta k Erikově bundě a lehce 
otlačená od zipu kalhot, ústa otevřená, zatímco to, co se děje za mými zády, je pouhá kulisa. 
Přírazy toho trpaslíka se mi zdají být tak nereálné, jako zvuky, které za zazní za scénou a 
předstírají vzdálené akce.    
 Jindy v sauně mě delikátnost malé masérky rozštípe. Na stupňovitých lavicích z latěk 
se musím otáčet do všech směrů. Střídavě jsem se ohýbala a natahovala se, abych si vzala ty 
žebrající ocasy do pusy. Trošku jsem se potila a moje kůže zůstala dlouho suchá, takže si mě 
jeden nebo druhý mohl vzít, zatímco já jsem se musela snažit, držet se kluzkých částí těla a 
pracovat na nich. Dokud jsem nebyla ve sprše, dráždili můj klitoris, štípali do bradavek. 
Nakonec jsem si bolestně lehla na masážní lavici. Ta dívka mluvila tiše a odsazovala věty tak, 
jako se pořád dokola zastavovala masáž, když si potřebovala naolejovat ruce. Byla schopna 
mi přivodit ospalost. V takovém případě není nad parní lázeň a následovanou masáží. 
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Chovala se, jako by nevěděla, jaké zkoušky jsem právě vystavila svému tělu, mluví se mnou a 
stará se o mě jako kosmetička, profesionálně a starostlivě, stará se o aktivní a moderní ženu, 
která se jí bez hanby vydá. Zvláště v takových situacích se ráda zapojuji do role a mluvím 
s ní; tato normálnost mě dělala ještě setrvačnější, než práce jejích prstů. Byla to legrace cítit, 
jak uvolňuje mé svaly, které byly ještě před malou dychtivě mačkány. Také ona se mi zdála 
moc vzdálená. Oddělili nás po sobě následující kůže. Pracovala na maskování, které postupně 
rozbilo náš rozhovor, ale pod ním byla kůže, kde se její dotek překrýval s těmi druhými, a já 
jsem ráda, že tu kůži opouštím, jako vyznamenaní. Pokud vím, tak jsme tam byly jenom dvě 
ženy, ale myslela jsem v aktivní místnosti mužů – kteří kolem mě v určitém slova smyslu 
stále kroužili – zatímco jsem ji vnímala, jako pozorovatele v pasivním ženském prostoru. My 
dvě ženy jsme od sebe byly odděleny nepřekonatelným zákopem.    
 Selekce, který můj pohled provádí, je zdvojnásoben velmi jistou ochranou druhého 
pohledu, neprůhlednou a zároveň transparentní látkou, se kterou mě zakrývá. Jacques si 
úmyslně nevybírá rušná místa, aby mě tam fotil nahou – vždycky mě obnaží jenom před 
zrcadlem –, ale měl slabost pro průjezdy a především pro přechodný charakter objektů na 
pozadí (autovraky, odhozený nábytek, zříceniny…), které nás nakonec zavedly na místa, kde 
takové objekty existují. Jsme opatrní. Vždycky nosím šaty, které si můžu snadno znovu 
zapnout. Na pohraniční stanici Port-Bou čekáme, než bude nástupiště prázdné. Přijíždí vlak, 
ale stojí o dvě, tři koleje dál. Cestující jsou tak zaneprázdněni, že nás ani nevšimnou, a my se 
ujistíme, že se celníci i nadále baví. Jacques stojí proti světlu a já nemůžu rozeznat znamení, 
které mi dává. Jdu k němu, šaty od vrchu až dolů rozevřené. Jistota přichází s chůzí. 
Hypnotizována mihotáním se siluety, která na mě čeká na druhém konci, mám dojem, že jdu 
dál a dál do tunelu, nabitého ostře štiplavým vzduchem, a otevírám dlouhý prostor, který není 
širší než rozpětí mých visících paží. Každé kliknutí potvrdí beztrestný krok. Na konci své 
cesty se opřu o zeď. Jacques ještě možná pořídí pár fotek. Když jsem přešla tu místnost, přišla 
na malátnost. Dobytí štěstí: už jsme nebyli rušeni ani v podchodu mezi nástupišti, ani ve velké 
prázdné dunící hale, ani na chodníku u výjezdu, kde byly ležely kočky a zdobily fontánou.    
 Druhé fotografické setkání dne se koná na námořnickém hřbitově, v chodbách, které 
vedou kolem na sobě ležících buněk, na hrobě Benjamina a ve hře na schovávanou s několika 
ženami, které procházejí kolem. Zdálo se mi rozumné, být nahá v mořském vánku a 
s mrtvými. Ale nejsem si jistá nad tímto dvojznačným místem, které je otevřené, ale nemá 
žádnou hloubku, mezi horizontem a rámem objektivu. Ani to sloupkové zábradlí mě neudrží 
na okraji propasti, je to pohled, který mě sleduje, vede mě a napíná si mezi sebou a mnou 
provaz. Když se podívám na moře, otočím se zády k fotoaparátu, už nemůžu odhadnout 
vzdálenost mezi ním a mnou, a tak se tento objektiv drží jako baňka na mých ramenou na 
zádech.     
 Po večeři se vracíme k autu, které je zaparkováno na hřbitově. Užíváme si večer, tření 
se, zadek na penisu. Moje opakované svléknutí vyžaduje víc; jelikož jsem si neustále 
rozepínala a sundávala šaty, chtěla jsem se otevřít ještě dál. Ležím napůl na kapotě, moje 
kundička si chce právě vzít ten tuhý ocas, zatímco k mému uchu přichází pronikavý štěkot. 
