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Rača se probouzela do svého mrazivého rána. Kráčela jsem na 
zastávku a ani nevím, proč jsem pospíchala. Měla jsem mrtě času. 
Oranžové pásy světla mě předháněly, vytvářely mihotavé stíny, aby 
mě uzavřely do svých ocelových obručí.  

Pouliční světla náhle zhasla a já se mohla nadechnout. Zředěným 
inkoustem oblohy se hnaly tmavé chmáry.  

Třásla jsem se po celém těle. Myslela jsem si, že když si dám 
dlouhou sukni, nepotřebuju punčochy. Ale nevím, od čeho jsem se 
drkotala víc. Zdali od zimy, anebo od toho, co mě čekalo a na co 
jsem nebyla vůbec připravená. Nedokázala jsem se tomu vyhnout. 
Právě naopak a vešla jsem do toho bezhlavě. Vždy jsem si říkala: „ty 
krávo, napočítej v duchu do deseti, nežli otevřeš ústa". Ale ne. 
Nefungovalo to. Pokud se mi v hlavě vyrojila jednotka, ústa již dávno 
mluvila. Mozek jsem založila jak mamin zlatý řetízek. 

Opravdu jsem měla v makovici vymeteno, když jsem zkoušela 
hledat odpověď na otázku, proč jsem to byla opět já, kdo 
zorganizoval výlet do domu smrti. 

Osamělá jak zamrzlý rampouch, civěla jsem na křivé kolejnice. Za 
rohem se vynořil stín. Na okamžik mě ohřála naděje, že je to kdosi z 
naší party, ale vzápětí se vytratila jak ta trochu tepla, kterou jsem si 
ukrývala v kapse. Neznámý chlap si mě ani nevšiml. Vždyť proč? 

Asi mě mráz nakonec proměnil na kus ledu jak v pohádce o Zimní 
královně. Stal se ze mne průhledný rampouch. Tak jsem si řekla, že 
když mě nikdo nevidí, potom já můžu bezostyšně vypoulet oči. Ale 
to jsem neměla dělat, protože ten chlap si to všiml. Z konečné se 
přihrkotala vysvícená tramvaj. Trojka. Dveře se otevřely. Chlap mě 
propálil pohledem a potom nastoupil. 

Náhle jsem si připadala děsně špinavá. Oči toho neznámého 
muže na mně visely a pošpinily mě svou bezduchou lascívností, 
primitivizmem s obrysem nahé podstaty nevyslovené touhy. Celé 
tělo mě začalo svrbět, jako kdybych byla po fleši. Ježíš fleš… 

Stala jsem se součástí vší špíny kolem dokola, vítr mě mohl 
cloumat jak odpadky z nevysypané popelnice. 
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Hodila jsem pohled na náramkové hodinky. Štípla jsem je Petře. 
Ta bude zuřit. Potom mě napadlo, že bych je mohla střelit. Fleš myslí 
za tebe. 

Ježíš, kde jsou ostatní? 
Pokojně jsem mohla být zapíchnuta v teplé posteli. Ale to jsem si 

jen namlouvala. Celou noc jsem nedokázala zahmouřit ani oko. 
Zaspala jsem jen nad ránem a po chvíli mě vzbudila Petra. Tak toto 
mi vůbec nedochází. Vstane o dvě hodiny dřív jen proto, aby jednu 
hodinu zabila v koupelně a další před zrcadlem. Určitě mi to udělala 
naschvál. Buchotala s dveřmi od skříně. Dala jsem si polštář přes 
hlavu, i tak to bylo zbytečné. 

Fotr nebyl doma. Zase ho vzali do nemocnice. Ani nevím po 
kolikátý krát. Už byla z něho jen vycivená škvára. S Petrou jsme si 
dělaly vtipy, že když ho nebude, tak nejprve musíme obejít kanály 
při domě, či se do některého nepřepadl přes mřížku. Napadlo mě, 
jestli ho mám vůbec ráda. Ale jak ho můžu mít ráda po tom všem? 
Vzpomněla jsem si, jak mě nosil na rukách, kupoval mi panenky… 
jenže to bylo dávno.  

Zahleděla jsem se na zapalující se oblohu. Vlastně ne. To nebyla 
dobře položená otázka. Ne: jestli ho mám ráda, ale jestli po tom 
všem co se stalo, dokážu vůbec najít v sobě jakýsi kousek citu k tomu 
člověku. 

Je tu dobrá kosa. Začala jsem být fakticky napálená. Já, hloupá, 
samozřejmě musím přijít jak první. 

Nechtěla jsem si to přiznat se, avšak měla jsem velmi dobrý 
důvod trčet na konečné a hlavou si nechat vířit myšlenky jak 
rozfoukané igelitky v tomhle panelákově. 

Nechtěla jsem na to myslet. Nedokázala bych být doma a 
poslouchat debilní Petřini kecy o tom jak se musí šprtat na zkoušku, 
protože ona musí mít všechno za jedna. Sestřičko, v jakém světě to 
žiješ? Nedokázala bych poslouchat ty drbnuté kydy a přitom 
nemyslit na Staše -  přestat myslet na to, že ho jdu doprovodit na 
jeho poslední cestě. Do řiti, Stašo, proč si mě nevzal se sebou? 

Zvedl se mi žaludek. Měla jsem před očima Stašův konec. Tolikrát 
jsem o tom uvažovala, až se mi ta představa zhmotnila do reálního 
obrazu. Pořád ho vidím, jak se mu smyknou ruce a on padá hlavou 
dolů. Má roztáhnuté ramena, jako kdyby mi chtěl zamávat. Pletence 
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vlasů se mu hadí okolo tváře a usmívá se. Odvíjí se to jak zpomalený 
film, nečekaně se mu na tváři objeví překvapený výraz a z břicha se 
mu vynoří zakrvavený konec trubky z lešení. Nevím, kolikrát padal v 
mojí mysli, ale vždy, když letěl dolů, tak se před mými přivřenými 
očima usmíval. Usmíval se přesně stejně jako tenkrát, když mi řekl, 
že si dá zlatou dávku. Že se z tohoto zmrdaného světa vygumuje. 
Vyváděla jsem jak šílená a on se jen usmíval tím záhadným 
úsměvem. Rozbrečela jsem se a hodila se mu okolo krku. Ne. To ne! 
Stašo, tak mě seber se sebou. Bude to bezva party. Zlatá ulička, na 
konci které tě čeká poslední jízda a potom už jen… Bože, co je jen 
potom? 

Do očí se mi tiskly slzy a namlouvala jsem si, že je to určitě od 
zimy. 

„Co tady klepeš kosu?" Na nástupišti se ani duch zjevil Dano. 
„To ti pěkně děkuji." Zaškaredila jsem na něho, ale ulevilo se mi. 

