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Eskalátor se plazil pomalu a s námahou. Co se dá dûlat – je to stará stanice. Zato vítr se betonov˘m tubusem prohánûl osto‰est – ãechral vlasy, nafukoval kapuci, vnikal aÏ pod ‰álu a snaÏil se kaÏdého srazit dolÛ.
Vítr si nepﬁál, aby Jegor vyjel nahoru.
Vítr prosil, aby se vrátil.
Bylo to s podivem, ale nikdo kromû nûj si toho vichru zﬁejmû nepov‰iml.
Lidí tu bylo pár – kolem pÛlnoci b˘vá stanice prázdná. Nûkolik jich sjíÏdûlo po vedlej‰ích schodech dolÛ a na tûch Jegorov˘ch taky nebyl skoro
nikdo – jedna postava pﬁed ním, dvû ãi tﬁi za ním. To bylo v‰echno.
AÏ na ten vítr.
Jegor vrazil ruce do kapes a ohlédl se. UÏ takové dvû minuty, od okamÏiku, kdy vystoupil z vlaku, se nemohl zbavit pocitu, Ïe se na nûj upírá
ãísi pohled. Ten pocit nebyl dûsiv˘, spí‰ uhranãiv˘, pronikav˘, jako injekce.
Úplnû dole na stejném eskalátoru stál vysok˘ muÏ v uniformû. Nebyl
to policista, ale voják. Pak jakási Ïena s ospal˘m dítûtem, které se jí drÏelo
za ruku. A je‰tû jeden muÏ, tentokrát mladík v oranÏové bundû a s CD-pﬁehrávaãem. Vypadal, Ïe taky spí vestoje.
Nic podezﬁelého. Dokonce ani pro mladého kluka, kter˘ se domÛ vrací aÏ pﬁíli‰ pozdû. Jegor znovu pohlédl vzhÛru. Tam se o chromované zábradlí nad eskalátorem opíral policista a bez zájmu mezi hrstkou noãních
cestujících vyhlíÏel nûjakou snadnou obûÈ.
Opravdu – nikde nic, co by stálo za ﬁeã.
Vítr do Jegora ‰Èouchl naposledy; nechal toho, jako by pochopil, Ïe
dal‰í boj je beznadûjn˘, a smíﬁil se s tím. Chlapec se je‰tû jednou ohlédl
a rozbûhl se po schodi‰ti, jehoÏ kovové stupnû nahoﬁe pﬁecházely do roviny.
Bylo tﬁeba si pospí‰it. Vlastnû nevûdûl proã, ale bylo to tﬁeba. Je‰tû jednou
ho nesmyslnû a popla‰nû píchlo u srdce a po celém tûle pﬁebûhlo lehké
mrazení.
– 11 –
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To ten vítr.
Jegor probûhl pootevﬁen˘mi dveﬁmi stanice a lezav˘ chlad na nûj zaútoãil s novou silou. Vlasy, které mûl po koupání je‰tû mokré (fén v bazénu
nefungoval), mu na hlavû okamÏitû zledovatûly. Jegor si co nejhloubûji do
ãela pﬁetáhl kapuci, bez zaváhání probûhl podél ﬁady stánkÛ a vnoﬁil se do
podchodu. Tady nahoﬁe bylo lidí mnohem víc, ale neklid ho stejnû neopou‰tûl. AniÏ by zvolnil krok, opût se ohlédl, ale ne‰el za ním nikdo.
Paní s chlapeãkem zamíﬁila k zastávce tramvaje, mladík s pﬁehrávaãem zastavil u stánku s alkoholem a zkoumal láhve, zatímco ten voják z metra
je‰tû ani nevy‰el.
Chlapec ‰el podchodem a neustále pﬁidával do kroku. Odkudsi se
k nûmu linula hudba – tichá, sotva sly‰itelná, ale podivuhodnû pﬁíjemná.
Jemn˘ zpûv flétny, ‰evelení kytarov˘ch strun a k tomu zvonkohra xylofonu. Ta hudba ho nûkam zvala, nutila ke spûchu. Jegor se vyhnul partû,
která se hrnula proti nûmu, a pﬁedbûhl sotva klop˘tajícího, do vesela oÏralého chlápka. V‰echny my‰lenky mu z hlavy témûﬁ vyvanuly a on jiÏ skoro
bûÏel.
Ta hudba ho volala.
