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Být klukem je fuška

V

ětší fuška je teda být holkou, protože holky musejí protlačovat
obří mimina poměrně malou dírkou, a taky proto, že žijeme
v sexistickém světě ovládaném povětšinou bohatými chlapy.
Ale když pomineme tyhle skutečnosti, být klukem je i tak fakt fuška.
V některých ohledech je to dokonce ještě těžší než být holkou, protože
když holky něco trápí, na rozdíl od kluků se jim vyloženě doporučuje,
aby se s tím svěřovaly.
Z pohledu pozorovatele mužského pohlaví se dá říct, že každou holku
hned na začátku puberty vcucne něco jako tajné sesterstvo, tajuplný
dámský klub, do kterého je nám chlapům vstup zakázán, jelikož
nemenstruujeme. Což je sice fajn – mimochodem pokud z vás přece
jenom někudy teče krev, tak alou k doktorovi! –, smutnější nicméně je,
že pro kluky žádný takový klub, kde bychom si mohli promluvit o tom,
co nás trápí na duchu i na těle, prostě neexistuje. Holky se s těmihle
věcmi klidně svěřují v takových těch časopisech na lesklém papíře,
vesele o nich diskutují na internetu a žvaní o nich, když přespávají
u kamarádek. Pokud jde však o kluky, panuje obecný názor, že to jsou
tvrďáci bez pocitů. Takže se může docela jednoduše stát, že si
najednou budete připadat, jako byste byli na všechno sami.
Brzy vstoupíte – možná už jste vstoupili – do příšerně divného
životního období. Vaše tělo se bude zmítat ve spárech puberty,
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povaha vašich mezilidských vztahů nabere zábavně sexuální směr,
změní se ÚPLNĚ VŠECHNO. Zatímco holky se tímhle minovým polem
dovedou celkem slušně provést navzájem, kluci jsou obvykle už
odmalička programovaní na to, že mají být SILNÍ a DRSNÍ a nemají být
FAJNOVKY, takže o těchhle změnách vlastně moc nemluvíme.
Společnost bohužel od kluků očekává v zásadě přesně tohle.
Pokud jsi zvyklý vést dlouhé hovory o tom, co se to sakra
děje s tvým pinďourem, bude to pravděpodobně interpretováno
jedním z následujících dvou způsobů:

1. JSI GAY
2. JSI MAGOR
Ať už jsi jedno, nebo oboje, nebo nic z toho, na tom, že tvoje tělo
prochází děsivou spoustou změn, to nic nemění. A člověka to dost
zaskočí. Klidně si to přiznej. Vůbec to neznamená, že pak už
nebudeš SILNEJ a DRSNEJ. Naopak – když se naučíš mluvit o těchhle
věcech nahlas, přečteš si tuhle knížku a budeš upřímný, prokážeš
tím sakra kuráž.
Řekněme, že jsi někde s kamarády, někdo se tam nehorázně vytahuje
nějakým svým sexuálním úspěchem a ty si v duch říkáš: Cože?
Jenže zeptat se nahlas „A co to jako je?“ prostě nemůžeš, protože bys
vypadal jako NAPROSTO BEZNADĚJNÝ PANIC. A jestli se ti o tom
nechce mluvit ani s nikým z tobě blízkých dospělých, může to
dopadnout tak, že budeš mít, pokud jde o sex, v hlavě pěkný guláš.
No jasně, fůra smysluplných informací je i na internetu, jenže je dost
těžké je odtamtud vydolovat, protože tam na tebe vyskakují fotky
nahých ženských, i když si třeba chceš jenom zjistit, jestli se na
masturbaci umírá.
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Prostě: možná se v tvojí blízkosti vyskytuje nějaký prima chlap,
třeba táta nebo strejda nebo starší brácha, co tě může všemi těmi
divnostmi, které se v tobě dějí, provést, ale fakt je, že se o tom
nemluví nijak jednoduše. Mámy, sestry, tety a jiné holky jsou na
rozhovory o pubertě taky docela fajn, jenže do hovorů o pubických
chlupech, análním sexu, spermatu, pornu a umístění klitorisu se
samozřejmě nikdo moc nehrne – a ze všech nejmíň asi tvůj táta,
který v tu chvíli radši zmizí do kuchyně mýt nádobí nebo se zavře
na záchodě.
A právě proto jsem se rozhodl, že zkusím odpovědět na všechno,
co by tě tak ohledně tvého těla, ohledně sexu a vztahů mohlo zajímat.
Jsem učitel, už dlouhá léta učím občanskou a rodinnou výchovu,
a pokud jde o sexuální výchovu, odučil jsem si taky svoje.
Což znamená, že už se FAKT VŮBEC NESTYDÍM a s radostí s vámi
proberu zadky, pinďoury i dámská přirození. Kromě toho jsem býval
kluk a teď jsem muž. A jakžtakž jsem tuhle proměnu přežil.
Tahle kniha by měla prolomit ledy a měla by ti umožnit, aby sis
dokázal s dospělými kolem sebe upřímně promluvit o sexu. A jestli
nejsi z rodiny, kde jsou všichni zvyklí si povídat se všemi o všem, tak
taky dobře, protože tahle knížka ti při troše štěstí odpoví na všechno
to, na co ses bál zeptat, a ještě
k tomu na pár věcí, o kterých jsi
vůbec netušil, že by ses na ně
zeptat chtěl. Snad tě občas
i pobaví. Hele,cv řekněme
si to na rovinu: na světě
není srandovnější věc
než penis, tak proč
se tomu nezasmát.
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KlucI a holky

