






Devatenáctýho září jsem měl narozky krásnejch devatenáct let. Chystal jsem 

tu, na kterej jsem si úzkostlivě našetřil. Plánoval jsem, 

ţe si teda taky konečně nabourám ţílu. Vůbec nevím, proč mě to napadlo, ale 

uţ jsem asi nechtěl bejt pozadu za ostatníma. Chtěl jsem bejt v obraze a zjistit, 

co na tom sakra všichni maj... Byl jsem totiţ neskonale blbej a v nejmenším 

jsem netušil, do jakýho průseru se ţenu přímo po hlavě. Jenţe ono by to stejně 

jednou přišlo a jestli dřív, nebo pozdějc… Těšil jsem se na ten nášup jak malý 

dítě. 

Tenkrát jsem šel poprvý s Denisem kupovat herák. Denis mi uţ předtím 

vykládal tajemný, fascinující historky o nějakým zapadlým obchodě s 

cédéčkama, kde probíhaj nejrůznější feťácký kšefty. Majitel toho krámu je prej 

velmi činnej drogovej dýler a obchody s fetem jsou hlavním zdrojem jeho 

příjmu. Krám s cédéčkama, s originálním názvem Diskárna slouţí prej jenom 

jako jakási zástěrka toho, co se tam ve skutečnosti děje. Byl jsem na to 

mafiánský doupě neskutečně zvědavej.

Obchod se nacházel na Rue de la Chine a na první pohled nebyl opravdu ani v 



nejmenším ničím nápadnej. No prostě klasickej obchůdek s cedlama. 

Zrovna kdyţ jsme vkročili, zněla prostorem píseň od Nirvany s názvem Stay 

Away, jako kdyby mi snad tím Kurt chtěl něco říct… Za pultem vzadu seděla 

buchta s černo červenejma vlasama, která vypadala spíše mrtvá, neţ ţivá. 

Flegmaticky si nás měřila velkejma oříškovejma očima. Všiml jsem si jejích 

kou, který měla pokérovaný úplně celý aţ k ramenům. Hm...dobrá schovka 

pro vpichy, napadlo mě a později jsem tu skutečnost, ţe mám taky kérku na 

levý ruce v dosti praktický oblasti, nesčetněkrát ocenil...

Denis ji pozdravil: "Čau, Léo, máš tady Pedra?" 

Dali si pusu na obě tváře. Borka pohodila hlavou směrem ke dveřím za jejími 

zády. V místnosti byly všechny zdi pobitý kovem, takţe nikoho nemohlo 

překvapit, ţe dveře jsou  na tom podobně.

Denis se na mě s úsměvem otočil: "Ty počkej tady, brácho." Vyťukal na dveře 

snad nějaký heslo, nebo co. 

Otevřel mu tak pětatřicetiletej blonďatej, vyschlej maník. Neţ ho pustil dál do 

svýho drogovýho doupěte, povolil zevnitř řetěz, jistící dveře. Denis proklouzl 

dovnitř a týpek za ním beze slova zavřel. Teda, to je drsný..., říkal jsem si 

neschopnej odlepit pohled od těch tajemnejch dveří. 

Z mejch tupejch úvah mě vyrušil hlas tý osoby za pultem: "Já jsem Léa... Máš 

ni zmatenej pohled, k mýmu překvapení se teď usmívala. 

Tmavá rtěnka ji v obličeji vytvářela temnej půlměsíc.

"Ehm... Christophe a...jo, mám se." Nechtěl jsem se s ní teď vybavovat, chtěl 

jsem mít uţ konečně v kapse svůj fet. 

Ona ale vstala, obešla pult a došla aţ ke mně. Krátký černý šaty nechávaly 

vyniknout její postavě, která prozrazovala těhotenství asi v celkem vysokým 

stádiu. 

"Co posloucháš, můţu ti něco nabídnout?"

