
FEŤÁKOVY VÁNOCE (jedna povídka z Burroughsovy Interzony) 

Přeložila Martina Löflerová 

 

Byl Štědrý den a Danny Stěrač se ocitl na ulici s absťákem a bez jediného centu 

poté, co strávil dvaasedmdesát hodin ve vězení místního okrsku. Byl jasný, zářivý 

den, ale slunce nevydávalo žádné teplo. Dannyho roztřásla zimnice. Zvedl límec 

svého obnošeného, umaštěného, černého svrchníku.  

Za tenhle hadr mi ve frcu nedaj už ani kulový, říkal si. 

Byl na Západní Devadesáté. Nic než dlouhý blok řadovek s pokoji k pronajmutí. Tu a 

tam visel v čistém, temném okně věnec cesmíny. S bolestnou intenzitou absťáku 

Danny pudově vnímal, jak je všechno ostré a průzračné. Do rozšířených zornic 

bodalo světlo.  

Minul auto a rychlým, postranním pohledem bledě modrých očí jej ohodnotil. Na 

sedadle ležel balíček a jedna ventilačka nebyla dovřená. Danny ušel dalších deset 

stop. Nikde nikdo. Luskl prsty, dělal, jako by si právě na něco vzpomněl a otočil se. 

Nikde nikdo. 

Blbý místo, pomyslel si. Na takhle prázdný ulici jsem nápadnej. Musím to zmáknout 

rychle.  

Sáhl po ventilačce. V tu chvíli se za ním otevřely dveře. Danny vytáhl kus hadru a 

začal leštit okénka. Muže za sebou přímo cítil.  

„Co to tu vyvádíš?“ 

Danny se rádoby překvapeně otočil. „Jen sem si řikal, že by ty vaše okna potřebovaly 

vypucovat, pane.“ 

Chlápek měl obličej jako žabák a těžký, jižanský přízvuk. Oblečen byl do kabátu z 

velbloudí srsti.  

„Mý auto žádný takový pucování nepotřebuje a hlavně nepotřebuje, aby se z něj 

něco ztratilo.“ 

Začal se po Dannym sápat, ten uhnul stranou. „Já vám nechtěl nic ukrást, pane. 

Taky sem z Jihu. Z Floridy…“ 

„Ty zatracenej, svinskej zloději!“ 

Danny se dal rychle na odchod a zahnul za roh. 

Udělám nejlíp, když z týhle čtvrti vypadnu. Ten buran je schopnej zavolat chlupatý.  

Ušel patnáct bloků. Pot se z něj jenom lil. Plíce ho pálily. Pod tenkými rty cenil v 

zoufalém úšklebku žluté zuby.  

Musím něco splašit. Kdybych měl nějaký slušný hadry… 

Danny spatřil kufr, stál ve dveřích. Kvalitní kůže. Zastavil se a předstíral, že hledá 

cigaretu.  

To je fór, říkal si. Nikde nikdo. Možná jsou vevnitř, volaj tágo. 

Na roh to bylo jen několik domů. Danny se zhluboka nadechl a popadl kufr. Dostal se 

na roh. Další blok, další roh. Kufr se pronesl. 

Konečně jsem splašil něco pořádnýho, pomyslel si. Možná dost na dávku a nějakou 

cimru. Třásl se a škubal sebou, představoval si teplou místnost a heroin proudící do 

žíly. Tak se na to kouknem. 

Zašel do Morningside Parku. Nikoho neviděl. 



Ježíš, takhle prázdný sem tohle město ještě nezažil.  

Otevřel zavazadlo. Ležely v něm dva podlouhlé balíčky zabalené do hnědého 

balicího papíru. Jeden z nich vytáhl. Na pohmat to připomínalo maso. Roztrhl balíček 

na jednom konci a odhalil ženské chodidlo. Nehty byly namalovány purpurovým 

lakem. Znechuceně chodidlo upustil.  

„Kristepane,“ vykřikl. „Co ty lidi dneska všechno neudělaj. Nohy! No, mám aspoň ten 

kufr.“ Vyhodil druhé chodidlo. Zavazadlo bylo čisté, beze skvrn. Zaklapl víko a vyrazil 

pryč.  

„Nohy!“ zabručel.  

 

Našel Kupce, seděl v kavárně U Jarrowse.  

„Říkal jsem si, jestli si dneska náhodou neuděláš volno,“ řekl Danny, když stavěl kufr 

na zem. 

