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Danskin zavrtěl hlavou. 

„Lidi jsou hrozně blbí,“ prohlásil, „jeden by se z toho rozbrečel.“ 

„Takže, co se stalo,“ zeptal se Converse, „když vás pustili?“ 

„Vyšel jsem tamvocaď s nějakou Jonesovou, jo, to se stalo! Já tu buchtu 

vošetřovatelskou píchal a vona mě naučila na ty věci a dycky mě dostala do nálady. Na 

marihuanu. Na LSD. Ale hlavně na pich. Byla vysazená na cvoky. 

To jsme třeba šli k bazénu a tam jsme si dávali dilaudid a potom morfium. Bylo to 

moc fajn. Chtěli se mi dostat na kobylku cvokaři, a tak já hned, šup, dal jsem si kapku toho 

ksindlu a v tu ránu jsem se, člověče, usmíval. A svět byl v tu ránu samý ejchuchu. Obhlíželi 

mě od hlavy k patě a pořád jen hmhmhm, chápete. A já tam stojím sakra nafetovanej, až si 

připadám, jako bych byl někde v Rockaway. Dneska by na to neskočili, ale tehdá je to vůbec 

nenapadlo. 

Nakonec jsem vyrazil do ulic, totálně zblblej. Měl jsem návykjako trám, ale zavadit vo 

něco bylo těžký, nikdo mi nechtěl nic prodat. Jak jsem se vobjevil, už přede mnou prchali, 

protože já byl neuvěřitelně naivní a bláznívej – dyť jsem nakonec v blázinci výrost. A já za 

nima teda lítám po ulici a prosím vás, prosím vás – a voni, zmiz, dej nám pokoj, pomoc – a 

pak jsem klof jednoho chlápka, ten byl sám celej rozhozenej, a že mi teda prodá, a když vod 

něho kupuju počtvrtý popátý – prsk! Voba nás lízne tajnej černouš ve vojenským mantlu a v 

teniskách. 

Moje postavení bylo dost zvláštní, protože jsem byl čerstvě propuštěnej z cvokhauzu. 

Podávali si mě jeden za druhým, až jsem nakonec skončil přímo na voddělení u vnitráků a 

tam jsem měl dlouhou debatu s jedním Irem. Prej se mi nic nestane, když pudu na nějakou 

univerzitu na Long Islandu a tam se budu potloukat mezi radikálama. Drželi mě pěkně za 

koule. Jak mě klofli, tak za to prej mě můžou strčit zpátky do blázince, na doživotí. A když si 

budu někde stěžovat, řeknou, že jsem magor. Ale jestli udělám, co ode mě chtějí, postarají se 

o mě a zůstanu na svobodě. 

Takže já to vzal, člověče, a za nějakou chvíli mě to začlo bavit. Měl jsem tydle kšefty 

ještě na několika univerzitách na Východě a vnitráci mě pálkovali vod jednoho fízla k 

druhýmu a já někdy dělal fantastický fušky. Holky se mnou chtěly vylupovat banky. Když 

jsem řek, pojďte, jdem do Nyacku a pomlátíme všecky policajty, voni na to, výborný, to 

berem! Řek jsem, ,Vyhodíme do povětří Orange Juliuseʻ — voni, skvělý, jdem na to!“ 

„Já jsem znal lidi, co dělali v šedesátých letech v levicovém hnutí,“ ozval se Converse. 

„Neřekl bych, že ti by zrovna šli za váma.“ 

„Jo, ten dojem mít můžete,“ řekl Danskin, „ale měl jste mě vidět přímo v akci. Já je 

moc dobře vočíh. Jste synáček z americký univerzity – to znamená, že jste dostal všecko, na 

co jste si vzpomněl. Dostal jste vždycky všecko nejlepší, co k tomu patří – jenom jste si 

pomyslel, dostal jste všecko. No a teďko teda dorazila na univerzity revoluce – s vysokejma 

botama a sumkama a s těma čínskejma hovadinama. Všecky dětičky z těch nejzazobanějších 

rodin, z vil na předměstí – táta s mámou jim nikdy nekoupili ani tu nejpitomější pistolku – se 

teďko chtějí do všeho nabourat, všecko roztřískat. Revoluce – jo, tu ještě neměli, takže tu 
musejí mít taky. 

Jsou to sakra ty nejbohatší lidi z tý nejbohatší země na světě a řeknete jim, že nějakej 

šášula v nějaký díře v Jižní Americe má něco, co voni mít nemůžou. Jo, prd, člověče! Jestli 

ten šášula v tý díře může bejt revolucionář, voni můžou bejt taky.“ 

„Podařilo se vám usvědčit hodně lidí?“ 

„Docela se mi vedlo. Byl jsem lepší v terénu než před soudem. Udával jsem zbraně i 

výbušniny. Čím jsem je ale nejvíc solil, to byly přepady feťáků a překupníků – tak jsem se 



taky dostal k Antheilovi.“ 

„Nemyslíte si někdy,“ odvážil se nadhodit Converse, „... nemyslíte si, že život by měl 

mít do sebe něco víc než tohle?“ 

„Zkuste povídat vy,“ řekl Danskin. „Jenže dovím se já z toho, co by mělo být?“ 

Converse mlčel. 

„No nic, stejně je to zajímavý. Já jsem jako ten Duch svatej, člověče. Rád vidím, když 

nějaký poblázněný idioti padnou z vejšky na prdel.“ 

„Řekněte mi,“ ozval se Converse po chvíli. „Ta kresba u mě na zdi, ta je od vás?“ 

Danskin se rozesmál, jako by se mu té otázce ani nechtělo věřit. 

„Co si o mně myslíte, že jsem vadnej? To udělal Smitty. Vyděsilo vás to?“ 

„Ano,“ odpověděl Converse. „Vyděsilo.“ 

Danskin se chechtal, až plácal rukou do volantu. 

„No ne, vy jste ale blbeček ubohej!“ chechtal se. „To se teda Smittymu povedlo.“ 

 


