Kokaín sa pridával do Coca-Coly
(Coca-ín zaručoval Coca-Cole jej veľký odbyt a slávu v 20. storočí)
Kokaín je droga, na ktorú si užívateľ veľmi ľahko zvykne a potom sa jej nevie
zbaviť, až ho totálne zdravotne – mentálne i telesne – zničí a človek predčasne umiera. Z návykových drôg je najnebezpečnejší, lebo sa naň
najľahšie zvyká.
Kokaín pochádza z juhoamerickej krovitej rastliny menom «koka pravá» (Erythroxylon coca). Rastie najmä v Bolívii, Kolumbii a Peru. Ker
koky sa dožíva až 40 rokov, lebo zvieratá sa mu
pudovo (pud sebazáchovy) vyhýbajú práve pre obsah jedovatej omamnej látky v jeho listoch. Nie
je náročný na kvalitu pôdy a keďže ho zvieratá (dokonca ani kozy) nespásajú, je výborný
na ochranu svahov proti erózii. Drogové omamné účinky listov tohto kra poznali už
Inkovia. Na výrobu jedného kilogramu čistého kokaínu (zakázanej, silne návykovej a životu
nebezpečnej drogy) je potrebných asi 200-400 kg suchých listov daného kra.
Droga je nelegálna a jej šírenie je trestné temer vo všetkých krajinách sveta.
Keďže je vysoko návyková, ničí zdravie a v ľudskej populácii spôsobuje prenesmierne škody, jej pestovanie, zber, predaj, šírenie a užívanie je ťažkým-smrteľmým hriechom, ktorý Hospoď Boh trestá večným zatratením. Nemôže byť dobrým to, čo zotročuje človeka, oberá ho o slobodnú vôľu, rapídne skracuje jeho život a odvádza ho
od reality. Nerozumné zvieratá svojim citom pre požívanie, čo je užitočné a vyhýbanie sa tomu, čo je škodlivé, sú opäť rozumnejšie ako niektorí ľudia.
Ziskuchtivé firmy už v 19. storočí pridávali kokaín (tzv. tajná receptúra) v malých množstvách do osviežujúcich nápojov značky Velo-Coca a Vin Mariani. Konzumenti nápojov o tom samozrejme nevedeli a nesvedomití výrobcovia si takto získavali
stálych zákazníkov, ktorí im nápoje pravidelne kupovali. Kto raz začal piť takéto nápoje, neprestával ich piť, ba musel ich piť stále častejšie a častejšie a vo väčšom a
väčšom množstve bez ohľadu na ich cenu => “ideálny” obchodný vzťah medzi “úspešným” výrobcom-predajcom a zotročeným, nič netušiacim konzumentom... Vyššie
uvedené osviežujúce nápoje, podľa dole citovanej encyklopédie, pili vraj aj slávne osoby ako napr. Tomáš Edison (objaviteľ elektrickej žiarovky), spisovateľ vedeckofantastických románov Jules Verne, … ba vraj aj sám pápež Lev XIII. Kokaín sa
pridával aj do nápoja značky Coca-Cola, ale v 20. storočí sa s tým prestalo. Teraz sa
vraj (?) už kokaín do Coca-Coly nepridáva.
Samozrejme, že v osviežujúcich nápojoch šlo len o minimálne dávky kokaínu,
ale tu je vlastne vysvetlenie, prečo niektorí ľudia tak milovali pravidelné pitie CocaColy a niektorí z nich dokonca bez nej «nevedeli žiť».
Za socializmu v sedemdesiatych rokoch 20. storočia niektorí vysokoškolskí
študenti pravidelne pijúci veľké dávky kávy najmä počas skúškového obdobia, keď sa
učili po nociach, si pochvaľovali aj Coca-Colu – že ich podobne povzbudzuje ako káva… Coca-Cola však v ČSSR bola veľmi drahá a ťažko dostupná, preto ostávali pri
káve…
Spomíname si, že počas našich štúdií v Ríme (Taliansko) sme mali spolubrata
baziliána z Kanady. Bol to bazilián írskeho pôvodu. Začiatkom 90-tych rokov 20. storočia, pár mesiacov po páde socializmu na Ukrajine, vycestoval na letné prázdniny na
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neňku Ukrajinu. Často tam ťažko hnačkoval, zrejme pre nedostatok hygieny pri príprave jedál. Miestni Ukrajinci si po jedle vždy vypili horilky (horúcej-horiacej-ohnivej vody = vodky), tak im nikdy nič nebolo, avšak on alkohol nepil, tak hnačkoval… Hnačkovanie neprestávalo a po krátkom čase schudol temer na kosť a kožu. Ako neskôr spomínal, situácia s ním bola naozaj kriticky vážna.
Predtým (na Západe) pravidelne pil Coca-Colu, tej však na Ukrajine nebolo.
Zháňal teda Coca-Colu, aby sa z hnačiek pozbieral. Konečne v istom hoteli sa mu podarilo načierno kúpiť sto malých fľašiek Coca-Coly za jeden americký dolár… Ten
pracovník hotela, keď uvidel možnosť získať papierový dolár, bol tak šťastný, že mu
dal Coca-Colu (tá bola samozrejme nie jeho, ale erárna) bez mihnutia oka. Onen Kanaďan
navyknutý pravidelne piť Coca-Colu, hovorieval, že Coca-Cola mu vtedy na Ukrajine
doslova zachránila život… Je však otázne, či jeho vychudnutie bolo naozaj následkom len oných hnačiek z údajného nedostatku hygieny jedál, alebo dôsledok abstinencie – návyku na pravidelné pitie Coca-Coly? Jednalo sa o 20. storočie…
Spracované najmä podľa encyklopédie:
R.L. Miller, The encyclopedia of addictive drugs, London, 2002, str. 17-18
Obrázok z internetu.
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