Do motivu uÏ se vplétala slova – zatím nesrozumitelná, pﬁíli‰ tichá, ale
neobyãejnû mámivá. Jegor vybûhl z podchodu ven, na okamÏik zÛstal stát
a laãnû polykal studen˘ vzduch. K zastávce zrovna pﬁijíÏdûl trolejbus. Staãilo se jednu stanici svézt a bude skoro doma…
Pomalu, jako by mu nohy ochrnuly, vykroãil k trolejbusu. Ten na nûj
nûkolik vteﬁin ãekal, ale pak se automatické dveﬁe zaklaply a vÛz zvolna
odplul. Jegor se za ním tupû zadíval – hudba byla stále hlasitûj‰í a uÏ zaplavovala cel˘ svût, od pÛlkruhovité fasády hotelové v˘‰kové budovy aÏ
k panelové krabici na kuﬁích noÏkách, tedy k domu, kde Jegor bydlel. Ta
hudba ho vybízela, aby ‰el pû‰ky. Po jasnû osvûtlené tﬁídû, jíÏ zatím je‰tû
poﬁád kráãelo plno lidí. Od vchodu do jejich domu ho dûlilo sotva pût
minut.
K hudbû to ale bylo je‰tû blíÏ…
Po nûjak˘ch sto metrech ho budova hotelu pﬁestala kr˘t pﬁed fiãícím
vûtrem. Do tváﬁe ho u‰tkl ledov˘ závan, kter˘ mámivou melodii skoro
pﬁehlu‰il. Chlapec se aÏ zapotácel a nûkolikrát se zastavil. Okouzlení zmizelo, zato se znovu navrátil onen pocit nûãího utkvûlého pohledu, tento– 12 –
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krát jiÏ smísen˘ se strachem. Otoãil se. K zastávce zrovna dorazil dal‰í trolejbus. Ve svûtle pouliãních lamp se mihla jasnû oranÏová vûtrovka. Ten,
co s ním jel po eskalátoru, ‰el za ním. S oãima stále stejnû ospal˘ma, ale
neãekanû rychle a soustﬁedûnû, jako by se zamûﬁil pﬁímo na Jegora.
Chlapec se rozbûhl.
Hudba zaznûla s novou silou a protrhla i clonu vûtru. Teì uÏ mohl porozumût i slovÛm…, mohl, ale nechtûl.
Nejrozumnûj‰í by v tuto chvíli bylo pokraãovat po hlavní tﬁídû, podél
zavﬁen˘ch, ale jasnû osvûtlen˘ch obchodÛ, ve spoleãnosti pozdních chodcÛ a na dohled uhánûjících aut.
Jegor ale zaboãil do prÛjezdu. Hudba ho volala právû tam.
Tady byla skoro tma, jen u stûny se ti‰e pohybovaly dva stíny. Jegor je vidûl jako v mlze, tlumenû prozáﬁené mrtvoln˘m namodral˘m svûtlem. Byl to
mlad˘ pár – oba obleãení jen velmi lehce, jako by nebylo minus dvacet.
Hudba zahﬁímala naposled, pronikavû a vítûzoslavnû. Pak utichla. Jegor
cítil, jak mu ochabuje celé tûlo. Byl zpocen˘ od hlavy aÏ k patû, jen stûÏí
se drÏel na nohou a nejradûji by se b˘val posadil rovnou na kluzkou,
zmrzl˘m blátem pokrytou zem.
„Hezouãkej…,“ pronesla ti‰e dívka. Mûla vyhubl˘ obliãej s vpadl˘mi
tváﬁemi a velmi bledou pleÈ. Îivé se zdály jen oãi – ãerné, obrovské
a uhranãivé oãi.
„Nech mi tro‰ku…“ pousmál se mladík. Byli si podobní jako bratr
a sestra – ne rysy tváﬁe, ale ãímsi tro‰ku nepostﬁehnuteln˘m, co je spojovalo, jako by pﬁes nû nûkdo pﬁehodil poloprÛsvitn˘, zaprá‰en˘ tyl.
„Tobû?“ Dívka se na okamÏik pﬁestala dívat na Jegora a pohlédla na
mladíka. Jegor se alespoÀ zãásti zbavil strnulosti, zato ho zaplavil strach.
Otevﬁel ústa, ale vtom se jeho oãi setkaly s mladíkov˘m pohledem a v˘kﬁik mu uvízl v hrdle. Pﬁipadal si jako omotan˘ chladnou gumovou fólií.