Téměř jsem ho v obleku ani nepoznala. „Ostatní si kde nechal?" 
Nemusel odpovídat, protože jsem uviděla Dášu s Patrikem. Vedla 

si ho jako by s ním chodila. Napadlo mě, jestli byli spolu, ale potom 
jsem si řekla, že to pokojně můžu hodit za hlavu. Ať si ta kráva chodí, 
s kým chce. Denisa nesbalí. To by musela o cosi vyrůst a nemít v 
podprsence vycpávky. 

Boro vlékl kytici. Pozdravili jsme se a já jsem pošilhávala kolem, 
jestli ho nezahlédnu. Náhle jsem ho chtěla mít při sobě. Denis mi 
dodával jistotu, i když jsem mu dala kopačky. Lucie, pustila si ho k 
vodě skutečně? Možná bylo pro mě lepší, že se nezjevil. 

Z konečné zaskřípěla další tramvaj. 
„Pětka, jdeme!" 
„Co ostatní?" zeptala se Dáša. 
„Jsou to debilové." Neudržela jsem se. 
„Lucie, si v pořádku?" Dáša se obrátila ke mně. 
„Co by mi asi tak mělo být?" 
„Nemůžete toho nechat?" Zasáhl Dano. 
Nasáčkovali jsme se dovnitř. Dveře se už zavíraly, když přicválal 

zadýchaný Slimo. 
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Ježíš, to ticho je strašné! Bojovala jsem, abych udržela pláč. 
Zakousla jsem si do jazyka, až to zabolelo. 

Lavice před katafalkem byly do posledního místa zaplněné a 
všichni děsivě mlčeli. Lidé, co se nevešli do lavic, postávali v 
uličkách. Z jednolité černě vystupovaly tváře z bílého kamene. A 
ruce. Měli je přeložené na hrubých svrchnících. 

My jsme stáli vzadu. Ani jeden z nás se neopovážil co i jen 
hlasitěji vydechnout. Koukla jsem doprava. Dano civěl na odřené 
špice svých adidasek. Oči měl červené. Věděl, že se na něj dívám, ale 
neodvážil se zdvihnout hlavu. Otcův oblek mu byl velký, aspoň mu 
kalhoty překryly tenisky. Celá naše parta se vytáhla. Jaro vyhrožoval, 
že kdo přijde v riflích, toho z pohřbu vyrazí. Zakázal i minisukni. 
Musela jsem si vyslechnout celou přednášku, když jsem z Petry 
vytáhla její dlouhou černou sukni a samozřejmě i svetřík, protože 
černou nikdy nenosím. 

Ticho přehlušila hudba. Tahavé tóny deprimovali. Jejich faleš se 
proplétala uličkami, vnikala do mramorových tváří, opanovala mysl, 
stávala se přirozenou součástí mlčícího davu. Měla jsem dojem, že 
se z toho určitě scvoknu. 

Do prosklené stěny se opřelo ranní slunce a kosé paprsky se 
rozběhly po náprotivné stráni. Tráva, z které slezl jen přednedávnem 
sníh, se ještě nestihla vyrovnat a nabrat barvu. Malé náhrobky 
vrhaly po šedivých, polehnutých trsech dlouhé stíny. Kdesi pod 
střechou se ozvalo štěbetání. Zdvihla jsem hlavu. Přes prasklinu v 
okně pod stropem přeletěl vrabčák. Na chvíli mě to odpoutalo od 
scenérie odehrávající se v nepřívětivě studené místnosti s děsivě 
tichým shromážděním. Ta díra je malá a to vrabčátko by se na 
ostrém výčnělku mohlo lehce zranit, pomyslela jsem si. 

Měla jsem sevřené pěsti, až se mi nehty zarývaly do dlaní a nutila 
jsem se na to nemyslit. Ale ta představa kdesi v hlavě byla silnější jak 
moje mizerná vůle. Opět se přede mnou vynořil Stašův obraz, jak 
visí napíchnutý na lešenářské trubce a z břicha se mu valí krev. Ne, 
takovou smrt si určitě nezasloužil. On ne. Poznám několik zmrdů, 
kterým bych to dopřála.  
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–Ježišikriste, proč Stašo? – 
Přicházel zřízenec. Stašo by nepřežil, kdyby mu na vlastním 

pohřbu řečnil kněz. Při té blbé myšlence jsem se nechtíc musela 
usmát. 

V autobuse do krematoria jsme si neodpustili srandičky. Bavili 
jsme se na Danovi. Otcův oblek mu chodil okolo těla, necítil se ve 
své kůži a my jsme mu to vůbec neulehčovali. Dáša si zachovávala 
odstup, ale nakonec se i ona přidala svým hihňáním. Těch několik 
dedků, co s námi cestovali, nám mohli být ukradení. Nejvíce kydů ze 
sebe vypotil Patrik. Byl jak trefený. Ukazoval, jak by chodil s rourou v 
břiše. Když se k němu přidal malý Slimo, skoro jsem se počurala. 
Jednoduše jsme si nechtěli připustit, že náš kamarád odešel. 
Navždy. To přece nemůže být pravda. Jdeme na báječnou párty a 
Stašo nás tam bude čekat se svým typickým úsměvem, se svým 
zapleteným copem jak čínský mandarín, se svou upřímnou touhou 
po životě. 

Přišli jsme do rozlučkové místnosti a smích nás přešel. Jaro 
podepíral matku. V tváři byla popelavá, určitě musela být pod 
práškama. Stáli při otevřené rakvi a přijímali kondolence. Za mamou 
se z druhé strany krčila Majka, Stašove děvče. Hrubý, černý kabát jí 
nedokázal zatajit pokřivený záda. Majka byla tělesně postižená. 
Stašo ji miloval i s tím hrbem. 

Jaro byl zcela mimo. Vzpomněla jsem si, jak jsem ho střetla na 
naší ulici a on se jen pochechtával. "Ha, víš co je nové? Brácha mi 
zemřel." Samozřejmě, že jsem to věděla hned v ten den. Mezi feťáky 
v Rači se zpráva roznesla rychlostí blesku. 

Teď mu přiblblý úsměv z tváře zmiznul. Oči měl plné slz. Ohlídla 
jsem se dokola. Poznala jsem mezi přítomnými několik lidí. 
Pošilhávali jsme po sobě, jako kdybychom se viděli poprvé. Uhýbali 
před přímým pohledem. Vlak života pískal na konečné, a bylo to 
strašně reálné, strašně kruté. To poznání nás zaskočilo, nechtěli 
jsme se dělit o účast. Vina za nesmyslnou, násilnou smrt poletovala 
kdesi vydýchaným vzduchem. Křiváci – všichni kolem dokola. Křivili 
se. Neunesli tíhu vlastního svědomí. Nejraději by zalezli kamsi do 
děr. Pozdě. 

