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29. 11. 1995 Sydney, Austrálie: Dneska večer jsme odehráli poslední show a myslím, že 

jsme hráli dobře. Skvěle jsem si to užil a publikum bylo taky fajn. Sim přišel o podstatný kus 

kůže na ruce a musel se s tím při koncertě poprat. Dokázal to, ale po koncertu vypadal, že ho 

to dost bolí. Sim často hraje i přes bolest a nestěžuje si. 

Ráno se vracím do Států. Teď je po druhé hodině ranní a já jsem unavený. Dneska jsem 

chodil po King’s Cross, protože jsem se chtěl najíst. Neuvěřitelné místo. Dokonce i v úterý 

v noci to tu žije. 

Když jsem tam tak chodil, přemýšlel jsem o Washingtonu DC. Vůně ve vzduchu mi 

připomněla tamní jaro. Vždycky na svoje město vzpomínám s láskou, když jsem od něj 

daleko, ale všiml jsem si, že když jsem tam vlastně před pár týdny byl, cítil jsem se nějak 

divně a smutně. Jen z dálky o tom místě dokážu uvažovat jasně. Sakra, zajímalo by mě, co je 

toho příčinou. 

Výňatek ze zápisníku: Zapisuji si to, abych nezapomněl, co se stalo. 26. října jsem jel do 

Washingtonu DC. Druhý den večer jsem tam měl mít show a den předtím kapela nezkoušela, 

takže jsem si říkal, že tam dorazím napřed a prohlídnu si to staré město, protože už jsem tam 

od 21. srpna 1994 nebyl. Dorazil jsem tam večer a zapsal jsem se do hotelu, který stojí na 

rohu ulice Calvert a Wisconsin. 

Kolem deseti večer jsem se šel projít. Jako vždycky bylo divné jít po Wisconsin Avenue. 

Obchod s domácími zvířaty, ve kterém jsem pracoval, vyklidila italská restaurace, která tam 

byla teď. Přesunuli se o kus dál na větší místo v té samé ulici. Dost dlouho jsem tam stál a 

koukal do výlohy. Pak jsem šel dál a celou dobu jsem si všímal, že od té doby, co jsem tu byl 

naposledy, se změnilo víc věcí. Minul jsem všechna ta místa, kde jsem dřív pracoval, a došel 

jsem k Tower Records ve Foggy Bottom. Ulice pozbyly veškerou důvěrnost a já se začal cítit 

nepatřičně a lehce deprimovaně. Po cestě jsem viděl, jak na M Street hraje nějaký kluk go-go 

rytmy na podstavci z umělohmotných sudů. Chvíli jsem ho poslouchal a pak jsem šel dál. Byl 

výbernej. 

V obchodě s cédéčky jsem strávil hodně času, což je pro mě dost snadné. Jsem takový 

samotář, kdo se mě ujme? Najedl jsem se v restauraci ve stejné budově, kde je obchod 

s cédéčky, a vyrazil zpátky do hotelu. Prošel jsem si pár starých ulic. Ulice byly v noci 

nádherné jako vždycky. Šel jsem kus nahoru po Jednatřicáté a díval se na domy, kam jsem 

před více než dvaceti lety doručoval noviny. Barva listů a záře pouliční lampy byly úžasné. 

Na ulici nebyl nikdo kromě mě, a bylo to jako kdybych byl na filmařským place. Domy krčící 

se v měkkém světle a listí vypadaly jako ze snu. 

Šel jsem zpátky do hotelu a do svého pokoje. Druhý den jsem vstal co nejdřív. Šel jsem 

zase zpátky dolů po Wisconsinské až k R Street, kolem jednoho z bytů, ve kterých jsem 

vyrostl, a dolů po Třicáté. Prošel jsem alejí za R Street a skrz další na Jednatřicátou. Do 

hotelu jsem se vrátil přes klub Boy’s. Jedl jsem na místě, kde bývaly lahůdky, do kterých  

jsem chodíval, když jsem byl kluk. Zacvičil jsem si ve fitku v té ulici a o pár hodin později 

jsem byl na pódiu a dělal mluvenou show v Lisnerově auditoriu. Potom jsem šel zpátky do 

hotelu a druhý den ráno odjel do Cincinnati. Byla to úleva, být zase na cestě. 

Kromě té show byla cesta tam naprosté zklamání. Bylo to pekelně deprimující. Procházel 

jsem kolem domů lidí, které jsem znal, a nemohl jsem si vzpomenout, ve kterém z nich 

bydleli. Cítil jsem se, jako bych se vrátil zpátky v čase a nebyl tam vítaný. Nebylo v tom 

absolutně žádné okouzlení, jaké mě tak snadno přepadne, když jsem na místě, jako je 

Austrálie. Zdá se mi to jako hezké místo, jenom když jsem od něj daleko. Řekl bych, že to 



prostě bude jenom místo v mojí hlavě. Vím, že kdybych tam byl teď, koukal bych odtud 

vypadnout. 

Když jsem tam byl, dokázal jsem myslet jenom na svoje rodiče a jaký býval můj život. 

Tolik svým dětstvím pohrdám. V těch ulicích se mi to vrátilo. Když jsem viděl ta místa, kde 

jsem čekal, až mě vyzvedne táta na víkendovou návštěvu vymezenou soudem. Jak to bylo 

zvláštní a jak mi to všechno připadalo falešné. Jako by mi prokazovali laskavost nebo prostě 

dělali svou práci, teď když měli dítě. 

