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Vstup do tohoto domu Ïádnou zvlá‰tní úctu nevyvolával. âíseln˘ zámek
je po‰kozen˘ a nefunguje, v‰ude pod nohama se povalují ‰paãky od levn˘ch cigaret. V˘tahová kabina je popsaná primitivními grafitti, v nichÏ se
slovo Spartak objevuje stejnû ãasto jako tvrdé vulgarismy; tlaãítka jsou
propálená cigaretami a peãlivû zalepená zkamenûlou Ïv˘kaãkou.
Taky dveﬁe bytu ve tﬁetím patﬁe odpovídaly tomu, co se dalo vidût uÏ
u vchodu – potaÏené byly jakousi fádní koÏenkou je‰tû ze sovûtsk˘ch ãasÛ,
na kterou kdosi pﬁi‰rouboval laciné hliníkové ãíslice.
NeÏ Nata‰a stiskla zvonek, na okamÏik zaváhala. KdyÏ zabloudíte do
takov˘chto míst, není v co doufat. A kdyÏ uÏ je ãlovûk tak zpitomûl˘, Ïe
je ochoten uch˘lit se k sluÏbám magie, má radûji nejdﬁív otevﬁít noviny,
zapnout televizi nebo si pustit rádio. Tam najde seriózní salóny a zku‰ené
senzibily s mezinárodními diplomy… Stejnû je to v‰echno podfuk, to dá
rozum. Ale aspoÀ se v‰e bude odehrávat v pﬁíjemném prostﬁedí a na patﬁiãné úrovni… a ne v takovémhle útoãi‰ti beznadûjn˘ch smolaﬁÛ.
Nakonec pﬁece jen zazvonila – kdyÏ uÏ sem váÏila tu cestu.
Nûkolik minut to vypadalo, Ïe byt je prázdn˘. Pak se ale ozvaly kvapné
kroky, kroky ãlovûka, kter˘ spûchá a z nohou mu padají se‰lapané pantofle. Laciná ‰peh˘rka na okamÏik ztmavla, pak cvakl zámek a dveﬁe se rozlétly.
„JeÏí‰, jsi to ty, Nata‰o? Tak pojì dál…“
Lidé, kteﬁí ãlovûku zaãínali okamÏitû tykat, se jí nezamlouvali nikdy –
dokonce ani v pﬁípadech, kdy by tykání sama dala pﬁednost; jenÏe i tak je
snad alespoÀ pro poﬁádek dobré zeptat se napﬁed na svolení, ne?
Îena, která jí otevﬁela, uÏ ji bez dlouh˘ch cirátÛ popadla za ruku a táhla
ji dovnitﬁ s v˘razem tak upﬁímné pohostinnosti v jiÏ nemladé a nápadnû
zmalované tváﬁi, Ïe se proti tomu stejnû nedalo nic dûlat.
„Kamarádka mi ﬁíkala, Ïe pr˘…“ spustila Nata‰a.
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„No jistû, jistû, v‰echno vím, dûvenko,“ zamávala rukama paní domu.
„JéÏi‰, ale nezouvej se, stejnû jsem zrovna chtûla uklízet… Aãkoli dobﬁe,
seÏenu ti nûco na nohy.“
Nata‰a se s tûÏko potlaãovan˘m odporem rozhlédla kolem sebe.
PﬁedsíÀ nebyla vlastnû nijak malá, ale stra‰livû zaneﬁádûná a zavalená
krámy. Îárovka u stropu sotva Ïhne, ta bude mít tak tﬁicet wattÛ, ale celkovou ubohost to stejnû nezakryje. Na vû‰áku visí hotové hory ‰atstva
vãetnû ondatrového koÏichu, asi molÛm pro radost. Neurãitû ‰edé linoleum na podlaze se na mnoha místech odchlipuje. K tomu poklízení se paní
domu zﬁejmû chystá uÏ dlouho…
„Ty se menuje‰ Nata‰a, dcerunko? Já jsem Dá‰a.“
Dá‰a byla tak o patnáct ãi dvacet let star‰í neÏ ona sama. Pﬁinejmen‰ím.
Skuteãnû mohla b˘t Nata‰inou matkou, ale to by jí velkou radost neudûlala… Kyprá, s nemyt˘mi mastn˘mi vlasy, s jasn˘m, ale oloupan˘m lakem
na nehtech, v sepraném Ïupanu a v nemoÏn˘ch pantoflích, které se jí rozpadaly na bos˘ch nohou. Nehty u nohou mûla taky nalakované – paneboÏe, nûco tak vulgárního se hned tak nevidí!
„Vy jste zaﬁíkávaãka?“ zeptala se Nata‰a. A v duchu, pro sebe dodala:
A já jsem zase kráva!