Stašova tvář na podušce ze světlého brokátu mi připadala jako by 
jen na chvíli usnula. Nebylo v ní žádné stopy po utrpení, které musel 
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překonat. Něco jsem řekla jeho mámě, už ani nevím co. Pamatuji si 
jen na její drobnou, suchou dlaň. Natáhla prsty, aby mi opětovala 
neosobní dotyk, ale neměla silu je zavřít. Napadlo mi, jak musel 
prospávat v Pankhauzu, protože ho máma vyhodila z domu. Kradl ji 
věci. Teď zde stála jak scvrknutá černá mumie, z které se nadobro 
vytratil život. Nevím, co to bylo za pokušení, ale měla jsem strašnou 
chuť do ní rýpnout a zeptat se, jestli to takhle chtěla. Byla jsem při 
tom, když po něm hodila bundu a vykřikovala na celý panelák, aby 
se nadobro ztratil, že ho už v životě nechce vidět.  

On to udělal. Dnes se ty její oči, hluboké jak dvě studny, plnily 
slzami. Mámo, přece si to tak chtěla. Nebo ne? 

Boro položil kytici s bílými karafiáty k truhle. Složili jsme se na ni 
společně. Nechtěli jsme žádnou stuhu s nápisem. Vždyť Stašo, tam 
odněkud ze shora bude dobře vědět, že je od nás. Stašo, budeš nám 
chybět… a hlavně mně. 

Atmosféra v rozlučkové místnosti byla příšerná. Musela jsem ujít 
na terasu zalévanou ranním sluncem. A tam jsem se rozbrečela. V 
této chvíli mi bylo úplně fuk, jestli mě někdo vidí anebo ne. 

Po zábradlí poskakovali vrabčáčci. Cítili ve vzduchu blížící se jaro. 
Zhluboka jsem se nadechla. Bože, jaké to mají tito tvorečkové 
jednoduché. Jejich život je takový přímočarý. Shání drobečky, cosi 
pod zub, a lásku. Přijde jaro, spáří se a… 

Neštěstí jsem si vzala papírové kapesníky. Nahlas jsem zatroubila 
a vrabčáčci odletěli. 

Napadlo mě, proč nikomu nezavolal, aby mu pomohl. Takové 
akce jsme nikdy nepodnikali sólo. A opět se mi myslí přehnala ta 
tíživá otázka: co když to spravil úmyslně? Ježíš, ne. Feťák nedokáže 
dokonat samovraždu do absolutního konce. Droga ho až příliš silně 
drží při životě. Feťák o tom jen kecá, ale nikdy to nespraví, droga tě 
chce, nebo tě pomalu rozkládá. 

A potom mi napadlo, že kdosi z toho mostu zavolal sanitku. Co 
když tam přece jenom s někým byl? A co když mu kdosi k tomu pádu 
pomohl? 

Začalo toho být na mně hodně. Sluneční paprsek vyrazil s mraků, 
jakoby ten nahoře na mně ukázal prstem. 

Musela jsem se vrátit nazpět. 
  

Chris Hallies   FLEŠ (skutečný příběh)
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"...odešel nám milovaný syn, bratr, přítel…“ 
Zřízencovu řeč přerušilo nelidské zavytí. Katafalk s rakví začal 

klesat. Jaro musel přichytit matku, aby se nesesypala z lavice. Koukla 
jsem se na Dana, po tváři se mu kutálely slzy a tehdy jsem si 
uvědomila, že pláču stejně jako on. Chytil mě za ruku a vyšli jsme 
zadním vchodem ven.  

"No, samozřejmě!" Dano se neudržel. 
Proti nám šli Fero, Borguli, Denis a Vaľa, zbytek naši party. 

Váhavě zastali před schody. Denis po mně pokukoval. Vytáhla jsem 
kapesník a vytřela si víčka.  

Vešla do mne zlost. „Měli jsme se potkat před osmou na 
zastávce. Jste obyčejní kreténi!" Přidala jsem se k Danovi. 

"Jdeme dovnitř." Zavelel Borguli. 
Ten blbec by zmeškal i vlastní pohřeb, napadlo mi. 
"Čekáme vás dolů." Dano jen máchl rukou. 
Ani mně se nechtělo ztrácet s nimi čas. Zdálo se mi zbytečné 

vysvětlovat, že už je vlastně po všem. Plná zklamání a rozhořčení 
současně, jsem se pobrala za Danem. Snažila jsem se přitom 
ignorovat Denisův provokující pohled. 

Stašo… Byl fantastický kamarád, měl obrovský smysl pro humor. 
Prahl po životě, žil a miloval ho tak, jako jen on věděl, i když byl 
zařazený do té nejnižší společenské přihrádky. Nicméně nám mohli 
být všichni slušáci ukradnutí. Mnohokrát mi napadlo, že ho na 
nohách drží jen ten jeho, odkudsi z neznáma přicházející, 
optimismus. V Rači nebylo feťáka, který by ho nepoznal, a myslím, 
že ho měli rádi všichni.  

Jeho přímočará touha po životě naplňovala i můj. A teď byl pryč. 
Vzpomenula jsem si na Majku, její tvář ani vytesanou z křídy. Oči 
měla vysušené, pod nimi hluboké kruhy. Nebyla už schopná plakat. 
Co bych dělala na jejím místě? Nevím… asi bych se zabila. 

Do tváře se mi opřel pichlavý vítr. Zaplašil vtíravé vzpomínky, 
které tak notně doléhaly na moji mysl. Chtěla jsem se pohnout, ale 
přede mnou se posadila malá kopka načepýřeného hnědého peří.  
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Sedla jsem si na bobek, natáhla ruku. Vrabčák vystřel krk. Asi 
čekal nějaký sladký drobeček. Když ho nedostal, tak odletěl pryč. 
Pobrala jsem se dolů chodníkem vysypaným bílým kamením. Ptáci 
mají křídla, přeletí podél nástrahy. To jen my lidé jsme tak nemožní. 

Dano stál na cestičce zvažující se od hřbitova k parkovišti. 
"Včera jsem volala s Alanem." Snažila jsem se tvářit, že o nic 

nejde. Asi se mi to nepodařilo. 
"No a?" Jeho oči se leskly. 
"Má pro nás štof." 
"Nemám prachy." Dano svěsil ramena. 
"Mám kilo." 
"Kilovka nebude stačit." 
"Možná bude." 
"Ale nevím, kdy ti to vrátím." 
"Nemusíš… víš, chci jenom, abychom se sjeli na jeho počest." 