K

do z vás po téhle knížce sáhl v domnění, že se v ní mluví o tom,
jak jsou kluci lepší než holky, bude krutě zklamán. Nic takového
tu nenajdete. Já osobně jsem toho názoru, že kluci a holky jsou krom
pár tělesných partií NAPROSTO ROVNOCENNÍ a vlastně stejní.
No vážně, řekni – čím se lišíme? Jsou ženské menší než chlapi?
Ne vždycky. Jsou chytřejší? Taky ne vždycky. A jsou snad silnější,
statečnější, čistotnější nebo zábavnější? Takže asi tak.
Ale naše společnost je fakt poměrně dost sexistická. Tenhle sexismus
je v našem světě dost hluboko zakořeněný, takže je na tobě a tvé
generaci, abyste s tím něco udělali, a bude to spousta práce. Protože
když se ti někdo snaží něco prodat – a dneska se ti snaží někdo něco
prodat na každém kroku –, obvykle to na tebe zkouší podle toho
nejzákladnějšího kritéria – podle pohlaví.
Takže už předtím, než se narodíš, je to kolem buď samá růžová,
nebo samá modrá. Reklamy řvou na tebe i na tvoje rodiče: TOHLE SE
KLUKŮM LÍBÍ! TOHLE KLUCI CHTĚJÍ! A než se naděješ, šup, zavalí tě
klučičí věci všeho druhu: pistolky, lebky, hadi, fotbal, vraždy, piráti
a MODRÁ. Zatímco holky a lidi
kolem nich schytají pořádnou
dávku koťátek, kytiček,
sněhových vloček,
koníků, dortíků,
baletních sukýnek
a RŮŽOVÉ. A jestli
nějakou náhodou
patříš k těm
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MILIÓNŮM kluků, co jsou jim prvně jmenované záležitosti šumafuk,
dá ti společnost na srozuměnou, že jsi nejspíš úchyl, a ty se dost
možná radši začneš tvářit, že aspoň něco z toho rád máš, abys
zapadnul.
A teď se nám to začne malinko komplikovat. Sedí se ti pohodlně?
Tak jo, jdeme na to. Jestli se „mužské“ a „ženské“ vnímání opravdu
liší, to se asi nikdy nedozvíme, ale jedno vím určitě: „Kluk“ jsi jen
proto, že to pan doktor řekl, když ses narodil. Možná tu sedíš, čteš
tyhle řádky, a přitom si říkáš, že se vlastně moc jako kluk necítíš,
i když vlastníš příslušné tělesné partie. A abys věděl, je to strašně
častá věc.