Dá‰a pﬁik˘vla. Sehnula se a z hory v‰elijak˘ch ‰krpálÛ vytáhla gumové
pantofle. Ty nejpitomûj‰í ze v‰ech, co jich lidstvo kdy vymyslelo – se
spoustou ãnících gumov˘ch ‰palíãkÛ. Takov˘ sen ‰íleného jogína. Vût‰ina
tûch ‰palíãkÛ uÏ se dávno olámala, ale o to pohodlnûj‰í pantofle nebyly,
spí‰ naopak.
„Vobuj si to!“ navrhla nad‰enû Dá‰a.
Nata‰a jako zhypnotizovaná shodila stﬁevíãky a gumové pantofle si nazula.
Sbohem, punãocháãe! To bude ok! Co je platné, Ïe jste vychvalované znaãky
s vychvalovanou lycrou. V‰echno na svûtû je podvod, vymy‰len˘ práskan˘mi
pitomci. Pitomec to vymyslel, ale ti chytﬁí na to neznámo proã skáãou.
„Jojo, jsem zaﬁíkávaãka,“ sdûlila jí Dá‰a, bdûle kontrolující proces
obouvání. „To jsem zdûdila po babce. A taky po mámû. Ty byly taky zaﬁíkávaãky a pomáhaly lidem, my to máme v rodinû… Heleì, pojì do kuchynû, Nata‰o, já nûjak nemám v pokojích uklizíno…“
Nata‰a se uÏ ponûkolikáté bûhem pár minut proklela a vydala se za paní
domu. Kuchynû v‰echna její oãekávání potvrdila. Ve dﬁezu hora ‰pinavého
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nádobí a uprostﬁed místnosti upatlan˘ stÛl, z nûhoÏ po jejich pﬁíchodu
kamsi dolÛ línû odlezl ‰váb. Podlaha celá lepkavá, okna po zimû samozﬁejmû nemytá a stínidlo na lampû zaneﬁádûné mu‰inci.
„Sedni si!“ Dá‰a zpod stolu obratnû vylovila ‰tokrle a postavila ho na
ãestné místo – mezi stÛl a lednici, coÏ byl prastar˘, kﬁeãovitû se otﬁásající
Saratov.
„Dûkuju, já mÛÏu postát.“ Nata‰a se skálopevnû rozhodla, Ïe tady si nesedne. ·tokrle vzbuzovalo je‰tû ménû dÛvûry neÏ stÛl nebo podlaha.
„Dá‰o… Nebo Darjo?“
„Darjo.“
„Já jsem se, Darjo, vlastnû chtûla jen dovûdût…“
Îena pokrãila rameny. Cvakla vypínaãem rychlovarné konvice, coÏ byl
zﬁejmû jedin˘ pﬁedmût, kter˘ nepÛsobil dojmem, Ïe ho majitelka bytu sebrala u popelnic. Podívala se na Nata‰u.
„Jo tak dovûdít… A co by to tak mûlo bejt, dûvenko? DyÈ je to na tobû
stejnû v‰echno rovnou vidût...“
Na okamÏik se Nata‰i zmocnil nepﬁíjemn˘, souÏiv˘ pocit, Ïe je v kuchyni málo svûtla. V‰echno ze‰edivûlo a ztichl jak d˘chaviãn˘ klapot lednice, tak monotónní hukot aut dole na hlavní ulici. Otﬁela si ãelo, orosené
ledov˘m potem. To bude z toho vedra. Je léto, venku je Ïár, k tomu ta
dlouhá cesta metrem a pak nával v trolejbuse… Proã ona si nevzala taxíka?
Îe poslala pryã ﬁidiãe, to dá rozum – vÏdyÈ by se stydûla i jen naznaãit,
kam a proã jede… Ale taxíka si vzít mohla.
„Tak von ti utek starej, viì, Nata‰enko,“ ﬁekla jí Darja laskavû. „Pﬁed
dvûma tejdenkama. Najednou – prostû naházel vûci do kufru a pryã. Bez
velkejch hádek a scén, Ïe jo? Byt ti nechal, auto taky. A ‰el k t˘ mlad˘
mr‰e ãernovok˘… a to ty pﬁece taky nejsi stará, dcerunko.“
Tentokrát uÏ Nata‰a na „dcerunku“ nereagovala. Zoufale vzpomínala,
co v‰echno své pﬁítelkyni vykládala a co ne. O té „ãernovoké“ snad nepadlo ani slovo. I kdyÏ je to fakt – opravdu je snûdá, ãernovlasá… Nata‰i
se znovu zmocnil nerozumn˘, oslepující vztek.