Necítím ke svým rodičům nenávist. Nemyslím si, že jsou to špatní lidé. Věřím, že se 

snažili ze všech sil a tvrdě makali na tom, aby mě správně vychovali. Ale nemůžu setřást 

dusivý pocit, když přemýšlím o tom, jak jsme se navzájem vychovávali. Nebyl jsem dobrý 

syn. Nikdy jsem nevěděl, co znamená role „syna“, protože jsem myslím nikdy nechápal, 

jakou roli měli oni. Bylo by skvělé k nim přijít, vytáhnout šekovou knížku a říct: „Takže, 

dětství. Jídlo, oblečení, knížky, kvalitně strávený čas, učení, jak chodit na záchod, a tak 

podobně. Kolik? Jasně, tady to je. Dobře se s vámi obchoduje.“ Myslím, že to by byla taková 

poctivá cesta, jak se s tím vypořádat. Všechno se to v mé hlavě scvrkne na placení za čas a 

materiál. Možná, že nejsem moc dobrý syn. 

Zvláštní je, že jsem tam jezdil i dřív a nebyl to stejný pocit. Možná je to proto, že  když 

jsem tam zajel, byl jsem s Ianem, a s ním je to jiné. Je to víc zábavy a míň mě samotného. 

Trávit čas s Ianem McKayem je věc, kterou ve svém žebříčku priorit stavím na přední 

místa. Mám takové štěstí, že jsem vyrostl s tak úžasným člověkem. Vždycky to bude něco, na 

co budu bezostyšně hrdý. 

Další věc, kterou jsem se na téhle poslední návštěvě zjistil, je, že jsem z toho místa fakt 

vyrostl. Smutek, který jsem cítil, když jsem tam byl naposledy, dost možná taky znamená, že 

jsem se smířil s tím, že se v životě někam posunul a to místo je součástí mojí minulosti. Mám 

se svou minulostí zvláštní vztah. V podstatě jsem se sebral a odjel z města, abych se přidal 

k téhle bláznivé rockové kapele, a nikdy jsem se nevrátil.  Když vidím Iana, mám vždycky 

pocit, že to teprve zkouším a možná se brzo vrátím „domů“. V jistých ohledech jsem se 

možná nikdy nepostavil tváří v tvář tomu, že jsem se opravdu sebral a odešel a nikdy se 

nevrátil. Možná, že DC představuje tu míň složitou část mého života. Posledních patnáct let 

bylo přinejmenším intenzivních. 

Myslím, že pokud nebude ve městě Ian, budu se tam vracet akorát na vystoupení. Není tam 

nic jiného než vzpomínky, a ještě k tomu špatné. 

Mám před sebou dlouhou cestu, než dorazím do LA. Za pár dní budu zpátky na mluvené 

stopě a budu se propracovávat zpátky do New Yorku rovnou na zkoušky kapely. Musím jít 

spát. Byla to hezký výlet. Škoda, že musíme odjet, myslím, že jsme se právě začali rozjíždět. 

O pár hodin později: Sedím v kavárně na letišti a poslouchám tři chlápky, jak mluví o tom, 

že byli ve Vietnamu. Čekám na let. Přemýšlím o městě, kde jsem vyrostl. Vůbec žádné 

myšlenky na ženské jako dřív. Nebývám už tak osamělý jako dřív. Je to, jako by ze mě 

odstranili velkou pijavici. Můžu být prostě sám a spokojený. Moc se mi to líbí. 

V puse  mám chuť kafe. Nohy plné puchýřů z vystoupení. Veteráni si povídají o tom, kam 

jedou. Budou v mém letadle. Jejich řeči jsou přízemní – rybaření, oblečení, procento alkoholu 

v australských pivech. 

Teď asi po deseti hodinách letu. Čas utíká dost rychle, i když jsem ještě nespal. Koncerty 

byly dobrý. Bylo zvláštní být tam jenom na čtyři koncerty a pak to zabalit a jet domů. Když 

jste na šňůře rok co rok se stejnými lidmi, spadnete do tolika rituálů. Ty dlouholeté vtipy pro 

zasvěcené a rituály při vystoupení. Jako když do zákulisí přijde Theo a řekne nám, že jde 

k mixážnímu pultu a ať to „rozparádíme“. Když mi Tim přinese po každých pár písničkách 

nový mikrofon a pokaždé jeden druhému řekneme: „Díky, pane.“ A samozřejmě, neustávající 

děsivost našeho tour manažera Ricka Smithe, který vzdoruje jakékoli kategorizaci a každý rok 

dokáže říct věci, nad kterými se začervenáte. Po pár dnech je to, jako bychom nikdy turné 



nepřerušili. Na tomhle turné bylo divné, že jsme v té sféře byli na okamžik a hned jsme zase 

jeli domů, vytržení z toho malého světa, který si pro sebe vytvoříme pokaždé, když vyjedeme 

na cesty. 

Asi o sedm hodin později: Jsem zpátky ve svém pokoji v LA. Šelma se na mě usmála, 

když jsem projížděl jejími útrobami po cestě ke svému bytu. V tomhle městě mám vždycky 

pocit, že mě někdo pronásleduje. Šelma ví, kdy dorazím a jak dlouho zůstanu. Pak se 

rozhodne, jestli mi povolí žít. Další cesta u konce. Dokážu myslet jenom na to, až zase 

vyrazím na letiště a zmizím odsud. 
 

 

 


