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Je to vskutku pravda, že se člověk nikdy nemůže změnit? Cítil nezkrotnou touhu po 

neposkvrněné čistotě svého jinošství – po tom jinošství bílém jako růže, jak kdysi řekl lord 

Henry. Věděl, že se pošpinil, že si mysl přesytil zkažeností a obraznost naplnil hrůzou; že 

měl na jiné špatný vliv a že mu to působilo strašné potěšení; že z životů, jež se setkaly s 

jeho životem, uvrhl do hanby právě ty nejbezúhonnější a nejslibnější. Ale což je to všechno 

neodčinitelné? Což mu nezbývá žádná naděje? 

Bože, jak nestvůrný byl ten okamžik pýchy a žádostivosti, kdy se modlil, aby tíhu jeho dní 

nesl portrét a on aby si uchoval nezkalený lesk věčného mládí! To zavinilo celý jeho pád. 

Lépe by pro něho bylo, kdyby mu byl každý jeho hřích vynesl jistou a okamžitou odplatu. V 

trestu je očista. Nikoli “odpusť nám naše viny”, ale “stíhej nás za všechno zlé”, tak má znít 

modlitba člověka k nejvýš spravedlivému Bohu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neumělecký text 
METROSEXUÁL 

PŮJDE VOLIT POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE PRŠET A VZPOMENE SI. 

Metrosexuál je mladý muž, který žije ve velkém městě a velmi pečuje o svůj zjev, používá kosmetiku a obléká 

si značkové oblečení. Ohledně svého těla se chová spíše jako žena. Může si to dovolit, protože je svobodný, 

vydělává hodně peněz a má k dispozici celou infrastrukturu butiků, kadeřníků a kaváren. Nesmíme tento typ 

zaměňovat s homosexuály, ačkoliv i mezi nimi by se mohl objevit. Sám název je složeninou ze slov metropole 

a sexuální a objevuje se před koncem minulého tisíciletí. Jako vždycky tak i zde ale nejde o nic nového. Tito 

týpkové se tu pod různými názvy vyskytovali vždycky. Už na přelomu 18. a 19. století se například objevuje 

dandy, tedy švihák, jenž se prochází po ulicích anglických měst. Krása se stala pro dandyho náboženstvím. 

Tedy ani dnes nic nového pod sluncem. 

Podle psychologů je výrazným rysem metrosexuála narcismus. Miluje sám sebe, vzhlíží se ve své kráse a 

snaží se ji ještě stupňovat, pokud tedy lze dokonalost vůbec ještě přivést k vyššímu stupni. A také miluje 

konzum a může si ho dovolit, protože peníze potřebuje jen pro sebe, žádné bližní, o něž by se musel starat, 

na krku nemá. Žít v partnerství pro něj není snadné, protože to by si musel být jist svou identitou, včetně 

sexuální. Že není nutně homosexuál, ještě neznamená, že ví, kým je. 

Kolik jich je, těžko říci, ale jejich počet údajně roste, což stimuluje i módní průmysl, který se dnes úspěšně 

orientuje na muže těchto sklonů. Oslovit tohoto člověka politicky je obtížné, protože politika předpokládá 

přece jen nějaký zájem o svět kolem sebe. 

J. JANDOUREK 

 

 

 

 