„V‰ak já vim, proã vod tebe vode‰el, Nata‰enko… A nezlob se na starou Ïenskou, Ïe ti ﬁíká dcerunko – já vim, Ïe jsi silná Ïenská, kerá je
schopná Ïít podle vlastní hlavy, ale vy v‰echny jste jako moje rodn˘
céry… Dûti jste nemûli Ïádn˘, viì, Nata‰enko.“
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„Nemûli,“ ‰eptla Nata‰a.
„A proã né, dûvenko moje zlatá?“ Zaﬁíkávaãka káravû zakroutila hlavou.
„Poniváã von chce dcerku, Ïe jo…“
„To ano…“
„A Ïes mu ji neporodila?“ pokrãila rameny Darja. „Podívej – tﬁeba já
mám dûtí pût. Dva nejstar‰í ‰li k armádû. Jedna holka je vdaná a teì se
stará vo dítû, druhá e‰tû studuje. A pak mám e‰tû toho nejmen‰ího, ro‰Èáka jednoho…“ Uãinila rozmáchlé gesto rukou. „Jen se posaì…“
Nata‰a bez nad‰ení poslechla a kabelku si kﬁeãovitû pﬁitiskla na kolena.
Pak se pokusila pﬁevzít iniciativu:
„Prostû se to tak sebûhlo. Já bych mu to dítû klidnû porodila, ale pﬁece
si kvÛli tomu nezniãím kariéru.“
„CoÏ to je taky pravda,“ nehodlala se pﬁít zaﬁíkávaãka a promnula si
tváﬁ dlanûmi. „Ty to musí‰ vûdût líp… JenÏe teì bys chtûla, aby se vrátil,
co? ProtoÏe proã ti utek? No jelikoÏ ta ãernovoká uÏ je s nim v nadûji…,
v‰ak si s tim taky dala práci. Pûknû ho vyslechla, politovala, v post˘lce
s nim po‰pásovala… ProtoÏe jsi chlapa mûla v˘born˘ho, vo takov˘ho by
stála kaÏdá. A ty ho ale stejnû chce‰ zpátky, viì? Îe ho chce‰ zase domu?“
Nata‰a pevnû stiskla rty.
„Ano.“
Zaﬁíkávaãka si povzdechla:
„CoÏ jo… vono by to ‰lo.“
Její tón se nepostﬁehnutelnû promûnil a teì byl tíÏiv˘ a naléhav˘:
„JenÏe to bude kﬁíÏ. Vono není tûÏk˘ ho vrátit, tûÏ‰í je ho udrÏet.“
„Já ho ale stejnû chci!“
„Vona kaÏdá z vás v sobû má kus magick˘ síly, dcerunko.“ Darja se teì
naklonila pﬁes stÛl a oãima Nata‰u doslova provrtávala. „Takov˘ normální, Ïensk˘, vodvûk˘. Akorát Ïe tys na ni pro samou kariéru zapomnûla,
a tos teda nemûla. Ale nevadí. Já ti pomÛÏu. JenomÏe to budeme muset
rozdûlit na tﬁi etapy.“
Lehce pleskla pûstí do stolu.
„TakÏe za prv˘. Poradím ti takov˘ kouzlo. To Ïádnej velkej hﬁích
není… A muÏíãka ti vrátí do baráku. Vrátí, ale neudrÏí, to si pamatuj.“
Nata‰a nejistû pﬁik˘vla. Zaﬁíkávání rozdûlené do „tﬁí etap“ jí pﬁipadalo
jaksi nepatﬁiãné – zvlá‰È v tomhle bytû a od téhle Ïeny…
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„Za druh˘: Ta ãernovoãka nesmí to dítû porodit. Poniváã jesli ho porodí, tak si muÏíãka stejnû neudrÏí‰. A tady to chce velkej hﬁích, protoÏe my
musíme ten nevinnej plod zniãit…“
„Co to proboha ﬁíkáte!“ zachvûla se Nata‰a. „Já rozhodnû nehodlám
skonãit pﬁed soudem!“
„Jen se neboj, Nata‰enko, trávit ho nebudem. To se akorát takhle udûlá rukama,“ a zaﬁíkávaãka to hned pﬁedvedla, „a pak uÏ jen tlesknu… CoÏ
je celá práce a taky celej hﬁích. Tak jakejpak soud?“
Nata‰a mlãela.