Světlo jedné pouliční lampy je přejeto stínem malého, divokého psa následovaného kulhavým 
mužem. Krátký okamžik zmatku: sebrala jsem si ze země šaty, Jacques strká horko těžko svůj 
vzpurný penis do kalhot. Hladím ho dál přes jeho kalhoty a chci, abychom přišli s nějakým 
pláne, v závislosti na tom, jakým směrem se člověk vydá, který ale jen chodí sem a tam a 
pohrdavě se na nás dívá. Jacques si myslí, že by bylo lepší se vrátit. V autě dostávám panický 
záchvat zuřivosti jako vždycky, když je frustrace až moc velká. Na Jacquesovi uvážlivé 
poznámky odpovím, že se ten chlápek chtěl možná připojit. Zuřící chtíč je naivní diktátor, 
který nevěří, že se proti němu člověk může vzepřít, nebo mu dokonce odmlouvat. Kromě toho 
mám téměř pocit, že jsem byla propuštěna z pozornosti, která mě po celý den provázela a 
chránila a je jakýmsi druhem mého spojení se světem. Ten hněv pochází z pocitu 
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bezmocnosti. Když je moje touha, být ošukána zmařena, jsem roztržena mezi dvěma 
protichůdnými náladami: na jedné straně nedůvěřivost, která mi brání, ať už jsou jakkoli 
podivuhodné, pochopit důvody, proč jiní neodpovídají mým naléhavým očekáváním; na 
druhé straně, stejně tak dětinská neschopnost zlomit svůj odpor, tak situační, jednoznačný, 
nebo slabý, jak jen může být, to znamená, převzít iniciativu za svádění nebo provokaci, aby 
změnila názor. Ztuhnu, jsem vyčerpaná v očekávání iniciativy, kterou by druhá strana měla 
zaujmout a možná to neudělá. Jak často jsem byla na Jacquese hnusná, když mě při úplně 
normální denní činnosti přepadla touha, například při domácích pracích, ale nedala to na sobě 
znát a pak  ho nějakým způsobem obvinila z toho, že se nemohl dívat do mých mozkový 
závitů, kde vzniká mé libido. Dovoluji si srovnat tyto nálady s jiným, i když neobvyklým 
stavem, pak bych chtěl připomenout lidem, kteří už od narození nebo po nehodě nemohou 
používat své končetiny nebo jazyk, ale jejichž inteligence a potřeba komunikace se 
nezměnila. Jsou zcela závislí na tom, jaké je jejich prostředí, aby porušili jeho izolaci. Možná 
toto prostředí může dosáhnout částečně tím, že bude věnovat zvýšenou pozornost sotva 
znatelným známkám nemocných, například věnovat velikou pozornost mrkání, nebo 
trpělivým masírováním pacienta a oživením jeho pocitů. Sexuální frustrace mě vrhá do stavu, 
který bych nazvala neškodným autismem; jsem zcela závislá na dychtivém pohledu a 
dotecích, které mě pokrývají. Pak se strach vypaří a já mohu znovu zaujmout své místo ve 
světě, který už není nepřátelský.    
 Cestou zpět chci, abychom se zastavili u silnice. Ale můj hněv se zvětšuje, protože 
jsme na dálnici, kde to není možné. Stáhnu se silnice a auta, soustředím se na mou mušličku, 
posunu ji dopředu a hladím pomalými, kruhovými pohyby, to malé, lepkavé zvířátko, které 
tam žije. Znovu a znovu nechávají světla protijedoucích aut moje ploché břicho vynořit se 
jako plavidlo. Do kterého přeludu se pak propadnu? Určitě ne v řetězci faktů, v představě 
toho, co zůstalo v rovnováze o několik minut dříve. To je hotové. Ne, dávám přednost úniku 
do jedné ze svých starých fantazií, které mi dávají zabezpečení, daleko od skutečného místa, 
ve které se teď nacházím. S intenzivním a nekončícím úsilím jsem ve své fantazii postavila 
scénu do nejmenšího detailu, třeba, že budu roztrhána na svém dvoře spoustou osahávajících 
rukou, nebo v pustině, nebo na záchodech kina, které má špatnou pověst – už si to přesně 
nepamatuju. Když Jacques natáhne ruku a bez toho, aniž by spustil oči ze silnice slepě a 
postranně pohladí můj hrudník a břicho a když mi upírá mou ruku, mou mokrou hračku, 
naruší tím hladký průběh scénáře.    
 Na okraji Perpignanu Jacques zastaví na prázdném a jasně osvětleném parkovišti před 
panelákem ve stylu sociálního bydlení. Aby se za mnou dostat přes vzdálenost mezi sedadly 
pryč, hodí svou vrchní částí těla dopředu jako chrlič ohně. Jeho hlava se objeví v mém 
zorném poli a znovu zmizí. Tře mě třemi, nebo čtyřmi silnými prsty. Mám ráda to mlaskání 
velkých, mokrých stydkých pysků, tento jasný zvuk mě vytrhne z mých fantazií. Nikdy jsem 
neroztáhla své tělo hned ze začátku, není to pro mě taky snadné se mu ty doteky dávat zpět. 
Než jsem se uvolním a roztáhnu nohy, nakloním hlavu, otevřu ruce a vyprsím se, potřebuju 
čas. Možná čas na to, abych se osvobodila od reflexní polohy s nohama přitaženýma k sobě, 
které byly přitisknuty k tělu, protože jsem jako malá holčička musela masturbovat; čas znovu 
a pořád ukazovat své tělo, a to i po několika strávených hodinách před kamerou. Nebojím se 
nahoty, naopak, obávám se toho krátkého okamžiku odhalení. Ještě méně váhám, odhalit se 
ostatním, naopak, můžu špatně odvrátit svůj vnitřní pohled a vidět se. Za to musím projít 
očima druhých. Nemůžu říct: >>Tady, dívej!<< Raději čekám, že mi bude opatrně řečeno: 
>>Podívej se na sebe jak tě vidím já…<< Nechala jsem Jacquese dělat. Ale po tom, co jsem 
se doopravdy stáhla do sebe, musím projít nějakým fetálním stavem, abych se vrátila do 
reality. Posbírala jsem se dohromady, abych mohla chytit tuhou věc a cítit na mých rtech její 
něžnou kůži klouzající po popelu. Můžu se při tomto aktu pohybovat stejně tak dobře, jako si 
dokážu představit být zcela naplněná, že je mé tělo celé vyplněné a napnuté jako rukavice.    
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 V sérii fotografií pořízených americkým fotografem a publikovaných o několik let 
později v časopise On Seeing můžete vidět mne – vidím se jako dneska – , nejprve stojící jako 
náměsíčná na vratkých nohou – člověk by mohl říct, že vrávorám – vedle páru, který píchá na 
matraci. Je tma, zdá se, jako bych byla oblečená v černé, světlo dopadá jen na dívčina kolena 
a chodidla chlapcových nohou. Na jiných fotografiích sedím vedle páru, nahnutá; podle 
zpátky spadených vlasů uhádnout mou hlavu mezi jedním z dívčích stehen a chlapcovými 
bedrami. Jednou rukou trochu roztahuji jednu nohu. Zřejmě chci lízat, co mohu chytit ze 
sousedních genitálií. Jak vypadám? Jako pracovitý řemeslník, klempíř, čalouník, mechanik 
zkoumající místa, na kterých musí pracovat. Jako dítě, jehož hračka se zakutálela pod postel a 
teď kouká do černé díry, aby ho znovu našlo. Jako vyčerpaný běžec, který se právě posadil a 
předklonil hruď, aby popadl dech. Z úsilí, které vynakládám, abych jasně nasměrovala své 
tělo do prostoru mezi dvěma dalšími těly, vidím, že to zahrnuje velkou duševní koncentraci. 