Ježíš, fleš - Stašo tento bude jen pro tebe, to ti slibuji. 
Dano ztvrdnul s ústy otevřenými ani kapr. 
Otočila jsem hlavu v směru jeho pohledu. Z vysokého komína se 

vyvalil hustý černý dým. "Myslíš, že to je Stašo?" 
"Nevím." Opětoval mi pohled, ale vzápětí se zase zahleděl k 

budově s vysokým komínem. Z dveří se trousily postavy v černém. 
"Nemůže to bolet?" 

"Co?" 
"No, když tě pálí." 
"Jak tě něco může bolet, když už prdíš do hlíny?" 
"A jak to můžeš vědět?" 
"To je dobrá debilina!" Hleděla jsem na ten vysoký bílý komín. 

Dým zřídnul, téměř ho nebylo vidět. "Stašo mi řekl, že když jednou 
zemře, tak by nechtěl, abychom byli nakvašení." 

"Z člověka zůstane jen hromádka popelu," Dano pokračoval ve 
své blbý meditaci, "nasypou tě do urny…“ Jako by mě vůbec 
neslyšel. 

"Na tebe by stačila krabice od instantní kávy," přerušila jsem ho, 
"takový si vysušený." 

"Já, že jsem vysušený? Ty si jak žiletka!" 
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"Žiletka? Podívej!" Vyhrnula jsem svetřík a stiskla mezi prsty 
pokožku na břichu. 

"Co si ukazujete?" Zezadu se jak duch vynořil Denis. 
Stáhla jsem si svetřík. "Půjdeme ke mně." 
"Co fotr?" 
"Je v nemocnici." 
Denis se na mně drze usmíval. Rozpálilo mě to. 
"Denis, zabila bych ho! Nedochází ti to?" 
"Koho?“ 
"Toho hajzla, co nechal Staše viset tři hodiny napíchnutého na 

lešení." 
"Nevíme, jestli tam s někým byl." 
"Kdosi volal mobilem záchranku. Já si to zjistím." Byla jsem pevně 

odhodlaná, že vypátrám, s kým byl pro hliník. A myslela jsem to 
vážně. Se Stašem se vypařil z mého srdce i ten poslední kousek 
smyslu pro reálný život. Aspoň jsem to tehdy tak viděla. 

"Ser na to." Dano kývl hlavou, aby mi připomněl náš plán. 
Po chodníku přicházel zbytek naši party. Paťo měl červené oči. 

Nikdy bych si nepomyslela, že ho uvidím brečet jak malé dítě. 
Byla zima, ale mně rozehříval pocit připravovaného fleše. Chvíli 

hřál, a vzápětí se přidal k okolnímu mrazu, aby mi spálil srdce. 
„Co když skočil dolů naschvál?" Obrátila jsem se k Danovi. 
„To neříkej ani ze srandy." Upřel na mně pátravý pohled. 
„Měl smolu. Nic víc a nic méně," prohodil Denis. Chvíli jsem 

myslela, že mi dokáže říct cosi milé. Možná těch pár slov, na které 
jsem celý čas čekala. „Tobě už z toho fetu nadobro hrabe," dodal a 
koukal na mně, jako by mohl tušit, co připravuju. 

„Já jsem čistá." Ani nevím, z kterého kouta mojí duše vyletěla 
tahle lež. Možno by byla ze mě celkem slušná herečka. Rozesmála 
jsem se, abych zakryla slzy neúprosně se tlačící ven. 

Všichni se rozchechtali se mnou. 
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Kluci se poskládali na víno. Samozřejmě, že to nejlacinější. 
Nedokázala jsem k němu ani přičichnout. Seděli jsme v obýváku a 
čučeli do bedny. Nebýt té blbý komedie, na které jsme se řehtali jak 
přihřátí, připadala bych si jak na karu. Nicméně to i byl kar, i když 
poslední rozlučka s feťákem musela být veselá. Stašo si to přál, 
nakonec to bylo i naše přání, a nemohlo to být jinak.  

Anebo? Kdesi hluboko v hrudi cosi píchalo, jako když si obleču 
novou halenku a zapomenu na špendlík zašitý kdesi v látce. Ten 
špendlík v mé hrudi nešlo jednoduše vybrat a zahodit pryč.  

Celá parta nahozená do svátečného, takto jsme se střetli asi 
poprvé. Už cestou z nás spadli rozpaky a celkem se ztratili, když se 
blázen Paťo u nás doma začal předvádět. Všichni se váleli smíchem. 
Odkudsi vyslídil podprsenku. Byla Petřina, o číslo větší od mojí. 
Denis si samozřejmě neodpustil štiplavou poznámku na moji 
velikost.  

Bylo mi to volný. Paťo si vysvlékl košili a natáhl si podprsenku 
přes ramena. Nedokázal ji zapnout a tak mu uzávěr poletoval volně 
po zádech. To už jsem se neudržela a válela se s ostatními. 

Avšak v tom smíchu, který měl osvobozovat, bylo cosi nanucené. 
Bylo to cosi křečovité, stahující žebra, bránící se svobodně 
nadýchnout. Jako kdyby se v pokoji neustále vznášel Stašův duch. 
Byl téměř hmatatelný. Stál za kluky rozvalenými na sedačce a přísně 
je kontroloval, aby někdo nezačal nějaké pitomé kecy o smrti. 
Zakázaná téma každého tlačila v koutku duše. Osvobozením byl pro 
ně jabčák, z kterého rychle ubývalo. Nebylo ho zase až tak mnoho. 

Vaľa mi básnila o svém novém klukovi. Vnímala jsem ji na půl 
ucha. Pohledem jsem se domlouvala s Danem. Šilhala jsem po 
telefonu a čekala, kdy konečně zazvoní.  

Nebylo v tom nic dopředu naplánované. Opravdu jsem to 
nepřipravovala, jako když si člověk říká, že zítra bude makový koláč 
a pak se vytáhne kniha s recepturou, plánuje se nákup, no a tak.  

Fleš tě tahá, chceš ho mít, ale jestliže tomu tahu podlehneš, 
nikdy to není ono. Já se musím nechat polaskat tou představou, 
dýchat podle ní, udělat si v hlavě kousek volného místa, protože jen 
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potom dosáhnu vrchol. Avšak večer před Stašovým pohřbem jsem 
improvizovala. Jasně, volala jsem Alanovi, ale jen proto, že jsem 
potřebovala slyšet jeho hlas. Ten magor si to vysvětlil podle svého.  

Začalo mi svírat žaludek. 
Koukla jsem se po Denisu. Všiml si to. Jen jsem ohrnula rty. Už tě 

má, Lucie a už tě nepustí. Myslíš si, že dokážeš jeho tlaku vzdorovat, 
že si dokážeš naplánovat příjezd na fleši, jako by ses chystala na 
školní jízdu? Jako že bys byla na výletu a žebronila od fotra drobný 
na zmrzlinu? Že je ti to volný, jestliže ta zmrzlina bude nebo ne. 
Lucie, je to úplně jinak. Fleš tě má a spraví z tebe sračku bez vlastní 
vůle. V duchu jsem slyšela Denisův křik. Nechtělo se mi na to myslet. 
Denis se stal pro mě vzduchem. 