„Jo, chytej!“ Dívka si posmû‰nû odfrkla. Pak oãima zabloudila zpátky
k Jegorovi a vy‰pulila rty, jako by vysílala vzdu‰n˘ polibek. A pak ti‰e pronesla jiÏ známá slova, pﬁesnû ta, která se vkradla do ‰alebné melodie.
„Pojì sem…, pojì ke mnû…“
Jegor stál bez pohybu. K útûku nemûl sil – i pﬁes v‰echnu tu hrÛzu,
pﬁes kﬁik, kter˘ se mu dral z hrdla a pﬁitom v nûm zároveÀ vázl. Na‰tûstí
ale zatím dokázal alespoÀ stát.
– 13 –
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Kolem prÛjezdu právû pro‰la Ïena se dvûma obrovsk˘mi vlãáky na vodítkách. Pomalu, jakoby zbrÏdûnû, jako pod vodou, jako by se Jegorovi
zdála v dûsivém snu. Koutkem oka Jegor zaznamenal, jak sebou psi ‰kubli, snad ve snaze vtrhnout do prÛjezdu, a v jeho du‰i se zrodila bláhová nadûje. Psi zavrãeli, ale tak nûjak nejistû, s bázlivou nenávistí. Îena se na
okamÏik zastavila a podezíravû pohlédla do prÛjezdu. Jegor ten pohled zachytil – byl naprosto lhostejn˘ a pro‰el jím, jako by byl vzduch.
„Tak jdeme!“ ‰kubla za vodítka a psi úlevnû pﬁiskoãili zpût k jejím nohám.
Mladík se ti‰e zasmál.
Îena chvatnû vykroãila dál a zmizela z dohledu.
„On ke mnû nejde!“ zvolala podráÏdûnû dívka. „Tak se na nûj podívej –
prostû nejde!“
„Musí‰ pﬁitlaãit,“ poradil struãnû mladík. „Jen se uã!“
„Tak pojì! Pojì ke mnû!“ pronesla tentokrát velmi naléhavû. Jegor stál
sotva dva metry od ní, ale pro ni bylo z jakéhosi dÛvodu dÛleÏité, aby tu
vzdálenost pﬁekonal on sám.
A chlapec pochopil, Ïe uÏ nemá sil vzdorovat. Dívãin pohled ho drÏel
jako neviditelná pruÏná pouta – slova mámila a on nebyl s to jim odolat.
Vûdûl, Ïe nikam chodit nemá, ale stejnû uÏ první krok uãinil. Dívka se
usmála a mezi rty se jí zatﬁpytily rovné bílé zuby. Dál uÏ jen ﬁekla:
„Sundej tu ‰álu.“
Zase se neubránil. Roztﬁesen˘ma rukama si shodil kapuci a ‰álu si stáhl,
aniÏ by ji rozvazoval. A vykroãil vstﬁíc tûm volajícím ãern˘m oãím.
S dívãinou tváﬁí se cosi dûlo. Spodní ãelist klesla, zuby se pohnuly a zakﬁivily se. V ústech se zaleskly teì uÏ nelidské tesáky.
Jegor uãinil je‰tû jeden krok.

– 14 –
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Tahle noc nezaãínala zrovna dobﬁe.
Probudil jsem se, sotva se setmûlo. LeÏel jsem, díval se, jak ve ‰tûrbinách mezi Ïaluziemi tají poslední záblesky svûtla, a zauvaÏoval. Jsem na
lovu uÏ pût nocí, a poﬁád nic. A dnes mi ‰tûstí nejspí‰ taky pﬁát nebude.
V bytû byla tma, radiátory sotva topily. Jediné, co mám na zimû rád,
je, Ïe se rychle stmívá a v ulicích je málo lidí. Jinak bych se ov‰em nejrad‰i na Moskvu uÏ dávno vyka‰lal a odtáhl nûkam na jih – do Jalty
nebo do Soãi. Právû k âernému moﬁi, a ne na nûjaké daleké ostrovy
v cizích tepl˘ch oceánech – mám totiÏ rád, kdyÏ v‰ude kolem ãlovûka
zurãí rodná ﬁeã…
Jsou to samozﬁejmû pitomé sny.
Na zaslouÏen˘ odpoãinek v tepl˘ch krajích nemám nárok.
ProtoÏe jsem si ho zatím nezaslouÏil.
Telefon jako by ãekal, aÏ se probudím – pak ale hned ohavnû naléhavû
zacvrlikal. Nahmátl jsem sluchátko a mlãky, bez jediného slova ho pﬁiloÏil k uchu.