 
 

4. Detaily 
 
Ráda kouřím chlapům ptáky. Seznámila jsem se s tím asi v tu dobu, kdy jsem se naučila 
přitlačit žalud k předkožce. V mé naivitě jsem věřila, že kouření je něco úchylného. Stále si 
pamatuji, jak jsem o tom řekla své kamarádce, měla jisté pochybnosti a byla lehce 
znechucená, v ten moment jsem se tvářila stejně, ale ve skutečnosti jsem byla velmi hrdá na 
své poznatky a na to, jak jsem situaci zvládla. Tento talent se těžko vysvětluje, jelikož za 
jakoukoli etapou orální fáze a před chlubením se o vykonaném aktu, který někomu přijde 
abnormální, neexistuje žádná skrytá identifikace s jeho údem. Poznatky, které člověk získá 
z nejmenších detailů tohoto povrchu a jeho nejmenších reakcí skrz současným průzkumem 
prsty a jazykem, může být nadřazenější znalostem vlastníka onoho ohonu. Výsledkem je 
nepopsatelný pocit dominance – malá vibrace jazyka, a člověk hned dostane přemrštěnou 
reakci. Navíc je tento účinek mnohem silnější, pokud má tu věc člověk v ústech než ve 
vagině. Vaginální senzace je šířena, vyzařuje to, co se zdá, že se spojuje, ale na rtech, jazyku 
a na patře až do hrdla, jsou jasně patrné sladké doteky žaludu, nemluvě o tom, že můžete na 
konci ochutnat sperma. Zkrátka se vzrušíte tak, jak se vzruší on. Pro mě však zůstává nejasné, 
jak může účinek sání na druhém konci těla při obklopování penisu rty, dělat tak extrémně 
silnou vazbu u vstupu do pochvy. Pokud je penis dobrý, pokud si dám na čas a upravím si 
svou pozici a upravím rytmus, tak pak cítím zdroj nedočkavosti pramenícího ze zdroje mimo 
mé tělo a obrovské množství svalové síly do tohoto nejasně imaginárního místa na okraji 
hrdla, která mě otevírá a soustřeďuje se na ni. Otevření mého soudku pro jeho šlehačku. 
Pokud je otvor dělaný tak, že přenáší vzrušení na klitoris, tak pak chápu. Ale pokud tento 
vzruch jde z úst? Vysvětlení je jistě v mentální oklice sexuálního vzrušení. Většinu času 
mohu mít zavřená víčka, ale mé oči jsou tak blízko mé pečlivé práci, že stále vidím a obraz, 
který dostavám, je mocným spouštěčem vzrušení. Možná je však představivost někde za 
očima a mozek přesně pozná ten objekt, který se ho téměř dotýká! V první řadě vidím své 
vlastní přípravy na regulaci dechu, úchop mých rukou, rty přetažené přes zuby, abych 
neublížila jazyku, který hladí žalud, když vychází z mých úst. Posuzuji pohyby vizuálně, 
celou ruku, která doprovází rty, někdy s mírným kroutivým pohybem. Pak se celá ruka oddělí 
od zbytku pohybu a už se jen silně třese pouze dvěma prsty jako kleštěmi, ty pak dráždí 
hedvábný konec rtů, které jsou mírně uzavřeny – skoro tak uzavřeny, jako na měkký polibek. 
Když je moje ruka uvolněna a penis může proniknout dolů do hrdla, Jacques vždy dává jasně 
najevo – krátké >>ha<< překvapeného vzrušení, což na oplátku zvyšuje mé vlastní  vzrušení. 
Chvíli se tak penis snažím udržet jako takový a vést ho do konce až do zadních úst, až se 
téměř dusím a v očích mám slzy. Nebo ho držím pevně rty a pohybuji krouživě hlavou 



 58 

(musím však stát velmi pevně), táhnu ho tvářemi, s bradou plnou slin, čelem, vlasy a špičkou 
nosu. Lížu štědrým jazykem, také kolem varlat, které se dají velmi dobře vzít do úst. 
Prodlužuji své pohyby pak déle u žaludu, kroužím hrotem jazyka nad ním, nebo jej škádlím 
na okraji předkožky. A pak – frnk! Najednou vše polykám a slyším výkřik, který se přenáší 
jako vlna na tvrdý prsten u vchodu do mé pochvy.    

Mohla bych se o tomto rozepsat na více stránek, a o to víc, že pouhá vzpomínka na 
tuto aktivitu s sebou přináší první známky vzrušení. Možná můžu dokonce najít nějakou 
vzdálenou korespondenci mezi mým způsobem sofistikované péče o penis, kterou zde 
popisuji. Přiznávám zde také, že se mi líbí, když mou hlavu vezme pevně do dvou rukou a 
mrdá mě do úst, jako když mě mrdá do kundy. Obecně mám pocit, že je třeba ho v prvních 
chvílích tohoto úkonu dát do úst, abych tam mohla nahnat tu krev, která zvětšuje jeho obvod o 
pár milimetrů, ať už partner stojí a já před ním klečím, nebo ležíme a já vplouvám pod peřiny. 
Je to jako hra: Ve tmě hledám objekt mé touhy. A ještě k tomu při takových momentech, 
začínám o tom přemýšlet, jako by to byla nějaká sladkost. >>Chci své velké lízátko<<, to se 
mi líbí. A když pozvednu svou hlavu, abych uvolnila své stísněné lícní svaly, řeknu: >>hmm, 
to je dobrý<<, jako by moje chuťové buňky byly spokojené, když toho mám plnou pusu. 
Stejně tak chválím ješitnost dobrého studenta v den chvály. Nic pro mě není více 
stimulujícího než slyšet, že jsem >>ta nejlepší kouřička ptáků<<. Ještě lépe, když se zeptám 
kamaráda na knihu, která před 28 lety ukončila můj sexuální vztah a slyším, že od té doby 
„nikdy nepotkal jinou ženskou, která mu tak dobře vyhonila“ sklápím pak oči z rozpaků, ale 
také abych schovala mou pýchu. Také získávám další uznání jak v soukromém nebo 
profesním životě, ale myslím si, že by měla existovat rovnováha mezi přivlastňováním 
morálních a intelektuálních vlastností, které znamenají úctu druhých a odpovídají mistrovství 
v praktikách, které těmto vlastnostem vzdorují, je zbavují, negují.  
Tato schopnost jde ukázat až do bodu, než si ji připustíte moc k tělu, pak se změní v posměch. 
Éric skoro chytil nějakého chlapa v Kleopatře jednu noc. Chtěla jsem jít na drink, a ten blbec, 
neschopen ocenit mou žízeň, jak by to mělo být, si myslel, že už je čas, jelikož by to brzy 
smrdělo jako >>spálená guma<<. 