Jediný z party, kdo se opravdu opil, byl Slimo.  
Z kuchyně se ozval třeskot nádobí. Pořádně napálená jsem 

vběhla dovnitř, ale když jsem spatřila Slima, jak se klátí nad dřezem, 
zlost mě přešla. 

"Umyju to." Rukávy saka se mu přitom máčely ve vodě.  
Slimo byl celkem zlatinký. Bylo jasné, že jediný z party, kdo to 

nezvládne, bude Slimo. A jediný, kdo to nezvládal, byl Slimo. Asi 
bych mu měla závidět. 

Bez slova jsem sebrala zakutálený hrnec. 
"Nemusíš mít obavy. Dám to do pořádku." Slimo si sedl na bobek 

a hadrem na nádobí utíral rozlitou kaluž. 
V chodbě jsem se zrazila s Denisem. Tvářil se, že vychází ze 

záchodu, ale určitě tam na mně číhal. Chmatnul mě za ruku. Chtěla 
jsem se mu vytrhnout. Byl silnější. Přitiskl mě o stenu. Nemohla jsem 
nic dělat, stehnem mi tlačil mezi nohy. 

"Dej mi pokoj. Nemůžu tě ani vystát!" 
Rukou mi sevřel hrdlo. Před očima se mi roztancovaly červené 

kruhy. Veškerá síla mě opustila. 
"Lucie, mně se nezbavíš do konce života. To ty dobře víš." 
Zazvonil telefon. Denis mě pustil. Kdo by ho nepoznal, ten by 

nikdy neuvěřil, že jeho až neskutečně dětsky vypadající tvář se 
dokáže stáhnout do odporného úšklebku. 

Shrábla jsem nedočkavě sluchátko a srdce mi poskočilo. 
"Máš to přichystané." Alanův hlas mi zněl jak hudba z ráje. 
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"Dobře, budu tě čekat." Chytla jsem se za hrdlo, neboť jsem měla 
dojem, že ta slova ze mne nevylezou. 

Snažila jsem se tvářit pokojně, to znamená tak, že volám 
skutečně s mamkou. Celý obývák visel na mně pohledem. Nevím, 
jestli jsem až tak dobrá herečka, pro jistotu jsem se otočila. 

„Přijď si pro to," naléhal Alan. 
„Mami, teď nemůžu." Musela jsem se vykroutit. Cítila jsem 

Denisův pohled, který mi do zad určitě vypálil díru. 
"Dobře, tak mě počkej." Alan z mého hlasu vytušil, o co kráčí, ale 

neřekl to velmi ochotně. 
"Budu doma." Zavěsila jsem. 
"Balíme. Přijde máma." Zahlásila jsem do pléna, přičemž jsem 

Danovi nepozorovaně kývla hlavou. 
Kluci se už i tak pakovali. Film skončil. Borguli vysával z láhve 

poslední kapky. Paťo doloval spod sedačky zmuchlanou košili. 
Denis mi zahradil cestu. "Čekáš fet. Mně neojebeš." 
"Ty vypadni první. Jestliže tě máma uvidí, tak schytáš pár facek." 

Zvrtla jsem se a opětovala vyzývavý pohled černých zřítelnic. "Já 
jsem už měsíc čistá." Ani jsem přitom nemrkla. 

"Víš, komu můžeš věšet bulíky?" 
Jeden po druhém se postupně vytráceli ven. Nervózně se motali. 

Na tváři každého se zračila úleva, že to máme za sebou. 
Vaľa mě pobozkala. "Zavolej mi." 
Pokusila jsem se opětovat její úsměv. Uvědomila jsem si, jak ji 

hrozně závidím to štěstí, co ji zalévalo tvář. 
Úsměv mi asi nevyšel, protože Vaľa zvážněla. Přitáhla se ke mně. 

Z úst ji zavanul mentol. Žvýkačka. Ona kouří, napadlo mě.  
"Taky jsem ho měla ráda. Vím jak ti je." Zašeptala mi do ucha. 
Ježíš, Vaľa, nemáš ani páru jak mi je. 
Denis se mezi dveřmi otočil. Chtěl mi něco povědět, ale zuřivě 

jsem ho vystrčila ven. 
Dano hrál, že se zmrskal víc, jak snese. Tvářil se, že nezvládá 

tkaničky na teniskách. Čekal, až všichni vypadnou. S jednou nohou v 
chodbě se otočil. "Lucie, musím si ještě odskočit." Spiklenecky 
přitom na mně mrknul. 
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Pustila jsem ho na záchod a zavřela chodbové dveře. Vzrůstalo ve 
mně napětí, mimovolně jsem si okusovala nehty. 

V kuchyni se ozvaly nějaké zvuky. "Ježíši, Slimo!" Okamžitě mi 
napadlo. Otočila jsem se na patě a vrazila dovnitř. 

Nechtělo se mi věřit vlastním očím. Všechno nádobí bylo umyté. 
Čerstvě vytřená dlážka se leskla.  

Slimo svěsil sako prohozené přes stoličku. Zápasil s rukávem, do 
kterého se nedokázal dostat. Chtěla jsem mu pomoci, když v tom 
zazvonil zvonek při dveřích. Vypálila jsem ven. 

"Co zde strašíš?" Nedokázala jsem přemoci zklamání. 
V otevřených dveřích se na mně gebila Dáša. 
"Zapomněla jsem si kabelku." 
"Odkdy nosíš kabelku, ty krávo?!" Stoupala ve mně zlost. Asi jak 

vždy před čekáním na fet. 
"Odedneška." Dáša se protlačila vedle mně dovnitř. 
Šla jsem za ní do obýváku. "Chceš mě špehovat?" 
Na sedačce vskutku ležela černá kabelka. Dáša si ji vzala, bleskla 

po mně pohledem, který mě měl asi zabít. "Lucie, jestliže si začneš 
něco s Danem, vyškrábu ti oči!" 

"To má být co?" Opřela jsem se rukou o veřeje, abych ji zahradila 
cestu. 

"Vím, že zde zůstal." 
"Nikdo zde není." 
V chodbě se ozval hřmot. Dášina tvář se roztáhla vítězoslavnou 

grimasou. Potáhla mi ruku. Nebránila jsem ji a vyšla jsem za ní na 
chodbu. 

Při věšáku se válel Slimo. Chtěl si navléct botu. Nezvládal to a 
padl jak sestřelen. 