Podíval jsem se jí do očí a došlo mi, ţe je fakt pěkná... Ale stejně jsem se s ní 

ď nechtěl bavit a do toho, co poslouchám jí přece vůbec nic není, teda aţ na 

to, ţe je to prodavačka v obchodě s cedlama a snaţí se mi něco vnutit.                            

Naštěstí uţ byl Denis zpátky a i slepej by poznal, ţe uţ mu ţílama 

nějaký to svinstvo. Úplně se vznášel a jeho malý zornice v ospalým ksichtě si 

mě povzneseně měřily. Blonďatej týpek vylezl za ním. 

Denis mě představil slovy: "Tak tenhle rozkošnej gotickej kocourek se jmenuje 

Christophe a bude tvým dalším klientem, starej." 

raštil jsem obočí. Co to má sakra bejt?! Propálil jsem Denise nenávistným 



Týpek se na mě usmál řadou ţlutejch zubů a pokejval hlavou. Pak jsme 

konečně vypadli na čerstvej podzimní vzduch. 

"Toho gotickýho kocourka sis moh odpustit, vole." Řek jsem nasraně.  

Denis dostal záchvat smíchu. Byl to strašnej gaylord a to hlavně, kdyţ byl 

sjetej, coţ teda bylo poslední dobou poměrně často… 

Za rohem mi ukázal psaníčko s nahnědlým práškem. Tenkrát jsem poprvý 

konečně uviděl, jak vypadá nefalšovanej gram. Ze začátku Pedro nikdy 

nešidil... To aţ kdyţ si člověk vytvořil návyk a lezl za ním pomalu po čtyřech v 

absťáku, tak to mu uţ byl schopnej prodat klidně i omítku, protoţe věděl, ţe se 

stejně vrátí. U novýho zákazníka se ale vţdycky snaţil udělat si dobrý oko…

Koupili jsme to s Denisem napůl a já uţ se nemohl dočkat, aţ mi to začne 

intoxikovat organismus. V lékárně jsme si ještě pořídili zásobu inzulíne

Myslím, ţe jim tam bylo úplně jasný, s kým maj tu čest a podle toho s náma 

se neskutečně trapně. Ale půjčovat si zaprasenou 

Denisovu buchnu, to se mi teda fakt nechtělo. Ţloutenka, nebo něco ještě 

horšího, byla fakt to poslední, po čem jsem touţil, navíc jsem byl odjakţiva 

hrozně háklivej na různý bacily a baktérie cizích lidí. Divný je, ţe při sexu se 

nerozpakuju zkontaktovat svůj jazyk s jakýmkoli tělesným otvorem, ale třeba 

napít se po někom cizím z láhve, to uţ je problém... S jehlama to bylo to samý 

naštěstí pro mě.

Později jsme se s Denisem a Alex vydali na Pére Lachaise, 

plánovali sjet kde jinde, neţ u hrobu Jima Morrisona. Nebyl jsem zrovna 

nadšením bez sebe, ţe Alex bude asistovat u mýho prvního nástřelu a uţ vůbec  

jsem netouţil po tom, vidět ji sjetou s jehlou trčící z ruky, ale Denis trval na 

tom, ţe půjde s náma a ona samotná teda taky zrovna neprotestovala… 

enţe naše plány nám aţ tak úplně nevyšly, protoţe u hrobu Jima Morrisona 

zrovna bylo plno lidí a my jsme samozřejmě o ţádný publikum neměli zájem. 

Zašli jsme teda k úplně jinýmu hrobu v odlehlým koutě hřbitova, kde nebyla 

ani noha. Vůbec nevím, čí hrob to vlastně tenkrát byl. Jenom si pamatuju na 

obří černej kříţ, kterej se tam tyčil k nebi a strašně se nám líbil… No, teď mi z 