 

Rozdrobené tělo 
 

Pokud by měl každý z nás nakreslit své tělo podle svého vnitřního oka, dostali bychom galerii 
monster! Já sama bych měla hydrocephalus a široký zadek, dvě vyboulení by se spojila 
s kulhavým ramenem měkkýšů (je pro mě těžký si vzít prsa), celé to spočívá ve dvou věcech, 
které mi brání víc, než pohání v mých pohybech. (Dlouho jsem měla komplexy ze svých noh, 
Robert, nemyslel to zle, řekl, že vypadají jako holky z reklamy na Meunier). Možná už má 
mysl upřednostňuje orgány v hlavě, očích, ústech. Mezi nimi je také vyvažující stav. Jako dítě 
jsem dostala díky mým velkým očím hodně komplimentů; jsou tmavě hnědé a do očí bijící. 
Jak se můj obličej zvětšoval, oči se úměrně zmenšovaly a já jsem byla zasažena velkou 
narcistickou ranou, když jsem si uvědomila, že dospělost z toho nedělá moc rozruch. Takže 
jako možnou atrakci mám svá ústa, o kterých jsem si myslím, že mají hezký švih. Zvykla 
jsem si na široké otevírání úst, když zavřu oči, tedy alespoň v určitých situacích, a zároveň si 
představuji, jak je moje hýždě zaokrouhlené a výraznější díky mému úzkému pasu. Tento 
zadek stále více a více projektuji do neznámého prostoru Outbacku (australská poušť ve 
vnitrozemí), a to znamená, že ho nevidím. Jacques mi jednou dal pohlednici s nákresem 
Picassa na Les Domiselles d’Avignon: pohled ze zadu na ženu s jejím rovnoramenným 
trojúhelníkovým trupem, dvě plné tváře na dvou tlustých stehnech. Můj portrét, řekl. Můj 
zadek je moje druhá tvář. Claude mi řekl, že nemám zase tak velkou hlavu, >>ale co ten 
zadek!<< Líbí se mi, když Jacques s láskou nazývá celou spodní část, kterou on dobývá 
>>prdel<< a doprovází jeho vyznání lásky hlasitým plácáním na zadku. A já ho o to žádám: 
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>>napráskej mi prdel<<, slyší často. Pak uchopí můj zadek a projede se kolem té hladké 
hmoty, jakoby šlehal smetanu. Když pak zatlačí prsty, které jsou ve tvaru kachního zobáku, 
do úzké pasáže mezi přehradu a prdel a otevře svůj zobák, pak se nemůžu dočkat, až ucítím 
jeho péro.      
A když už je tam, silně sebou pohybuji. Ať už jsem na všech čtyřech, nebo ležím na straně, 
divoce kroužím pasem a tleskání mocných a pravidelných úderů zadku táhne prezentované 
pohyby mých úst i kundy. Ptám se ho, jestli mu dobře >>kouřím ptáka<< zadkem. Aby mě 
vzrušil, jednoduchá odpověď, která pojí mé jméno k této části těla, stačí: >>O Catherine, 
tvoje prdel, tvoje prdel…<< Stimulující pro mě také je, když někdo důkladně prozkoumává 
to, co sama vidět nemohu. Lepší než jasné světlo je zaměřený paprsek světla, příklad otočné 
noční stolní lampy. Někdy doporučuji vzít baterku. Když jsem se ohlédla, zahlédla jsem ho, 
jak se mi díval na hýždě a pozoroval linii jeho drahocenné končetiny. Spoléhám na jeho 
popis, ať je jakkoli přímý a krutý. >>Vidíš můj zadek dobře?<< - >>Ó ano, je skvělý´, krásně 
mi dojí můj ocas.<< Ale to prase nemá nikdy dost. Je-li  tam zrcadlo, vidím ze strany vzhled a 
vznik toho, co vypadá jako kus naplaveného dříví v příboji. Dlouhou dobu jsem měla 
nejoblíbenější pozici na všech čtyřech, protože se mi líbí ten pocit v zadku, ale pak jsem 
uznala – někdy musíte být upřímní ke své sexualitě – že i když je takto penis silný a jde 
hluboko, není to poloha, která mě nejvíce uspokojuje. Poté, co naberu jeho ptáka mým 
zadkem, jsem nabodnutá a vyprášená jako prachovka, bych chtěla být otočena a položena na 
záda.     

Touha oslovit mé hýždě není však nová. Když mi bylo šest nebo sedm, něco 
podobného jsem udělala ve hře s mým bratrem, což částečně předdefinovalo můj přístup 
k masturbaci, a to tak, že jsem si pohladila sukni, nacpala kalhotky do klína a stiskla jsem 
zadek na malé lavici, jak jen daleko to šlo. Čekala jsem, až se dítě dostane na záda. Potěšení 
se vynořili ze skutečnosti, že jsme oba jednali, jako kdyby – já, jako kdybych se vymanila 
z bezmyšlenkovitosti, a on, jako kdyby se náhodou dotkl mého zadku. Normálně posíláte dál 
dotek, který jste sami dostali; vždy jsem zapáleně reagovala na očekávání mužů, kteří byli 
citliví na vlastní zadek. Už jsem vyprávěla o příteli, který šel na všechny čtyři a já třela jeho 
paži a rameno, dokud nebyly totálně ztuhlé. Další den mi z ničeho nic dal zadek před nos. 
Bylo to na začátku našeho vztahu, vždy se choval hanebně, ale já musela jeho odpor zlomit, 
abych ho mohla vykouřit. Ale jakmile jsem ho měla v ústech, ztuhlo jeho tělo k mému úžasu 
a natáhl ruku. Bylo pro mě snazší dostat se do jeho díry než k jeho žaludu. Ale když jsem 
zvedla hlavu, zdálo se, že má stále stejný vážný, téměř až důkladný pohled, který měl, když 
jsem si jeho úd poprvé vložila do úst. A pak jsem si zvykla prozkoumat tělo tohoto muže do 
nejdůkladnějších detailů. Nikdy jsem nikoho tak nelízala, nelíbila, neokusovala od ušních 
lalůčků až k šourku, za měkké podpaží, za paže a třísla. Bylo to systematické zabírání oblastí, 
které si značkuji ve formě mého jídla, které odkopávám z výšky pár centimetrů tak, aby mělo 
plivnutí čas se ve vzduchu rozptýlit, a přesto to bylo jen jednou.    