Obě jsme k němu přiskočily a pomohly mu na nohy. 
"Dal jsem to do pořádku." Slimova tvář zářila spokojeností. 
Dáša pendlovala pohledem ze Slima na mně a nazpět. "Kde je?" 
V tom momentu se ve mně uvolnil ventil. Alan měl každou chvíli 

přijít a já jsem zde stále měla opitého Slima a nadto Dášu, kterou 
jsem v poslední době nemohla vystát a které debilní žárlivost mi pila 
krev. Uvolnil se ventil ani na tlakové nádobě a dal přechod hněvu, 
strachu a napětí naskládanému za celý dnešní den.  
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"Ty jebnutá piča! Nebudeš mi rozkazovat, s kým mám anebo 
nemám chodit!"  

Slimovi se stáhla tvář. Bylo mi ho líto. Nemohla jsem si pomoci, 
kdosi ve mně manipuloval mojí vlastní vůlí. A ten kdosi byl velký pán 
a já jen bezmocný otrok.  

"Pakujte se oba dva pryč!" Dodal můj hlas bez jakékoliv lítosti. 
Ne, nechci, abyste šli pryč. Zůstaňte. Prosím, prosím. Jazyk se mi v 

ústech zasekl. Té síle kdesi hluboko v mém nitru jsem se nedokázala 
vzepřít. 

Dáša mezi dveřmi hodila po mně vraždící pohled. Podepřela 
Slima v podpaží a oba dva zmizli bez slova pryč. 

Klesla jsem v chodbě na lavičku, nohy mě nedokázaly unést. 
Civěla jsem do prázdna a tam se mi zjevila Stašova tvář. 

Usmíval se na mě. Hovořil, že má čtvrtku, a že se pohodově se 
mnou o ni podělí. Zacítila jsem cosi slané na rtech a uvědomila jsem 
si, že pláču. 

"Jsi v pořádku?" Dano vyšel ze záchodu. 
"Už tady dávno měl být." Odkudsi jsem vytáhla kapesník. 
"Jako bys neznala Alana." 
"Ty chodíš s Dášou?" Stáhlo mi hrdlo. 
"Co ti ta kráva nakecala?"  
Postavila jsem se, abych se mu mohla podívat do očí. Nechtěla 

jsem snášet další lež. 
"Byl jsem s ní jen raz." Nesnesl můj pohled a sklopil zrak. 
Zvrtla jsem se a vrazila do koupelny. Tuto větu jsem už slyšela a 

teď se ke mně vracela v děsivých vzpomínkách, co útočili na mé 
smysly, aby mi vypálily oči a přepíchly ušní bubínky. 
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"Co ti na tom vadí? Byl jsem s ní jen raz!" Denis se nafukoval, 
jako by to měl být právě on, kdo by měl být uražený. 

"Jak to můžeš říkat? Přísahal si, že pokud budeme spolu chodit, 
nezačneš si se žádnou jinou." 

"Myslel jsem si o tebe víc, ale si obyčejná slepice jak ostatní." 
Denis odul pysky. 

„Takže tvoje přísahy jsou jen představením pro slepice! A pak 
nás, pán samec, nechá od radosti kdákat!" Cítila jsem, jak mi stoupá 
do hlavy červená. 

„Lucie o co ti jde?" 
„Mně? O co jde tebe? Píchnout ptáka do každé, co roztáhne 

nohy?" 
„Takto si nikdy nemluvila." 
„Samozřejmě, dokud jsem nepoznala tebe." 
Denis mě chtěl chytit okolo pasu, ale vytrhla jsem se mu. „Kdo ti 

to prásknul?"  
"Jsi blbec, když sis myslel, že tady v Rači se něco také utají." 
"Vždyť se nic nestalo." 
Tak toto neměl hovořit, vešli do mě všichni čerti. "NIC? Pro tebe 

je to nic? Nenávidím tě!" 
Napadlo mi, že na plaveckém soustředění z PAKY jsem mohla mít 

i čtyři kluky, ale já ne. Řekla jsem si, že jsem dala slovo. Přece je to 
cosi závazné. Přísahali jsme si. Vždyť to není jen tak! Proč si každý 
dělá z huby řiť a vypouští svůj puch na kohokoliv, kdo je ochotný 
naslouchat?   Ale já jsem byla se svou vůlí na konečné. Stačilo. 

A potom mi prošlo hlavou, jak mi Petra říkala, co všechno se 
mnou dělali v nemocnici. Že mi dávali dvacet procent. Bože, co to 
znamená dvacet procent? Že se za mě modlila, i s mamkou. Proč mě 
vymodlily? Proč mě nenechaly umřít? Byla jsem mrtvá na osmdesát 
procent. Proč mě z toho dostaly? Jenom proto, abych teď hleděla do 
vyšklebeného Denisova ksichtu? 

"Ty z toho naděláš, prosím tě."  
To bylo na mě moc. Chtěla jsem mu skutečně ublížit.  
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"Nejlepší bude, když se už neuvidíme." Měla jsem pokojný hlas, 
jako by to nehýbalo mýma vnitřnostmi - jako by se jednalo jen o 
nějakou blbou smlouvu na půjčku, prachy, které třeba vrátit, i když 
si člověk myslí, že dotyčnému záleží přece na čemsi jiném. Dobře. 
Tak ti třeba! Vem si to a pakuj se! Víckrát se mi v životě neukazuj na 
oči! 

"Ty mi chceš dát kopačky?" Denisovi navřela na krku žíla. To bylo 
jasné znamení, že se rozhodl přejít do útoku. 

"Ano." 
"Chceš říct, že se už nesetkáme?" 
"Ne." 
"Ty si myslíš, že mi řekneš čau, jak nějakému záprdku? A tím to 

končí?" 
"Ano." 
"Lucie, ty patříš mně." 
"Ne." 
"Jsi moje." 
"Mám tě v piči!" 
Denis ke mně podešel a hřbetem ruky mi střelil facku. Střelila 

jsem mu i já, ale on mi to vrátil z druhé strany. V uších mi bily 
kostelní zvony. Kopla jsem ho a mířila jsem přesně. Denis mě udřel 
pěstí do prsou. Strašně to zabolelo, na okamžik mi vyrazil dech. 

Zahlédla jsem, že kdosi k nám jde. Nedbala jsem na nic, před 
očima mi tancovaly červené kruhy, ale já jsem se na něho vrhla 
celou silou své rozjitřené zloby.  

Když nás od sebe odtrhli, Denis měl na tváři škaredé škrábance. 
Ucho mu krvácelo, skoro jsem mu ho odhryzla. Mně tekla červená z 
rozbitého nosu, od krve jsem měla celou halenku. Asi jsem vypadala 
jak řeznický učeň, který absolvoval první zabíječku.  