tý vzpomínky, kdyţ to takhle znovu vidím před očima, docela běhá mráz p

zádech…

a obrubník a Denis začal rozdělávat balíček s fetem. Plánovali 

jsme do sebe napumpovat čtvrtku gramu pro všechny tři, to by mělo bohatě 

stačit. Byl jsem z toho krapet nervózní, netroufal jsem si ani odhadnout, co mi 

to udělá... Jenom jsem doufal, ţe je ten herák aspoň trochu čistej, ale zase né 

moc a my neskončíme v nemocnici… 



Chytil jsem Alex za ruku a pozorovali jsme, jak si Denis zkušeně připravuje 

dávku. Nasypal si svůj díl na lţičku a pak do toho kápl trochu vody s citrónem, 

by se fet dobře rozpustil, protoţe s tím hnědým to bejvá problém, s bílým to 

jde celkem v poho. Vytáhl zapalovač a pořádně to nahřál. Kdyţ se to 

rozpustilo, nasál to do buchny. Napjatě jsem ho pozoroval, jak si šátkem omotal 

k párkrát zacvičil, aţ mu naběhla uţ trochu 

rozpíchaná ţíla. Těch pár vpichů nevypadalo nijak strašně... Denis si zabodl 

jehlu do ţíly, zmáčkl píst a všechno si to tam vpravil. Pak jehlu vytáhl a 

odhodil ji pryč, načeţ se hned svezl do trávy a s roztaţeným

blbě tlemil do nebe. Zavřel oči a uţíval si to. Byl jsem z toho pohledu strašně 

nabrnkanej a uţ jsem to chtěl mít taky v sobě! Podíval jsem se na svoji dávku. 

Malinkej kopeček prášku. Nafasoval jsem ten nejmenší díl, protoţe moje tělo 

tyhle nitroţilní šupy nebylo zvyklý, navíc jsem byl uţ poměrně dlouho 

čistej. Připravil jsem si dávku po vzoru Denise.

"Mám ti s tím pomoct?" Zeptala se mě Alex, kdyţ jsem přiloţil jehlu k pěkně 

naběhlý ţíle.

Usmál jsem se: "Ne, tohle určitě zvládnu..."

měl jsem problém do sebe řezat noţem, takţe jsem pochyboval, ţe bude 

nějakej problém s jehlama. A taky ţe nebyl. Trochu jsem přitlačil a ostrá jehla 

mi hladce zaplula pod kůţi aţ do ţíly. Měl jsem tu výhodu, ţe moje ţíly šly 

vidět víc neţ dobře, třeba oproti Alex, který nešly vidět prakticky vůbec…

Uţ kdyţ jsem tlačil píst dolů, začínal jsem cejtit ten psycho nájezd. Myslel 

jsem, ţe ten pitomej píst snad ani nedomáčknu, jak to bylo silný... Srdce mi 

zadunělo aţ v mozku, jako kdyby mi chtělo vylítnout z lebky. Celýho mě rázem 

zaplavil ten úţasnej pocit tíhy a neskutečnýho horka, vycházející jako by 

odněkud ze ţaludku. Bylo to jako rána z děla. Aţ tak, ţe se mi udělaly mţitky 

před očima a na chvíli jsem uviděl jenom oslňující bílý světlo. 

S posledním zbytkem sebeovládání jsem vyndal buchnu z ruky, sklonil jsem 

hlavu, poloţil si ji do dlaní a zavřel jsem oči. Zvedl se mi ţaludek a hodil jsem 

kosu přímo mezi svý nohy, ale bylo mi to úplně jedno. Slyšel jsem Alex, která 

na mě mluvila jako by z velký dálky: "Tak co... Seš v poho?"

Pomalu jsem se ohlídl na její ustaranej obličej a po tváři se mi rozlil blaţenej 

úsměv. "V poho? To je slabý slovo..." Vypravil jsem ze sebe zpomaleně. 

Byl jsem tak daleko od všeho a od všech jako nikdy v ţivotě a ten pocit byl 

lnej. Bylo to, jako kdybych sám letěl prázdným, tichým vesmírem. 

Lehl jsem si na trávu vedle Denise a bez zájmu sledoval Alex, jak si taky dává. 