Připadá mi nudné dráždit hruď partnera. Možná je to proto, že můj hrudník, který je 
více křehký, ne příliš zajímavý, spontánně nevystavuji na koukání a na dotek. Mnoho můžu 
chce, abyste jim to >>dělaly prsama<<, i když štípají a koušou tato citlivá místa. Znovu a 
znovu jsem obviňována z toho, že neštípu dostatečně silně, až mě ruka bolí, ačkoli je celou 
dobu otáčím a štípu. Ačkoli je sadistický impuls v mém životě nejrozvinutější, neznamená to, 
že bych chtěla, aby to dělali kvůli mně i ostatní. Mám ráda, když mě někdo něžně hladí po 
celých prsou, zejména v těch dnech mého cyklu, kdy jsou moje prsa trochu těžší a cítím, že se 
trochu třesou. Nicméně velmi ráda cítím tvrdé bradavky na mé hladké ruce. Ale když jsem 
sama, dostávám tento pocit ještě silnější: S nohama zkříženýma, třu hrudníkem o stehna, tento 
dotek má překvapující efekt; jako by to byla cizí stehna, jako by nepatřila mně, jako by ten 
dotek přišel z venku, taju pokaždé úžasem ze sametové kůže.  
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Kontrast mezi drsným a měkkým mi připomíná jeden z mých prvních erotických pocitů, které 
jsem zažila. Rodiče poslali mého bratra a mě během prázdnin ke kamarádům mého otce, mezi 
jejichž četnými vnoučaty byli naši spoluhráči. Jeden den byl dědeček nemocný a já ho 
navštívila v jeho pokoji. Sedla jsem si na kraj postele, on si pozorně prohlížej můj obličej a 
přejížděl mi přes něj svými prsty. Všiml si, že jsem měl jemný temporomandibulární kloub, 
ale když se dostal k mému krku, řekl, že musím očekávat, že později budu mít strumu. Toto 
mě zneklidnilo. Zajel mi pod triko a pohladil má prsa, která tam sotva byla. Seděla jsem tam 
hloupě a strnule a on řekl, že kdybych byla žena, moc by se mi líbilo, kdyby mi někdo 
pohladil prsa. Nehýbala jsem se, možná jsem otočila hlavou ke zdi, jako bych neslyšela, co 
říkal. Mozoly jeho velké ruky mi podráždily kůži. To bylo poprvé, kdy jsem si uvědomila, že 
mi tvrdnou bradavky. Jak předpokládáno. Zničehonic jsem tak stála na pokraji ženskosti, a 
byla jsem na to hrdá. Dítě sbírá svou sílu a motivaci z odpovědi na otázku, jak podle něj bude 
vypadat jeho budoucnost. Ačkoli jsem se od tohoto distancovala, neboť jsem stále neměla 
nejmenší ponětí, jaká by má odpověď byla, podívala jsem se na muže, který tam ležel a který 
se mi líbil. Bylo mi jej líto, jeho žena byla tlustá a křehká, nohy měl pokryté ranami a každý 
večer a ráno si musel opatrně měnit obvazy. Zároveň jsem se ale musela smát jeho šedému 
obličeji a jeho bramborovému nosu. Trochu jsem se stáhla.    
Večer jsem řekla tu příhodu v posteli, kterou jsem sdílela s jednou z jeho vnuček. On se jí 
také dotknul. Bavily jsme se a dívaly se jedné druhé do očí, abychom změřily rozsah našeho 
objevu v očích druhých. Správně jsme tušily, že dědeček dělal něco zakázaného, ale to 
tajemství, které s námi sdílel, bylo více důležité než morálka, jejíž význam pro nás nebyl 
vůbec jasný. Když jsem hrdě a až výchlubně povídala na zpovědi o své masturbaci, farář to 
nijak nekomentoval, pouze mi dal pár modliteb Ave a některé Pánovy modlitby jako obvykle 
a jeho odpověď byla jako vždy neuspokojivá, takže jsem jím od té chvíle opovrhovala. Jak 
jsem mu ale mohla říct, že jsem byla rozrušená, protože mi starý muž dal ruku na prsa?      
Když vidím pohled muže tam koukat na ne více než půl sekundy, kde můj parchant nechá 
trochu skočit do halenky, nebo když mluvím s mužem obecně, který na mě zírá a očividně 
sleduje velmi odlišný záměr než téma konverzace, chovám se tak skromně jako na mé první 
zkoušce s dědečkem. Z tohoto důvodu není v mém šatníku ani odhalující oblečení, ani 
přiléhavé šaty. Tato nesmělost také ovlivňuje mé okolí. Když sedím vedle liberálně oblečené 
ženy, reflexivně si povytáhnu límec a zatáhnu hrudník. V takovýchto situacích se cítím tak 
nepohodlně, jako bych do této ženy vklouzla já a jako by ona vystavovala mé tělo, mimoto, 
necítím se dobře kvůli mé výše popsané tendenci, aniž bych čekala, že půjdu rovnou k věci. 
Takže vlastně upravením si mého oblečení si bráním v tom, abych si mezi má polonahá prsa 
nevjela rukou a celé to neodhalila. Nicméně, dlouhou dobu jsem nenosila žádné spodní 
prádlo. Zapomněla jsem, proč jsem si to odvykla. Jistě ne však proto, že bych šla 
s feministkami, které požadovaly, aby podprsenka byla vhozena do orkusu. Nikdy jsem tento 
přístup neobhajovala, ale možná bych následovala ve stejném duchu, kdybych se nechtěla 
uchýlit k svůdnému příslušenství. To může mít samozřejmě přesně opačný účinek; prso, které 
lze vnímat jako tlumené pod šaty, je stejně provokativní jako prso zvýrazněné podprsenkou, 
ale je to >>přirozené<<. Přinejmenším jsem si myslela, že bych se mohla tímto bránit proti 
strategii dobývání. Tak jsem také sundala kalhotky. Roky jsem musela umývat klín mých 
kalhot, které jsem přes den nosila, i když by bylo mnohem rychlejší dát kalhotky do pračky. 
Ale bylo mi příjemnější nosit oblečení přímo na kůži. To mi diktoval minimalismus, téměř 
funkcionalismus: princip, že se svobodné tělo nepotřebuje zdobit, že je vždy připraveno tak, 
že by člověk neměl projít žádnými předběžnými úvahami, neodhalit žádný bod, ani se 
neobtěžovat zapnutím si podprsenky. Stručně řečeno mohu říci, že se mi nelíbí, když muž 
ženu svléká pohledem. Ráda se svléknu pořádně, nejlépe jedním pohybem. Žádná cesta není 
v kontrastu bohatší než ta, která se řídí subjektivitou. Stejně jako na horské silnici s tunely, 
jeden neustále táhne od temnoty ke světlu a od světla do tmy. Chci vám vysvětlit, že dávám 
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přednost tomu, aby něco, co je na místě, bylo naprosto přirozené, protože na těchto stránkách 
počítám intimní věci, které udržují většinu lidí v tajnosti. Psaní knihy v první osobně 
samozřejmě sebere člověku možnost třetí osoby, jako v psychoanalýze, což pomáhá nechat 
cestou staré kusy oblečení. Čím detailněji popisuji mé tělo a aktivity, tím více se rozpouštím. 