„Antone! Ozvi se!“
Mlãel jsem dál. Larisin hlas je vûcn˘ a soustﬁedûn˘, ale uÏ hodnû unaven˘. V‰ak taky nejspí‰ cel˘ den nespala.
„Mám tû spojit se ‰éfem?“
„Ani ne,“ broukl jsem.
„Jak chce‰. UÏ ses vzbudil?“
„Jo.“
„Co má‰ dûlat, ví‰.“
„Nûco nového?“
„Nic... Snídani má‰?“
„Nûco se najde.“
„Dobﬁe. Tak zlom vaz.“
– 15 –
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To pﬁání bylo mdlé a nepﬁesvûdãivé. Larisa mi moc nevûﬁila. A ‰éf nejspí‰ taky ne.
„Díky,“ odpovûdûl jsem pﬁeru‰ovanému tónu jiÏ zavû‰eného sluchátka.
Vstal jsem a vypravil se na záchod a do koupelny. UÏ uÏ jsem si vymáãkl
pastu na kartáãek, kdyÏ mi do‰lo, Ïe moc spûchám, a znovu jsem v‰e odloÏil na okraj umyvadla.
V kuchyni byla naprostá tma, ale svûtlo jsem samo sebou nechal zhasnuté. Otevﬁel jsem dveﬁe lednice, v níÏ mezi potravinami mrzla vy‰roubovaná Ïárovka. Podíval jsem se na kastrol, v nûmÏ vûzel cedník. V cedníku
se válel kus poloroztálého masa. Cedník jsem vyjmul, kastrol pﬁiloÏil
k ústÛm a napil se.
Pokud si nûkdo myslí, Ïe praseãí krev je chutná, tak se m˘lí.
Vrátil jsem kastrol se zbytky scezené krve na místo a vypravil se zpût do
koupelny. Matná modrá Ïárovka jen stûÏí rozhánûla tmu. Zuby jsem si
ãistil dlouho a zuﬁivû, ale nakonec jsem nevydrÏel, znovu se odebral do
kuchynû a z mrazáku si pﬁihnul ledové vodky. V bﬁi‰e jsem teì nemûl teplo, ale rovnou horko. To je paneãku soubor pocitÛ – mrazivo na zubech
a horko v Ïaludku!
„Aby tû…,“ zaãal jsem na ‰éfovu adresu, ale vãas jsem se zarazil. Vycítit
i nezformulovanou kletbu by mu bylo podobné. Zamíﬁil jsem do pokoje
a zaãal pomalu sbírat poházené kusy odûvu. Kalhoty se na‰ly pod postelí,
ponoÏky na oknû a ko‰ile neznámo proã visela pﬁes âchojongovu masku.
Syn starokorejského krále na mû zíral ponûkud nesouhlasnû.
„Rad‰i poﬁádnû hlídej,“ broukl jsem na nûj, ale vtom se znovu naléhavû ozval telefon. Po chvíli skákání po jedné noze jsem ho na‰el.
„Tys mi nûco chtûl, Antone?“ zajímalo mého neviditelného spoleãníka.
„Pane, ne, pane,“ odpovûdûl jsem zasmu‰ile.
„No no. Je‰tû zkus ‚oãekávám va‰e rozkazy, pane‘!“
„Neoãekávám. Ale co se dá dûlat… pane.“
·éf se na chvilku odmlãel:
„Ale stejnû tû prosím, abys vzniklou situaci nebral na lehkou váhu, Antone. Dobﬁe? Ráno tû v kaÏdém pﬁípadû ãekám s hlá‰ením. A… zlom vaz.“
Ne Ïe bych se snad zastydûl, ale první podráÏdûní pﬁece jen pohaslo.
Vrazil jsem mobil do kapsy a otevﬁel skﬁíÀ v pﬁedsíni. Chvíli jsem pﬁemítal, ãím doplním v˘stroj a v˘zbroj. Mûl jsem nûkolik novinek, které mi za
– 16 –
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poslední t˘den vûnovali kamarádi, ale nakonec jsem se rozhodl pro bûÏnou v˘bavu – dostateãnû univerzální a zároveÀ kompaktní.
Tak – je‰tû pﬁehrávaã. Sluch ke své práci naprosto nepotﬁebuju, zato
nuda je nepﬁítel víc neÏ zákeﬁn˘.
NeÏ jsem vy‰el na chodbu, dlouho jsem se díval ven ‰peh˘rkou. Na
schodi‰ti nikdo.
Takhle tedy zaãínala dal‰í noc.