Kupec zavrtěl smutně hlavou. „Nikoho nemám. Tak k čemu sou mi Vánoce?“ Očima 

přejížděl po kufru, zkoumal, prohlížel, hledal vady. „Co v něm bylo?“ 

„Nic“ 

„O co ti de? Málo platím?“ 

„Povidám, že vevnitř nic nebylo.“ 

„Oukej. Takže někdo si cestuje s prázdným kufrem. Oukej.“ Zvedl tři prsty. 

„Pro lásku boží, Gimpy, dej mi aspoň niklák.“ 

„Prodáváš někomu jinýmu. Proč ti teda nedá niklák von?“ 

„Je to tak, jak řikám, ten kufr byl prázdnej.“ 

Gimpy do kufru s pohrdáním kopl. „Je celej poškrábanej a vůbec vypadá hrozně.“ 

Podezíravě zavětřil. „Čím to, že tak smrdí? Mexická kůže?“ 

„Dělám snad já do kůží?“ 

Gimpy pokrčil rameny. „Mohlo by bejt.“ Vylovil paklík bankovek, tři oddělil a hodil je 

na stůl za držák na ubrousky. „Bereš?“ 

„Oukej.“ Danny peníze zvedl. „Neviděl si Řeka George?“ zeptal se. 

„Spadl si z Marsu? Jsou to dva dny, co ho zašili.“ 

„Aha… To je blbý.“ 

Danny vyšel na ulici. Kde já teď něco seženu? uvažoval. Řek George se držel tak 

dlouho, až si Danny myslel, že vydrží navěky. Taky měl dobrej matroš a nikdy nešidil. 

Danny se vydal po Sto třetí a Broadwayi. U Jarrowse nikdo, v Automatu taky ne. 

„Jasně,“ vrčel, „Všecky fetky teď někde vyspávaj. Co je jim do jinejch? Hlavně, že 

voni maj žíly plný. Co je jim do smažky, který je zle?“ 

Utřel si nos prstem a kradmo se rozhlédl.  

Nemá smysl pokoušet štěstí v Harlemu. Nejspíš by mě zmlátili a sebrali prachy nebo 

mi prodali nějakej jed na krysy. Raděj bych se mohl podívat po Růže Pantoponce na 

rohu Osmý a Třiadvacátý.  

U Thompsonů na Dvacáté třetí ulici nikdo známý nebyl. 

Ježíši, pomyslel si. Kde to jen všichni jsou? 

Jednou rukou si přitáhl límec kabátu a rozhlédl se po ulici nahoru a dolů. Támhle jde 

Joey z Brooklynu. Tu jeho hučku bych poznal všude. 

„Joey. Hej, Joey!“ 



Joey si to štrádoval pryč, k Dannymu zády. Otočil se. Tvář měl vpadlou jako lebka 

umrlce. Pod umaštěným šedým plstěným kloboukem se zaleskly šedé oči. Joey v 

pravidelných intervalech popotahoval a oči mu slzely.  

Toho nemá smysl se na nic ptát, pomyslel si Danny. Hleděli na sebe s nenávistí 

vyvěrající ze zklamání.  

„Asi si slyšel o Řekovi Georgovi?“ zeptal se Danny. 

„Jo. Slyšel. Byls na Sto třetí?“ 

„Jo. Právě se vocaď vracím. Nikdo tam není.“ 

„Nikde nikdo není,“ řekl Joey. „Nedokážu splašit ani žádný pilule.“ 

„No, šťastný a veselý, Joey. Měj se.“ 

„Jo. Ty taky.“ 

 

Danny kráčel rychle. Vzpomněl si na doktora na Osmnácté ulici, prodával léky bez 

receptu. Samozřejmě, že mu říkal, aby se nevracel. Ale za pokus to stálo. 

Řadovka z hnědého pískovce měla v okně ceduli: Mudr. P. H. Zunniga. Danny 

zazvonil. Uslyšel pomalé kroky. Dveře se otevřely a doktor se na Dannyho podíval 

hnědýma, krví podlitýma očima. Lehce se potácel a tučné tělo opíral o ostění dveří. 

Měl hladkou, snědou tvář, malá červená ústa svěšená. Nic neříkal. Opíral se a hleděl 

na Dannyho.  

Zatracenej alkáč, pomyslel si Danny. Pak se usmál. 

„Veselé Vánoce, doktore.“ 

Doktor mlčel. 