Kdo pozná sám sebe v těch zvětšujících zrcadlech, které ukazují tváře a nosy jako obrovské? 
Někdy orgasmus vytváří to stejný druh vzdálenosti >>jdete ven ze sebe.<< Snad i ten vztah je 
strukturální a vzdálenost způsobuje orgasmus stejně jako opačně, alespoň tedy mezi lidmi, ke 
kterým patřím. Protože žena, kterou jsem popsala, ta, která se cítí v rozpacích z vytrvalého 
pohledu druhých, ta, která nerada obléká svůdné oblečení, ta samá se pak slepě vrhá do 
erotických dobrodružství, kde partneři nemají žádnou tvář, to samé zjevně potěší její 
okázalost, za předpokladu, že tato exhibice je, pokud je tento displej vzdálen od počátku, 
objektem odrazu, fantazie.     

V tomto ohledu jsou obraz a jazyk komplici. Když to tak v zrcadle na centimetr 
provokuje, aby přesně změřilo, kolik masa dokáže jeho tělo absorbovat, pak proto, že pohled 
slouží jako záminka pro komentáře. >>Hopla, jak krásně sklouzne dovnitř! Jak hluboko 
jde!<< – >>Počkej, nechám ho ještě venku, abys ho mohla lépe vidět, zastavím tě 
později…<< Jacques a já máme rádi dialogy charakterizované objektivitou. Je-li slovní 
zásoba obscénní a limitovaná, pak je méně možností, jak se navzájem rozlišovat a překonávat 
v obscénnosti, ale v popisu je třeba být přesný. >>Cítíš, jak je vlhká? Stéká mi to krásně po 
stehnech, a ten malej klitoris je krásně nateklý.<< – >>Ten zadek, jak krásně se kroutí. Ta ho 
tam chce, že? Jo, chce ho!<< – >>Ano, ale stejně před tím chci ještě cítit žalud na mém 
klitorisu. Můžu si ho na něm otřít?<< – >> Jo a pak ti narvu prdel!<< – >>To je dobrý…a ty? 
Je to příjemné pro tvýho ptáka?<< – >>Ano, je mu to příjemný.<< – >>Jsou tvoje vejce taky 
spolu?<< – >>Jo, to je pro ně dobrý! Ale zase ho vrazím do prdele!<< Tento rozhovor 
pokračuje v neustálém klidném tónu, i když se blížíme vyvrcholení. Jelikož ne vždy vidíme a 
cítíme tu stejnou věc, rádi mluvíme jeden k druhému, abychom doplnili naše informace asi 
takovým způsobem, který je podobný dvěma synchronistům, jež sledují na obrazovce akt lidí, 
jimž dávají svůj hlas: Napravujeme našimi slovy protagonisty v pornu, které nám běží před 
očima, a těmito protagonisty jsou prdel, kunda, koule a pták.    
Slova rozbíjejí tělo z oné potřeby tyto kusy utvářet a instrumentalizovat.  Slavná scéna 
z pohrdání Godardem, ve které Michel Piccoli prochází slovem nad tělem Bardota, je krásná 
transpozice výměny mezi pohledem a slovem, která neustále lákají člověka, aby se zaměřil na 
kousky těla. Jak často řvete u šukání >>koukej<< Jistě, vše lze vidět zblízka, ale někdy se 
musí člověk zdržet a vzdálit, stejně jako v muzeu, aby dobře viděl. Ráda se z dálky při 
vysvlíkání koukám na slibný penis. Podle teorie tvarové psychologie se mi zdá, že je v jeho 
těle nesmírně vysoký, což se v jeho někdy poněkud směšném, napůl nahém stavu zdá být 
téměř oslabeno jeho bizarní izolací uprostřed místnosti – v každém případě je silnější, než 
kdybych měla jen jeho ptáka před očima. A také se najednou může stát, že se z aktu vyvléknu, 
odstoupím 2 metry, položím své ruce na prdel, roztáhnu ji co nejvíce to jde a hnědavý kráter 
mé prdele a jasně červená cestička k mé vulvě jsou ve stejné linii. Něco jako pozvánka, kteří 
říká >>Tohle ovoce tě bude stát!<<. Říkám: >>Musíš vidět můj zadek!<< A pak jednoduše 
hýbu svým zadkem, jelikož věci jsou mnohem přitažlivější, když jimi pohybujete.     

Ukázat můj zadek a vidět můj obličej. Pouze pár věcí se rovná touze po této dvojí 
polarizaci. Vana je ideálním místem: umyvadlo dává dobrý úchop, aby zachytil hrboly 
v zádech a vždy vidím obličej v zrcadle, který je jasně osvětlený, obráceně směrem k dolní 
části mého těla. Tělo, které se celé hýbe. Líce zhroucené, ústa široce otevřená jako 
autosedačka, která vyskočila a již se nepohybuje. Mohla by to být tvář mrtvé ženy, kdyby to 
nebyl právě ten pohled, když se s ním setkávám v nesnesitelně bezútěšném stavu. A pak napůl 
zavřu má víčka, zaostřím zrak, hledám ho. Pak přijde přistání, pevně držím jeho odraz a vím 
jistě: Teď přijde vyvrcholení. Je to sifon, skrze který vyprázdňuji svou bytost: nemohu se v 
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tomto stavu mysli rozeznat a odmítnout s pocitem hanby. Tak vzrušení zůstává na maximum 
– stejně jako násobení dvou negativních čísel dává pozitivní produkt, toto potěšení není 
produktem řešení sebe samého, jak často říkáme, ale kombinace tohoto očekávaného odstupu 
s hrůzou vyvolává dotek kontemplace. V koupelně se někdy dostávám do tohoto bodu touhy. 
Položím jednu ruku na okraj dřezu a utřu se s druhou, pak se pozoruji v zrcadle. Porno film na 
mě udělal dojem: muž vzal ženu zpoza kamery proti ní, její tvář byla v popředí. Tlak na celém 
jejím těle vytlačil její obličej dopředu a bylo to rozostřeno jako kterýkoli jiný objekt 
v blízkosti čočky. Výkřiky toho muže byly slyšeny: „Podívej“ Podívej se do kamery!“ A oči 
ženy se setkaly s diváckým pohledem. Zajímá mě však, jestli ji nezatáhl za vlasy, aby mohla 
zvednout hlavu. Tato scéna mě inspirovala k malým příběhům, hrají u mě roli v masturbaci. V 
reálném životě mi člověk, kterého jsem potkala jen jednou, obstaral tak velkou touhu, že si to 
pamatuji ještě dnes; a sice, při každém přírazu s jeho ocasem mě úpěnlivě prosil: >>Dívej se 
mi do očí!<< Udělala jsem to a věděl, že byl svědkem rozpadu mé tváře. 