Asi ‰est hodin jsem jezdil metrem, bez ladu a skladu pﬁesedal z trasy na
trasu, tu a tam si zdﬁíml a umoÏnil tak mozku a smyslÛm trochu si odpoãinout. Nikde nic. Aãkoli – ledacos zajímavého jsem postﬁehl, ale to v‰e
byly samé fádní záleÏitosti pro nováãky. Situace se zmûnila aÏ kolem jedenácté, kdyÏ lidí v metru ubylo.
Sedûl jsem s oãima zavﬁen˘ma a uÏ potﬁetí bûhem tohoto veãera poslouchal Manfrediniho pátou symfonii. Cédéãko v pﬁehrávaãi bylo naprosto ‰ílené – byla to má vlastní smûs, v níÏ se stﬁedovûcí Italové a Bach
stﬁídali s Alisou, Richie Blackmoorem a Piknikem.
Stejnû je vÏdycky zajímavé, která melodie se nakonec kryje s jakou událostí. Tentokrát úspûch ãekal právû na Manfrediniho.
Zkroutila mû kﬁeã – bolest vystﬁelila od pat aÏ po zátylek. Zaúpûl jsem,
otevﬁel oãi a pﬁejel pohledem cel˘ vagón.
Té dívky jsem si v‰iml hned.
Byla velice mladá a velice milá. V parádním koÏí‰ku, s kabelkou a knihou v ruce.
A nad hlavou se jí vzná‰ela taková ãerná smr‰È, jakou jsem nevidûl uÏ
dobré tﬁi roky!
Asi jsem se musel zatváﬁit jako ‰ílenec – dívka mÛj pohled ucítila, podívala se po mnû, ale hned se zase odvrátila.
KéÏ by ses tak rad‰i podívala nad sebe!
Aãkoli proã – ãern˘ vír stejnû neuvidí. Nanejv˘‰ pocítí lehk˘ neklid.
A jen nezﬁetelnû, koutkem oka zaznamená nepatrné míhání ãehosi nad
hlavou…, ãehosi jako roj mu‰ek, nebo hork˘ vzduch, tetelící se nad letnû
rozpálen˘m asfaltem…
Nic konkrétního. Prostû nic. A bude Ïít dejme tomu je‰tû den ãi dva,
dokud neuklouzne na náledí a neupadne tak ne‰Èastnû, Ïe rána na hlavû
– 17 –
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bude rovnou smrtelná. Nebo nevleze pod auto. Nebo nûkde v prÛjezdu
nenarazí na nÛÏ nûjakého debila, kter˘ pﬁísnû vzato ani nebude vûdût,
proã ji zabil. A v‰ichni budou ﬁíkat: „Taková mladá, ta pﬁed sebou mûla
je‰tû cel˘ Ïivot – a v‰ichni ji pﬁitom mûli tak rádi…“
No ano. Jistû. Tomu se dá vûﬁit, protoÏe ta tváﬁiãka je aÏ pﬁíli‰ hezká
a pﬁíli‰ otevﬁená; je v ní sice únava, ale není v ní zlost. Vedle takové dívky
se ãlovûk cítí hned jinak, neÏ jak˘ doopravdy je. Pokou‰í se b˘t lep‰í, coÏ
ale dost tíÏí. S takov˘mi se kaÏd˘ chce spí‰ jen kamarádit, kdyÏ tak nepatrnû flirtovat a hlavnû se jim svûﬁovat. Do tohohle typu se zamiluje málokdo, ale rádi ho mají v‰ichni.
Kromû kohosi neznámého, kdo uÏ zaplatil ãernému mágovi.
âerná smr‰È je ve skuteãnosti jev naprosto obvykl˘. Kdybych se kolem
sebe rozhlédl pozornûji, zaznamenal bych jistû pût ãi ‰est dal‰ích takov˘ch
vírÛ, jak se vzná‰ejí nad cestujícími. Ty v‰echny ale byly rozmazané, skoro neviditelné a taky témûﬁ bez rotace. Prostû v˘sledek toho nejbûÏnûj‰ího, neprofesionálního prokletí. Kdosi tﬁeba na nûãí úãet poznamenal
„KéÏ bys chcípnul, mizero!“ Nebo nûco mírnûj‰ího – tﬁeba „Aby tû ãert
vzal!“ A z temné strany se hned pﬁihnal vír, kter˘ zbavuje úspûchu a vysává sílu.