Ještě před pár okamţikama by byl pro mě tenhle pohled na Alex s jehlou v ţíle 



elnej, ale teď uţ mi bylo úplně všechno putna. Všechny starosti byly v 

nedohlednu a já jsem vnímal jenom to, jak se mi příjemný teplo rozlívá do 

celýho těla…

Alex se za chvíli vyvalila vedle nás a objala mě kolem pasu. Ani nevím, jak 

dlouho jsme tam takhle duněli. Myslím, ţe kolem nás i procházeli nějaký lidi a 

měli celkem blbý poznámky, ale nám to nevadilo, bylo nám to úplně

Kolem půl šestý jsme se teda konečně odhodlali vstát a někam se posunout. 

Domů se nám ještě nechtělo, tak jsme zapluli do nejbliţší kavárny a sedl

ven. Seděli jsme tam šíleně dlouho o jedný kole jak trotli a tupě zírali do blba. 

Sem tam někdo něco prohodil, ale většinou se nedočkal ţádný odpovědi. 

Kaţdej byl totiţ zafáranej sám do sebe a nějaký hlášky ostatních mu byly u 

Domů jsme se doplazili aţ tak kolem devátý hodiny a šli jsme ještě na zahradu 

dát si vodárnu. Celou tu dobu jsem si připadal jako v nějakým zpomaleným 

filmu, aţ tak kolem půlnoci jsem se z toho trochu oklepal a můj mozek zase 

začínal normálně fungovat. Byl jsem nasranej, ţe ten stav mizí. Uţ zase jsem 

všechno cejtil a to nebylo moc dobrý zjištění. Řek jsem si, ţe to teda nebudu 

moc přehánět, ale ţe to musím určitě ještě zopakovat! Třeba tak jednou za 

měsíc si dám, to mi přece nemůţe uškodit! A zkouřím to, nebo šnupnu tak 

jednou tejdně o víkendu. Jo...takhle nějak jsem si to plánoval.

Přitom uţ jsem byl natolik zaslepenej, ţe jsem si snad ani neuvědomoval, ţe uţ 

teď si to dávám tak dvakrát, někdy i třikrát tejdně a to rozhodně ne jenom o 

víkendech! Ale pořád ještě jsem na tom byl líp, neţ Denis, kterej uţ bez toho 

nemohl bejt jedinej den. Strašně se bál absťáků, kterejch si uţ pár zaţil, tak to 

do sebe pral, co to šlo. Kaţdý ráno měl takovej rituál, ţe vstal, ze všeho nejdřív 

si šlehnul a teprve pak šel na záchod a vyčis i zuby. No, vlastně to uţ 

něho bylo opravdu něco jako čištění zubů... Automatickej zvyk. Začala se mu 

uţ i heráckým způsobem kurvit povaha, který vévodilo sobectní na druhou. 

Nikomu by nedal jedinej krystalek ze svejch ulitejch zásob, který před náma 

ašíval kdoví kde a pečlivě si je střeţil. Taky uţ neměl kromě hera ţádný 

zájmy. Předtím si i po rozpadu kapely občas doma zabrnkal na basovku a 

dokonce sem tam i něco sloţil, na coţ měl podle mě fakt talent... Teď ale 

basovka stála na stojanu v koutě a úspešně se na ni prášilo. Nechápal jsem, kde 

na tenhle svůj šílenej způsob ţivota furt bere prachy, ale nemělo mi to zůstat na 

Já jsem se svejma koníčkama konkrétně s malováním, prakticky nikdy 

nepřestal, maloval jsem i v těch největších sračkách, a to asi ještě víc, neţ 



normálně. Od tý doby co jsem byl s Alex, uţ 

část svý depresivity. Maloval jsem tenkrát hlavně ji ve všech moţnejch pózách 

a pozicích. Furt jsem za ní lezl a prosil ji, ať mi chvíli sedí modelem. Její tělo 

mě strašně fascinovalo, nemohl jsem se ho nabaţit. Většinou to končívalo tak, 

ţe pak Alex měla čmouhy od barev z mejch rukou snad úplně, ale úplně

všude...