„Vždyť vy mě znáte, doktore.“ Danny se pokusil proklouznout kolem něj do domu. 

„Mrzí mě, že vás vobtěžuju vo Štědrým dnu, ale utrpěl jsem další záchvat.“ 

„Záchvat?“ 

„Ano. Obličejová neuralgie.“ Danny zkřivil polovinu tváře do strašlivé grimasy. Doktor 

lehce ustoupil a Danny se vecpal do temné chodby.  

„Nejlíp bude, když ty dveře zavřem, abyste se nám nenastyd,“ pronesl žoviálně a 

strčil do dveří. 

Doktor se na něj podíval viditelně zaostřeným pohledem. „Já vám žádný předpis 

nedám,“ řekl. 

„Ale doktore, tohle je naprosto oprávněnej stav. Naléhavej případ, chápejte.“ 

„Žádný předpis. Nejde to. Je to protizákonné.“ 

„Složil jste slib, doktore. Já hrozně trpím.“ Dannyho hlas nabral na obrátkách a přešel 

do hysterického, skřípavého kňučení. 

Doktor ucukl a přejel si rukou po čele. 

„Nechte mě přemýšlet. Můžu vám dát šestnáctigránovou tabletu. Nic jiného tady 

nemám.“ 

„Ale, doktore – šestnáct g….“ 

Doktor ho zarazil. „Pokud je váš stav takový, jak říkáte, víc potřebovat nebudete. 

Jestli není, nechci s vámi mít nic společného. Počkejte tady.“ 

Doktor se potácel chodbou pryč, zůstal po něm závan alkoholem nasáklého dechu. 

Když se vrátil, upustil tabletu Dannymu do dlaně. Danny ji zabalil do kousku papíru a 

strčil do kapsy. 



„Nic za to nechci.“ Doktor položil ruku na knoflík dveří. „A teď, můj milý…“ 

„Ale, doktore – nemůžete mi to dát v injekci?“ 

„Ne. Při orálním podání bude úleva delší. Prosím, už se nevracejte.“ Doktor otevřel 

dveře. 

No, tohle mě aspoň trochu helfne a ještě mi zbude na nějakou tu cimru, pomyslel si 

Danny. 

Znal drugstór, kde prodávali jehly, aniž by se na cokoli ptali. Koupil si půlmilimetrovou 

jehlu na inzulín a oční kapátko, které vybíral velice pečlivě, zavrhl ty zahnuté nebo ty 

se silnějším koncem. Nakonec koupil ještě dudlík, jako uzávěr. Zastavil se v 

Automatu a ukradl čajovou lžičku. 

Danny složil dvoudolarovou zálohu na pokoj na Západní Čtyřicáté, který stál šest 

dolarů na týden a jehož majitele znal. Zavřel na zástrčku a položil lžičku, jehlu a 

kapátko na stolek vedle postele. Tabletu dal na lžičku a zakápl ji vodou. Držel pod 

lžičkou sirku, dokud se tableta nerozpustila. Utrhl proužek papíru, namočil jej a pevně 

omotal kolem konce kapátka, aby nikudy neprocházel vzduch a do vlhkého papíru 

zabodl jehlu. Vložil do lžičky kousek niti z kapsy a natáhl přes ni směs do kapátka 

tak, aby vysál i poslední kapku.  

Dannymu se třásly ruce vzrušením a dech se mu zrychlil. S dávkou, která před ním 

ležela, jej sebeovládání opustilo a absťák naplno zachvátil celé tělo. Nohy se mu 

bolestivě zkroutily. Žaludek svíraly křeče. Oči ho pálily a štípaly a po tváři stékaly 

slzy. Kolem pravé paže omotal kapesník, jeden konec přidržel zuby. Pak ho zastrčil a 

začal si třít předloktí, aby našel žílu. 

Řekl bych, že tuhle trefím, pomyslel si, když po ní přejížděl prstem. Levou rukou 

zvedl kapátko. 

Z vedlejšího pokoje se ozvalo zasténání. Otráveně se zamračil. Další sten. Nedalo se 

to přeslechnout. S kapátkem v ruce přešel pokoj a přitiskl ucho ke zdi. Nářek 

přicházel v pravidelných intervalech, strašlivý, nelidský zvuk, vycházející z hloubi 

útrob. 

Naslouchal celou minutu. Vrátil se k posteli a posadil se. Proč někdo nezavolá 

doktora? pomyslel si rozhořčeně. Celý mi to jen kazí. Natáhl ruku a přiložil jehlu. 