Genderová otázka

y, co by radši byly
Jsou kluci, co by radši byli holky. Jsou holk
edou a svoji
kluci. Jsou kluci a holky, co s tím něco prov
„džendrová“
to
se
Čte
genderovou identitu (nevíš, co to je?
na
du to, jaký m
a znamená to to, čím se cítíš být, bez ohle
si prostě VYBEROU:
pohlavím tě vybavila příroda) identitu
y a chirurgických
občas napořád, s pomocí hormoná lní léčb
někdo mluví
operací, jindy jen dočasně. Tak že když
„transkách“,
o „transgenderu“, „transsexuá lech “ nebo
je to právě tohle.
ože společnost po nás
Podle mě je to hrozně statečná věc, prot
nebo ŽENA a abychom
obv ykle chce, abychom byli buď MUŽ,
s tím laskavě nic nedělali.
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Většina lidí se domnívá, že máš jenom dvě možnosti. Proto se kolem
genderové otázky točí takových nesmyslů: i ten POPKORN se přece
prodává slaný, sladký nebo s máslem! Přitom ještě dneska spousta
lidí vůbec nerozumí tomu, co to znamená cítit se ženou nebo mužem.
Jsme LIDI. Takže co se takhle považovat prostě za jednu velkou lidskou
partu? Podle mě by to bylo fajn. Všichni chceme totéž – štěstí,
porozumění, lásku, legraci, sex, brambůrky a zmrzlinu. Biologicky se
samozřejmě lišíme – ale jak uvidíš později, v oblasti vztahů je spousta
rad stejná pro kluky i pro holky. A jestli se ke svým kamarádkám
chováš jinak než ke kamarádům, tak bych si dovolil ti zdvořile
naznačit, že asi děláš něco špatně.
Samozřejmě jsi kluk jinak, než je kluk ten kluk, co ve škole sedí vedle
tebe. A on je zase kluk jinak než ten, co sedí vedle něj. Být klukem se
dá na nekonečně způsobů, a všechny jsou v pohodě.
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Sexuální orIentace

D

alší fakt, kterým nás odmalička někdo krmí, je tohle: KLUCI
A HOLKY SPOLU PROVOZUJÍ SEX. Jo, je to pravda – ale zas tak
úplně jednoduché to není. Člověk si může vybírat z celého obsáhlého
jídelníčku sexuálních legrací. Někdy kluci provozují sex s klukama,
někdy holky s holkama. Někdy kluci provozují sex s holkama
i s klukama, někdy zase holky provozují sex s klukama i s holkama.
Jsou i lidi, co si řeknou „ále, kašlu na to“ a neprovozují sex s nikým.
Sexuální orientace neboli sexuální preference má s otázkou genderu
společné to, že má mnohem víc podob, než by jeden řekl: člověk
nemusí být jenom gay nebo heterosexuál. Tohle jsou totiž uměle
vytvořené škatulky. Ani nevím, kdo je vymyslel. Podle mě to souvisí
s tím, že lidi škatulky MILUJOU, ať už jimi dělí ostatní na černé a bílé,
bohaté a chudé, nebo chlapy a ženské, a tak dále. Škatulkami jsme
prostě posedlí.

obrázek a

Přečti si ještě jednou první odstavec téhle kapitoly. Použil jsem slovo
„homosexuální“, „heterosexuální“ nebo „bisexuální“? Nepoužil.
Ono taky není proč. Na téhle planetě žijí miliardy lidí, někteří z nich ti
budou připadat sexy a s některými z nich se budeš
snažit provozovat sex.

100 %
na ženské
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Homofobie je v naší společnosti zakořeněná stejně hluboce jako
sexismus. Jak nám televize, noviny, učitelé, kamarádi a rodiče mnoha
způsoby nenápadně naznačují, že páry stejného pohlaví jsou „jiné“,
člověka to může vést k dojmu, že když chlap provozuje sex s chlapem
nebo holka s holkou, je to divné, je to sprosté a je to ostuda
a úchylárna.