 
Schopnost, vcítit se do jiných 

 
Že je v porno filmech orgasmus hned znázorňován, je špatně. Skoro vždycky se po pár 
zrychlených přírazech udělají, se zavřenýma očima, otevřenou pusou a křičí. Ale existují taky 
orgasmy v klidu a tichu; cítíte, že přicházejí a rozvíjejí se. Pokud chcete vzbudit nebo 
zintenzivnit touhu, vrátíte stejně jako ve filmu tak v reálném životě ke klišé. Slova, která má 
někdo na jazyku, jsou to téměř vždy stejná slova, ať už jsou obscénní nebo ne. Muži často 
chtějí, abyste se vymáhali je a jejich penis (>>Chceš ten tlustý ocas? Odpověz!<<, >>Popros 
o něj! Tak pojď už, popros!<<), zatímco ženy mají sklony k pokornosti, i když jsou jinak 
zcela nezávislé (>>Udělej mě plochou!<<, >>Ještě jednou! Roztrhni mě!<<). Když vidím, jak 
si na videu široce rozetírám sperma, které vystříklo na můj hrudník, ptám se, jestli neopakuji 
gesto, které jsem viděla už několikrát na obrazovce. Stříkance pěnily méně než ve filmu, ale 
přesto byly pozoruhodné. Sperma zanechalo moji kůži lesklou. Používají ženy a muži stejné 
fráze a používají svoje erotická gesta stejným způsobem, jako předtím, než byl vynalezen 
film? Ale čím silnější je orgasmus, tím méně je reálnější. To můžu sama potvrdit. Čím větší je 
touha, tím více se pohybuji, nejen pánví, ale řádím rukama i nohama. Když ležím na zádech, 
znovu a znovu dávám svému partnerovi spory, kopu patami proti jeho na půlkám a stehnům. 
Pak přichází fáze, kdy tato divokost odchází. Ostatní se drží už jen v hromadě masa. Změní se 
hlas. Od mnoha slov už bylo opuštěno a dialog se stal jednoslabičným. Říkám: 
>>Jo,jo,jo,jo.<< Možná jsem tento nářek doprovázela házením hlavy, nebo znovu a znovu 
říkala: >>Pokračuj, pokračuj!<< A najednou se hlas stává znovu jasným a zvučným, má opět 
artikulaci a autoritu herce, který se naučil používat svůj hlas, slova jsou trhaná, slabiky jsou 
zdůrazňovány: >>Po-kra-čuj!<<. Někdy se ano změní na ne, a na určitých obrázcích vidím, 
jak mi mizí tvář mezi mýma rukama.   
 Nevykonávala bych práci, kterou vykonávám, mimochodem dnes už bych nebyla 
schopna všechny ty poznámky sesbírat, kdybych neměla určitý pozorovací talent. Dar, který 
by mi mohl posloužit lépe, kdyby ho spojila se silným superegem. Neudělám se snadno a ve 
chvílích, kdy se má člověk sám v sobě ztrácet, ještě dlouho ležím v očekávání. Svým 
partnerům jsem vždy věnovala velkou pozornost – samozřejmě pouze těm, jejichž jména si 
pamatuji –,  bez ohledu na to, jak úzký byl jejich vztah k nim, ať už se jedná o dočasnou 
známost nebo trvalé pouto. Tato pozornost by mohla patřit ke stejné struktuře vnímání, jako 
koncentrace, se kterou se dívám na obraz, nebo schopnost v metru, restauraci, nebo v čekárně 
doslova se propadnout do pozorování mých sousedů. Pozornost, které způsobila mé 
schopnosti. Chlubím se, že jsem docela dobrá, a když jsem se tím stala, tak jen pro to, že jsem 
vždy vážila účinky svých činů. Jak jsem psala na začátku této kapitoly, vždycky jsem 
vklouzla přímo do kůže druhého, abych sama pocítila, co cítí ten druhý. A že jsem to neřekla 
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jen tak: už jsem se přistihla kopírovat nervózní vrtochy, nebo zvláštní výrazy jiných lidí. To 
také znamená, že jsem často odkládala své vlastní potěšení. Taky trvalo dlouho, než jsem 
vypozorovala, jaké doteky, jaké polohy jsou mi nejpříjemnější. Dokonce bych řekla, že mi 
hned od začátku nebylo darováno tělo, které by dokázalo probudit touhu. Za prvé, jsem se 
musela slepě ponořit do sexuální aktivity, jsem se sama v sobě zapomněla na tolik, že jsem se 
spojila s druhým a po odblaněn, kdy jsem odložila to mechanické tělo, které mi bylo dáno při 
narození, jsem mohla přiložit další tělo, tělo, které může dát a brát. V kolika tělech, v kolika 
pozorovaných tváří jsem byla v mezičase rozepnuta!    
 Až na několik výjimek si skoro přesně vybavuju těla mých hlavních partnerů a také 
jejich výrazy obličeje v okamžiku, kdy druhá část jejich bytí zmizela. S těmito obrazy jsou 
spojeny křečovité pohyby a zvláštní výrazy každého jednotlivce. Pozorování nevede 
automaticky k úsudku, ale když je pečlivé, zachovává si určitou objektivitu. I když mě 
přitahovalo krásné tělo muže, který ukončil jakoukoli fascinaci, neměla by se mu věnovat 
menší pozornost. Například, tento kulatý obličej, zdobený dvěma mandlovýma očima, ale 
hlava byla zezadu zploštělá a připomínala mi v profilu vždy promáčknutý míč. Čtvrt otáčka – 
a ten, jehož tvář se podobala renesančnímu portrétu, měl sotva větší hloubku, než obraz při 
pohledu ze strany. Když procházím obrazovou galerii, tak přistihnu svoji paměť a své 
pozorovací schopnosti při jejich omylnosti; paradoxně, muž, jehož krása mě obzvláště 
přitahovala – mimochodem jediný, který byl mladší než já – ve mně nezanechal žádnou 
vzpomínku na náš sex. Jeho výraz, jeho postoj, jeho slova mi často přicházejí do mysli, ale 
nic z toho se mi nevybavovalo při našem šukání.     