Naklonil hlavu a znovu naslouchal.  

Ach, pro lásku boží! Strhl kapesník, kapátko odložil do sklenice, kterou schoval za 

odpadkový koš. Vyšel na chodbu a zaťukal na dveře vedlejšího pokoje. Nikdo se 

neozval. Sténání nepřestávalo. Danny vzal za kliku. Bylo otevřeno. 

Roleta byla vytažená a místnost zalévalo světlo. Nejspíš očekával nějakého starce, 

ale muž na posteli byl velice mladý, mohlo mu být tak osmnáct až dvacet, byl úplně 

oblečený a schoulený do klubíčka, rukama si svíral břicho. 

„Co je s tebou, kámo?“ zeptal se Danny. 

Chlapec na něj pohlédl nepřítomným pohledem plným bolesti. Nakonec z něj vypadlo 

jediné slovo: „Ledviny.“ 

„Ledvinový kameny?“ zasmál se Danny. „Neříkám, že je to legrace, kámo. Akorát 

že… taky jsem to mockrát předstíral. Na vlastní oči jsem to ale nikdy neviděl. 

Zavolám sanitku.“ 

Mladík se kousl do rtu. „Nepřijedou. Doktoři nepřijedou.“ Zabořil tvář do polštáře. 



Danny přikývl. „Řeknou si, že je to zas jen nějakej feťák, kterej to na ně zkouší kvůli 

dávce. Ale v tvým případě je to vážný. Možná, kdybych zašel do špitálu a vysvětlil jim 

to… Ne, nemyslím, že by to fungovalo.“ 

„Nejsem odsud,“ pronesl chlapec zastřeným hlasem. „Říkají, že tím pádem nemám 

nárok.“ 

„Jo, já vím, jaký dovedou bejt ty byrokratický hovada. Měl jsem jednoho kámoše, 

umřel na hadí kousnutí rovnou v čekárně. Ani neposlouchali, když se jim snažil 

vysvětlit, že ho uštknul had. Nikdy neměl žaludek na to se s někým hádat. Už je to 

patnáct let, tam dole v Jacksonvillu…“ 

Danny se ztratil ve vzpomínkách. Najednou natáhl svou hubenou, špinavou ruku a 

položil ji chlapci na rameno. 

„Já – moc mě to mrzí, kámo. Počkej chvilku. Já ti pomůžu.“ 

Šel k sobě, vzal kapátko a vrátil se do vedlejší místnosti. 

„Vyhrň si rukáv, kámo.“ Chlapec slabou rukou roloval rukáv kabátu. 

„To je dobrý. Já to udělám.“ Danny rozepnul knoflíčky na zápěstí, vyhrnul rukáv 

košile i kabátu a obnažil hubené, hnědé předloktí. S pohledem upřeným na kapátko 

chvíli zaváhal. Po nose mu stékal pot. Chlapec k němu vzhlédl. Danny mu zabodl 

jehlu do předloktí a sledoval, jak tekutina vniká do tkáně. Napřímil se. 

Chlapcova tvář se vyjasnila. Posadil se a usmál. 

„Jářku, tahle věc fakt funguje,“ řekl. „Vy ste doktor, pane?“ 

„Ne, kámo.“ 

Chlapec si lehl a protáhl se. „Jsem hrozně ospalý. Minulou noc jsem nespal.“ Oči se 

mu začaly zavírat.  

Danny přešel pokoj a stáhl roletu. Vrátil se k sobě do pokoje a zavřel dveře bez toho, 

že by zasunul zástrčku. Posadil se na postel, hleděl na prázdné kapátko. Venku se 

stmívalo. Dannyho tělo si říkalo o dávku, ale bolest byla teď otupělá, nevýrazná a 

beznadějná. Jemně vytáhl jehlu z kapátka a zamotal ji do papírku. Pak zabalil jehlu a 

kapátko dohromady. A tak tam seděl, s balíčkem na dlani. Musím to někam schovat, 

říkal si. 

Zničehonic mu v žilách zapumpoval horký proud a vybuchl v hlavě jako tisíc zlatých 

koulí speedu.  

Pro Kristovy rány, pomyslel si Danny. Asi jsem si vysloužil neposkvrněnou šlehu! 

V jeho těle se usadila tupá vyrovnanost drogy. Obličej se protáhl, vypadal klidně, 

hlava spadla dopředu. 

Danny Stěrač byl v limbu.     

 