Hm. Není.
To jsem rád, že jsme si to vyjasnili. Různé studie zjistily, že asi tak
každého patnáctého muže přitahují muži. (A to bez ohledu na tom,
jestli s nimi provozuje sex.) To je docela dost. Znamená to, že když
je ve třídě dvaatřicet dětí, dvě z nich bude pravděpodobně přitahovat
stejné pohlaví.
To, že se chlap vyspí s jiným chlapem, z něj automaticky nedělá
homosexuála. Záleží na každém, jestli se mu tahle nálepka
zamlouvá – je to zhruba něco, jako jestli máte rádi Nike, nebo Adidas.
Příklad: Tonda může být klidně na ženské, ale strašně
se mu líbí jeden konkrétní chlápek. Já tomu interně říkám
„kontinuum od Marsky ke Snickers“.
Viz obrázek a.

100 %
na mužské
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Řekněme, že chlapi jsou Snickers. Někde na téhle ose se nám budou
vyskytovat úplně všichni muži. Ti, co jsou výhradně na ženské, budou
na konci osy u tyčinky Mars, ti, co jsou výhradně na chlapy, budou
u konce s tyčinkou Snickers. Zbývají ale MILIÓNY chlapů, kteří jsou
někde mezi. A já mám podezření, že spousta chlapů někde mezi sex
s ostatními mužskými NEPROVOZUJE, protože mají pocit, že to je
divné, sprosté, ostuda a úchylárna.
Srandovní je, že ženským obrázky homosexuálního sexu kdekdo
předhazuje každou chvíli. Bohatým chlápkům, co řídí tenhle svět,
totiž připadá sex dvou holek sexy, takže holky věčně povzbuzují
do takzvaných „experimentů“. Povšimněte si prosím, že když si
dvě holky dají pusu, nezačnou je všichni okamžitě označovat za lesby.
A že by hudební idol formátu Justina Biebra nahrál písničku Líbal jsem
se s klukem a bylo to fajn? Tak na to svět pořád ještě čeká. A zřejmě se
nedočká, protože naše společnost je posedlá představou, že muž
má být MUŽNÝ, a když se chlap mazlí s jiný chlapem, považuje se to
za ZŽENŠTILOST. Tak vidíte, že homofobie má k sexismu hodně blízko.
Tohle je naposledy v téhle knížce, kdy mi připadá záhodno mluvit
o sexuálních preferencích, protože víte co? Ono na tom vlastně
nezáleží. Mladí muži, kterým se líbí kluci, prožívají úplně stejná
traumata a nešťastné lásky jako kluci, kterým se líbí holky. Úplně
stejné první lásky, úplně stejné první polibky, úplně stejné první
rozchody. Tahle knížka se hodí doslova všem.
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Takže jdeme na to

S

hodli jsme se tedy na tom, že biologicky vzato ses narodil jako
muž. Výborně. Držte si klobouky, jedeme z kopce – bude se mluvit
o chlupech a pinďourech.
Měl bych tě předem upozornit ještě na něco: sice si budeme HODNĚ
povídat o sexu, ale taky se hodně budeme bavit o jevu zvaném
„emoce“.

	Emoce:
			 1. Duševní stav prožívání, který bývá často spojený 			
				 s fyziologickou reakcí, jako je smích, pláč, pocení nebo třas.
2. Souhrnný termín pro abstraktní podstatná jména, jako je láska,
		 strach, žárlivost, radost nebo nervozita.
3. To, o čem se zpívá v devadesáti sedmi procentech písniček.		
4. Prostě pocity.
Mluvit o emocích bývá v mnoha směrech těžší než mluvit o sexu
a pindících, protože sex a pindíky jsou poměrně zábavná věc.
Teprve když máš se svými kamarády mluvit o všech těch POCITECH
kolem péra a tak dále, může to začít drhnout. Takže abys to nemusel
dělat ty, nech o pocitech mluvit mě. A máš vyhráno.