 Chtěla příroda ochránit muže před nebezpečím roztržení, když jsou jejich svaly 
napjaté, a kompenzovala toto napětí tím, že zakryla tvář pokojeným výrazem? Nebo se otočí 
na konci cesty, která zcela rozehřála jejich těla, jako by se chladili pod studnou? Mnozí 
nasadili vážnou tvář – ne však muž s renesančním výrazem. V mé paměti mnoho z těchto 
pokojných tváří následují jeden druhý – jeden sleduje jeho rty, a protože je nad jeho rty 
knírek, vypadá tak hloupě, jako dítě, které se chytilo ve svém kostýmu; další tvář ukazuje 
tenký úsměv, který by mohl být také rozpakem a doprovázet omluvu plachého člověka, který 
se ocitl v kompromitující situaci. Ale v obličeji tohoto muže, který byl obvykle docela 
uhlazený, vidím naopak masku potlačené bolesti. Přitom byl v rozhodujících okamžicích 
úplně patetický, volal běžné: >>Už budu, už budu!<< a ještě dodal: >>Ach, můj Bože!<<, což  
bylo tak zábavné, že jsem si to musela zapamatovat.    
 Ale odpočinek může být spojen taky s lhostejností. Znala jsem muže, který byl tak 
zahleděný do sebe, a tak oddělený od jeho vnějšího vzhledu, že jeho vzhled nic nevyjadřoval. 
Jeho tělo na mě dopadlo se vší silou, samozřejmě, že se pohyboval, ale bez pocitu, jako by na 
mě odložil své tělo, a jeho bezvýrazná tvář ležela na mé, zatímco jsem viděla, jako ve fantasy 
filmu, jak se jeho obličej při orgasmu nad námi vznáší. To samé tělo jsem viděla, když ten 
muž, bez toho, aniž by se nechal vyrušit mou přítomností, onanoval mým způsobem, který 
jsem znala jen u něj. Ležel na břiše s rukama nataženými na bocích a tlačil penis s 
neviditelnými kontrakcemi jeho silných stehen. Jeho tělo bylo podsadité, jeho svaly v tomto 
držení ještě silnější. Já, zkušená následovnice masturbace, jsem obdivovala koncentraci, s níž 
dělal svou věc, tvrdohlavě a téměř bojácně bránil potřebu mentálního oddělení.    
 Pokud jste s mužem několikrát spali, víte to docela dobře, kdy už  >> bude<<, i když 
není jedním z těch, kteří to hlasitě oznamují. Možná to dokonce poznáte i před ním 
samotným, poznáte to podle malých náznaků, možná proto, že si mě vezme do polohy u které 
vím, že je pro něj jako spoušť, možná proto, že je tichý, protože jeho dýchání je těžší a 
několik vteřin před tím se úplně zastaví. Jeden přítel, který byl při šukání nápaditý, výřečný a 
aktivní, který mě na dlouhou hodinu fascinoval nejúžasnějšími erotickými příběhy, který mě 
dostal do akrobatických poloh a vyzkoušel ty nejdivnější dilda (okurka, párek, PET láhev, 
atd.) se náhle stal velmi tichým malou chvíli před tím ,než se udělal. Bez ohledu na to, v jaké 
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pozici jsem byla, vzal mě pod něj, šukal bez nějak zvlášť silných přírazů a nahradil slova 
jemným krátkým vzdechem. Byla jsem přesvědčena, že ta konečná fáze vyplývala z nějakého 
rozhodnutí, které učinil v plném povědomí a nepřekvapilo by mě kdyby řekl: >>Dobře, konec 
vtipkování, teď se přesuneme na ty vážné věci.<< Po tom co se udělal na mě zůstal ještě ležet 
a hihňal mi do ucha >>hi, hi, hi<< ; znělo to jako tichý, vynucený smích, ale nebylo to tak. 
Byl to spíše jeho jemný způsob, jak nás přivést zpět do reality, to byl smích toho, kdo se 
nejprve směje, aby se ujistil o spoluúčasti druhého, a kdo se pak omlouvá za to, že nechal 
druhého vtáhnout do nepředvídaného dobrodružství. A abych se ještě lépe probudila z našeho 
společného snu, láskyplně mě hladil po hlavě, než sám znovu otevřel oči.    
 Nelíbí se mi, abych si dopřávala špínu nebo abych byla ponížena, což živí mou 
představivost; ještě nikdy jsem nebyla odpuzena řitním otvorem, který jsem se svým jazykem 
lechtala (>>Hm! To smrdí po hovnech<<, slyšela jsem se říkat, >>ale to je dobrý<<), taky 
jsem vždycky rád hrála >> běhavou fenu <<. V žádném případě nejsem jednou z toho druhu, 
které by neobjaly trochu ochablé tělo, těla, které je tak tvrdé jako dobře postavený penis, ale 
je stejně pěkné, že se můžu vnořit do břicha muže, který čeká v ženské pozici na to, až  mu to 
udělám pusou. Oceňuji také to, když si muž dá tu snahu roztáhnout mé stydké pysky 
s nacvičenými prsty a dává si na čas, aby jako znalec obdivoval to, co tam objevil před tím, 
než mě s takou nevídanou precizností tře, že to po chvilce nemůžu skoro vydržet. Ale stejně 
tak je vítán i ten, bez jakéhokoliv velké zřetele popadne za boky jako zábradlí houpající se 
lodi. Ten, který na mě vyleze se vzdáleným pohledem zvířete, které chce obskočit samičku. 
Ten, kdo leží napůl na mých zádech, a tak se dere do zadku, že mám příští ráno modřinu, a to 
se vůbec nestará o to, že musím rovnováhu udržet, i když mám strašnou křeč ve stehnech, 
které musí nést váhu obou těl. Pustit se, poté být už jen rozemletá masa, spadnout na postel, 
otočit se nevykazovat víc pohybu, než kus těsta. Neforemná podpora horečnaté aktivity. 
Zapomenout, že může mít maso specifický tvar. Podívat se, jak se prsa pohybují s pohybem, 
houpající se jako voda v lodi, nebo jak tuková se tkáň zadku pod hnětacími rukama stlačuje. 
V těch chvílích, s pohledem vznášejícím se nad mým špinavým tělem, musím chytit tvář 
dělníka, který se při své práci stává otupělým. Tato tvář blažené vytržení. Vyděsilo by mě, 
kdyby měl ten chromý ptáček, kterým jsem byla, strach ze strašáka. Jedno oko je napůl 
zavřené v křeči, která postihuje pouze jednu polovinu obličeje – to už jsem viděla u lidí, kteří 
byli obětí přepadení –, koutek úst na stejné polovině tváři visí dolů a obnažuje dáseň. Ale této 
grimasy se nebojím, protože nevyvolává žádnou bolest, ale strašné úsilí, nadměrnou 
tvrdohlavost a jsem na sebe hrdá, že tuto moc dokážu vydržet. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