JenÏe takováhle normální, diletantská a formálnû nedokonalá kletba
vydrÏí tak hodinu dvû, nanejv˘‰ den. Její dÛsledky jsou sice nepﬁíjemné,
ale ne smrtelné. To ãern˘ rotující trycht˘ﬁ nad dívkou byl vûru plnohodnotn˘, stabilizovan˘, dílo zku‰eného mága. Ta dívka to sice zatím nevûdûla, ale uÏ byla mrtvá.
Automaticky jsem hrábl po kapse, jenÏe pak jsem si uvûdomil, kde
jsem, a na ãele mi naskoãily vrásky. Proã ty mobily pod zemí nejdou?!
Jako by jejich vlastníci alespoÀ obãas nejezdili metrem…
Teì jsem se vnitﬁnû ‰tûpil mezi základním úkolem, kter˘ bylo tﬁeba
plnit, a to i bez sebemen‰í nadûje na úspûch, a dívkou odsouzenou k smrti. Jestli se jí dá je‰tû pomoci, nevím, ale vystopovat pÛvodce ãerného víru
je má povinnost!
A v tu chvíli jsem pocítil dal‰í impuls. Tenhle byl ov‰em jin˘. Nebolel
a nezpÛsobil mi Ïádné kﬁeãe – jen mi vyschlo v hrdle, strnuly mi dásnû, ve
spáncích mi zapulsovala krev a brnûly mû koneãky prstÛ.
Mám to!
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Ale proã proboha tak nevhod!
Vstal jsem, protoÏe vlak uÏ brzdil pﬁed stanicí. Pro‰el jsem kolem té
sleãny a pocítil na sobû její pohled. Dívala se za mnou. Bála se. âern˘ vír
sice nevidûla, ale zﬁejmû v ní vyvolával obavy a nepokoj, nutil ji pozornû
sledovat okolí.
Tﬁeba je‰tû stále Ïije právû jen díky tomu…
Ve snaze nesetkat se pokud moÏno s jejím pohledem jsem sáhl do kapsy. Nahmátl jsem amulet – chladivou tyãinku, vysoustruÏenou z onyxu.
Na okamÏik jsem zaváhal ve snaze vymyslet nûco jiného.
Ne, jiné v˘chodisko nemám!
Sevﬁel jsem onyx v hrsti. V prstech mû zaãalo bodat, ale pak se kámen,
vydávající nahromadûnou energii, citelnû zahﬁál. Ten pocit nebyl klamn˘,
i kdyÏ tahle zmûna teploty se exaktnû nijak zmûﬁit nedala. Mûl jsem pocit,
jako bych v ruce svíral oharek z táboráku…, oharek, potaÏen˘ jiÏ vychladl˘m popelem, ale uvnitﬁ stále je‰tû Ïhnoucí.
Vysál jsem amulet aÏ do dna – a pak jsem na dívku pohlédl. âern˘ vír
se zachvûl a lehce se naklonil smûrem ke mnû. Byl tak intenzivní, Ïe jevil
zárodky jistého intelektu.
Udeﬁil jsem.
Kdyby ve vagónu – ale co ve vagónu, v celé soupravû! – byl alespoÀ je‰tû jeden Jin˘, spatﬁil by oslniv˘ záblesk, kter˘ betonem proniká se stejnou
lehkostí jako Ïelezem…
Je‰tû nikdy jsem nezasahoval proti tak sloÏitû strukturované ãerné smr‰ti. A taky jsem je‰tû nikdy neuÏil amuletu s tak siln˘m v˘bojem.
Efekt byl naprosto neãekan˘. Slabouãké kletby, visící nad jin˘mi lidmi,
ihned beze stopy zmizely. Postar‰í paní, která si unavenû mnula ãelo,
s úÏasem pohlédla do vlastní dlanû; krutá migréna jí naprosto neãekanû
dala pokoj. Mladík, tupû zírající do ãerného skla, se najednou zachvûl
a jeho tváﬁ se uvolnila – krut˘ stesk se z jeho oãí náhle vytratil. âern˘ vír
nad dívkou odlétl asi na pût metrÛ stranou, dokonce zpola zmizel mimo
vagón, ale svou strukturu neztratil a pak se kﬁivolace vydal zpût ke své obûti.
Tomu ﬁíkám síla!
Tomu ﬁíkám soustﬁedûnost!
V‰eobecnû se soudí, i kdyÏ já sám to nikdy nevidûl, Ïe vytlaãená ãerná
smr‰È ztrácí orientaci a pak se pﬁilepí na nûkoho jiného. To je sice taky
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