Byla jsem pevně rozhodnutá, že ho už v životě nechci vidět. 
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Sledovala jsem Danovy vypracované svaly. Vysvlékl se do půl 
pasu a kýval se na sedačce do rytmu, který jsem nemohla slyšet. V 
uších měl sluchátka a v ruce držel Petřin volkmen. Došlo mi, že 
musel pročichat zásuvky. Jediný z kluků nosil delší vlasy. Na pohřbu 
je měl svázaný do ocasu, teď mu volně poletovaly po nahých 
ramenech.  

Dano byl jiný. Ačkoli patřil do party, většinou se držel stranou. 
Byl tak trochu záhadou a já jsem si myslela, že právě to mě na něm 
přitahuje. Nevěděli jsme o něm moc. Vždy se zjevil na akci, jako by 
se nějakým mystickým způsobem dozvěděl čas a přesné místo, kde 
se máme potkat. Baby na něj letěly, ale mně byl volný. Pohrávala 
jsem se s myšlenkou, že si s ním začnu. Kdyby se to dozvěděl Denis, 
asi by ho zabil. 

Teď jsem ho měla doma a byla jsem na něm závislá. Nemohla 
jsem být sama. Teď ne. Bylo mi jasné, že kdybych mu neslíbila fet, 
vypadl by s ostatníma. Ale v duchu jsem se přemlouvala, že je tu 
kvůli mně. Zajímám ho jen já a nic jiné. Podařilo se mi té představě 
uvěřit. 

Přestal se natřásat. Všiml si mě, že stojím ve dveřích jako bych se 
bála vejít do vlastního obýváku. Vytáhl sluchátka z uší. "Máš 
inzulínku?" 

Vypoulila jsem na něj oči. "Ježišikriste a ty ji nemáš?! Vždyť ji 
nosíš stále při sobě!" 

"Asi jsem ji někde ztratil."  
Začala jsem se klepat.  
Věděla jsem to. Věděla jsem, že když se na něco děsně těším, 

nikdy to nevypálí tak, jako si představuji. Zahryzla jsem si do rtů. 
Danův zpytavý pohled si žádal odpověď.  

Náhle se mi rozsvítilo. Musela jsem mít Janinu inzulínku. 
Schovala si ji u mě, když zde byla na propustku z detoxu. Nechtěla se 
tam vrátit. Ani nevím, jak jsem ji přesvědčila, že tam musí jít. Před 
bránou ústavu mi stihla strčit do batohu své nádobí.  

Jak střelená jsem vběhla do dětského pokoje. Rozčapila jsem 
dveře na skříni. Přehrabovala jsem se kopou špinavého prádla, 
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myslela jsem, že mi už nadobro hrabe. Na dně se válel batoh. 
Zdrapla jsem ho za spodek. Kromě mojí zamilované knížky a 
špinavých kalhotek z něho nevylezlo nic. Zoufale jsem s ním zatřásla 
ještě jednou. Na podlahu vypadla jedna vytřesená Sparta. 

Poskládala jsem se na zem, jako kdyby mě kdosi obral o kosti. 
"Lucie, soustřeď se!" Celou svou vůlí jsem se snažila potlačit 
nepříjemnou guči vystupující ze žaludku, tlačící se mi do krku, 
bránící se mi nadýchnout.  

Nevím, co se ve mně zapnulo, ale pomohlo to. Rozsvítilo se mi, 
jako kdybych v nekonečném tunelu uviděla světlo, a pak jsem už šla 
najisto. Inzulínku jsem přece musela schovat před mamkou. 
Ježišikriste… téměř jsem zapomněla dýchat, ale byla tam. Zabalená v 
čistém kapesníku pod svetříky a blůzkami. 

Vyšla jsem z pokoje. Ještě jsem měla mdlo před očima.  
Danovi, zapíchnutému do sedačky, mykalo rameny. Poslouchal 

volkmen jak ujetý. Vlastně, co se stalo? Nenáviděla jsem ho za to, 
jak jsem ho strašně potřebovala. 

Musela jsem ho potrestat.  
"Jsi pošuk. Obyčejný, zasraný, nemožný pošuk." Pomalu jsem 

artikulovala a přitom jsem se na Dana usmívala. Ruky jsem měla 
schované za zády. To jeho natřásání mi strašně lezlo na city. Určitě 
bych mu to řekla naplno, i kdyby mě mohl slyšet. 

Dano se tvářil jak dementní, huba se mu rozběhla kolem hlavy a 
potom si vytáhl z uší sluchátka. "Věděl jsem, že ji budeš mít." 

Prokouknul mě. Chtěla jsem ho trochu natáhnout, ale z mého 
pohledu určitě vytušil, o co jde. Zbytečně jsem se snažila schovat 
nalezený poklad za zády. 

"Máš štěstí, že Jana včera dostala vycházku." Ukázala jsem mu 
inzulínku. 

"Ty máš štěstí." 
Nestihla jsem mu odpovědět, protože se ozval zvonek u dveří.  
Alan se tvářil naštvaně jak vždy, když musel někomu z nás přinést 

osobně fet. "Máte štěstí, že jsem měl cestu okolo." 
"Fakt, máme štěstí." Ozvalo se za mými zády. 
"Ježiši, nemůžete si odpustit ty kydy!" Už jsem se nedokázala 

ovládat. Podala jsem Alanovi prachy. 
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"Lucie, jsi v pořádku?" Alan si mě proměřil, až se nakonec 
pohledem přistavil na mé černé sukni. 

Místo odpovědi jsem jen neurčitě zakývala hlavou. Jako bych 
mohla být v pořádku? Moje existence se zkondenzovala do této 
chvíle. Zhmotnila se nade mnou jak obludný balvan, vrhajíc mě do 
svého šedivého, bezvýchodiskového stínu. Ten balvan se drolil, 
úlomky padaly přímo na mně. Připadalo mi to ani dosekaný film v 
rozbité promítačce života. Jemné, průsvitné, nehmatatelné ústřižky 
měly energii děsivý laviny, mořily mě svým strašným tlakem. 

Jediným východiskem byl ten bílý čtvereček poskládaného 
papíru, který jsem držela mezi prsty. Úžasný bílý čtvereček se svým 
obsahem, se svým hříšným tajemstvím. Bílý čtverec znamená 
nebezpečné tajemství. Je v tom symbolika jak v rozprávkovém 
příběhu s tajemným šatníkem zakrytým bílou plachtou. Děvčátko 
vstoupilo do zakázané komnaty. V přítmí svítil bílý čtverec. Byl 
jediným východiskem, jen proto, že přinášel nebezpečí nepoznané 
jistoty.  

Děvčátko odstranilo plachtu a vstoupilo dovnitř. Dveře zavrzaly, 
panty byly staré a vetché. Možná, že zadrželo dech, možná, že 
načisto přestalo dýchat. Nevědělo nic, šlo za svou jistotou. Jsou jen 
dvě cesty. Cesta zpět je trestem a ta druhá…  

Nevíš nic, patrně něco tušíš, nejspíš se jen pohráváš s předtuchou 
vzdálené jistoty, že vevnitř bílého čtverce tě čeká jiný svět. Je to svět, 
kde na jedné straně řeky stojí dobro a na druhé zlo. Můžeš si vybrat, 
ale jak poznáš co je co. Co je pro tebe dobro? A co zlo? Nicméně vždy 
si můžeš vybrat, ať je trest jakkoli neúprosný. Nemusíš se hned hodit 
do středu řeky. Prohneš se – je z tebe most a propojíš oba dva břehy.  
To by mohlo být řešení. Jenom jestli tě tam čeká tvůj král? 

Alan měl nejlepší štof v celé Rači. Milovala jsem ho za to,… a 
nejenom za to. Alan by mě nikdy nepodvedl. Věděla jsem, že dávku 
pro mě naváží přesně a ani nesmíchá háčko s nějakým šitem. Na 
Alana jsem se mohla spolehnout.  

Jak bych si teď želala, kdybych ho mohla vyměnit s Danem. 
Alan přeložil bankovku mezi prsty a píchnul si ji do rozepnuté 

bundy. "Donesl jsem ti čtvrtku." 
Znejistila jsem. "Mám jen kilo." Úsměv mi tentokrát vyšel. "Tak 

jsme se přece dohodli." 
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"Žádný problém, dáš příště." 
Vzpomenula jsem si, jak jsem ho jednou vytočila. Když se mi v 

sluchátku ozval jeho hlas, s tlukoucím srdcem jsem řekla: „miluji tě!" 
Hned jsem složila. Zatínala jsem pěsti, ani kdyby mohl Alan z toho 
složeného sluchátka uvidět moji napjatou tvář plnou nerozhodnosti.  

Nakonec jsem to nevydržela a vyvěsila telefon. Teď si můžeš 
vyvolávat, nadávat mi do praštěných holek a nevím, co všechno 
ještě. Ježíš, ale co když mi bude chtít říct cosi jiné. Co když…? 

Telefon zůstal vyvěšený, až pokud nepřišla Petra. Zbytečná 
opatrnost, Alan nevolal. Teď na mně mrkl a vypadl pryč.  

Zůstala jsem s Danem. Byla jsem na něm závislá… Ježiši, byla 
jsem na něm strašně závislá. 

"Dones lžičku." Zahlásil dříve, než jsem zmizla v kuchyni. 
To se nedá vydržet. To NE! Zakousla jsem si do jazyka. Tahle 

neustála buzerace. Jak foter nebo mamka: Dones to, dones tamto! 
Udělej tamto. Přines toto. Ukaž to. Sprav tohle.  Ne, ne a třikrát ne… 
dofrasa! 

Zabohovala jsem nahlas. Už jsem chytala paniku, že jehla je 
ucpaná. Čistila jsem stříkačku v dřezu pod tekoucí vodou. Píst se 
vzepřel. Potlačila jsem silněji, chválabohu, podvolil se. 

Okamžiky před nášlehem nesnesitelně posouvaly čas. Rozpínaly 
vteřiny do rozměrů nekonečna.  

Můj parťák, Dano, byl na tom lépe. Měl plné ruky práce. Musel 
se soustředit, aby nerozsypal štof vedle lžičky. Smíchal ho s 
kyselkou, vstříknul do něho vodu, kterou jsem předtím naměřila v 
inzulínce a nakonec povařil směs nad zapalovačem. 

Rozbalila jsem filtr z cigarety. Nasadila jsem filtrační papír na 
špičku jehly. Rozpuštěný heroin začal vřít. Dano odložil zapalovač a 
vzal si stříkačku. Vložil jehlu s filtrem na hrotu do směsi, kterou 
krátce nechal vřít a potáhnul píst.  

Válec se plnil hnědou tekutinou. Vody jsem naměřila přesně. 
Deset dílků, pět pro každého. Jinak by byl fleš o ničem. Pokoušela 
jsem se vyhrnout rukáv, ale Petřin svetřík byl pro mě úzký. 
Nedočkavě jsem si ho provlíkla přes hlavu. V té chvíli mě nezajímalo, 
že sedím před Danem jen v podprsence. 

"Dej si první." 
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"Dala si prachy." 
"Ne, ty si dej." 
"Lucie, si rozklepaná jak vibrátor." 
"To ti tedy pěkně děkuji." 
"Promiň, nemyslel jsem to tak." 
"Fajn, tak se zde budeme nad plnou inzulínkou dohadovat jak 

dva idioti." 
Vzala jsem od Dana stříkačku. To jeho gesto mi bylo strašně 

sympatické. Až na ty kydy. Toužebně očekávaná chvíle přicházela a 
mně se měl otevřít svět. Můj svět. Stašův duch mě našel a já jsem 
pocítila, jak toužím po tomhle zkřiveném životě. Prahnu po něm 
celou silou svých sedmnácti roků. Náhle mi byl sladký jak 
čokoládový bonbon, jen do něho zakousnout. Chci být lepší a budu 
lepší, nebo přichází fleš. 

Nevím proč, ale se mi vyjevila Denisova rozšklebená tvář plná 
pochybností.  Mne neojebeš!"  

Zapálila jsem si cigaretu. Hořící jsem ji položila na popelník. V 
momentě když přichází fleš, musí být přichystaná, abych si z ní 
mohla potáhnout. 

"Chyť mi ruku." 
Danove teplé a vlhké dlaně mi silně obepnuly ruku. Pocvičila 

jsem, aby vystoupily žíly a hledala jsem nejvhodnější místo. Poslední 
vpich zanechal po sobě bledou stopu. Přiložila jsem jehlu na žílu v 
loketní jamce. Potlačila jsem. Hrot prohnul pokožku dovnitř. Jehla 
byla strašně tupá. Potlačila jsem silněji, vůbec jsem nevnímala 
bolest. Potáhla jsem píst. Hnědý obsah válce rozvířil červený pás. 
Jehla byla v žíle. 

"Pomalu pouštěj." Řekla jsem Danovi a zatlačila jsem na píst. 
Musela jsem se koncentrovat, abych jej nestlačila až na doraz. Na 

hrotu jehly se červeněla kapka. Podala jsem inzulínku Danovi. Vzala 
jsem cigaretu a lačně vtáhla dým do plic. 

Dano něco mluvil. Jeho hlas rezonoval v dáli, postupně zanikal, 
jakoby utíkal ode mě pryč. 
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