„A teì za tﬁetí. Ty sama porodí‰ dítû. S tim ti taky pomÛÏu. Bude to
holãiãka, krásná a chytrá, tobû ku pomoci a muÏi pro radost. A tim budou
v‰echny tvoje bolesti zaÏehnan˘.“
„To myslíte váÏnû?“ ﬁekla ti‰e Nata‰a. „A vy to tedy v‰echno…“
„Já ti to ﬁeknu takhle,“ vstala Darja od stolu. „KdyÏ ﬁekne‰ jo, tak se to
pﬁesnû takhle stane. Zejtra se tvuj muÏ vrátí domu a pozejtﬁí ãernovoãka
pﬁijde vo to, co si s nim upletla. Peníze vod tebe Ïádn˘ nevemu, dokuì mi
je sama nepﬁinese‰. Ale pak si je teda vemu, a hodnû, to ti ﬁikám rovnou
a pﬁi pánubohu na to pﬁísahám.“
Nata‰a se u‰klíbla:
„A co kdyÏ vás podfouknu a nic vám nepﬁinesu? V‰echno uÏ pﬁece
bude hotov˘ a…“
Zarazila se v pÛli vûty. Zaﬁíkávaãka si ji mlãky mûﬁila pﬁísn˘m pohledem. A taky s lehk˘m soucitem, asi jako matka nerozumnou dceru…
„Ale nepodfoukne‰, Nata‰enko. Jen si vo tom popﬁemej‰lej a sama pﬁíde‰ na to, Ïe by nebylo dobr˘ mû podfouknout.“
Nata‰a namáhavû polkla naprázdno. Pak se pokusila zaÏertovat:
„TakÏe pﬁímá platba proti dodanému zboÏí?“
„I ty moje podnikatelko,“ pronesla s ironickou pﬁevahou Darja. „Kdo
by tû takovouhle mûl rád – takovouhle pﬁechytralou a do k‰eftu. Îenská
musí dycky bejt tak trochu husa…, tak je to… Proti dodan˘mu zboÏí…
Proti trojímu zboÏí!“
„A kolik?“
„Pût.“
„âeho pût?“ zeptala se Nata‰a nechápavû. „Já si myslela, Ïe je to mnohem levnûj‰í!“
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„Kdybys chtûla jen vrátit chlapa, tak to bude levnûj‰í. JenÏe ti za chvíli
zase uteãe. Proto ti taky nabízím vopravdickou pomoc a spolehliv˘ prostﬁedky.“
„Souhlasím,“ pﬁik˘vla odhodlanû Nata‰a. Zmocnil se jí pocit mírné nereálnosti v‰eho, co se tu právû odehrávalo. TakÏe staãí tlesknout a zatím
nenarozené dítû se nenarodí nikdy? A pak se tleskne je‰tû jednou a ona
tomu blbeãkovi milovan˘mu porodí holku?
„Bere‰ na sebe ten hﬁích?“ zaútoãila na ni znovu zaﬁíkávaãka.
„Hﬁích, hﬁích – toho se aspoÀ jednou za Ïivot dopustila kaÏdá Ïenská!“
odsekla tentokrát dost podráÏdûnû Nata‰a. „A tﬁeba ani Ïádn˘ dítû neãeká!“
Zaﬁíkávaãka se odmlãela a jako by se do ãehosi zaposlouchávala. A pok˘vala hlavou:
„Ale ãeká… A jak se zdá, mûla by to vopravdu bejt holka...“
„Já to beru!“ skoãila jí uÏ skoro vztekle do ﬁeãi Nata‰a. „A ty hﬁíchy na
sebe taky vezmu – jak˘ chce‰. TakÏe domluveno?“
Zaﬁíkávaãka si ji znovu zmûﬁila s pﬁísnou nepﬁízní v oku:
„To ne, dûvãe zlat˘. Îádn˘ beru na sebe v‰echny hﬁíchy, jak˘ chce‰. To
bych na tebe mohla navûsit kdeco. Sv˘ho i cizího… a ty aby sis to pak
pﬁed pánembohem zvodpovídala sama.“
„To nech na mû.“
Darja si povzdechla:
„Jak jsou mlad˘, tak jsou hloup˘. To si myslí‰, Ïe pánbu je zvûdavej na
to, aby se v tom pak pﬁehraboval? KaÏdej hﬁích po sobû zanechává stopu,
no a podle tûch stop je potom taky kaÏdej z nás posuzovanej… Ale nic, ty
se neboj. Já ti nic cizího nepodstrãím.“
„V‰ak já se nebojím.“
JenÏe zaﬁíkávaãka jako by ji uÏ neposlouchala. UÏ zase jen strnule sedûla
a snad nûãemu naslouchala:
„No nic… Dáme se do práce. Podej mi ruku!“
Nata‰a k ní nejistû napﬁáhla pravou ruku a s obavou se zadívala na drah˘ briliantov˘ prsten. Sice jde z prstu dolÛ ztûÏka, ale pﬁece jen…
„Co…“
âarodûjnice ji do malíku píchla tak obratnû a rychle, Ïe to ani nezabolelo. Pak uÏ se Nata‰a jen uhranutû dívala na rychle nab˘vající rudou krÛpûj. Darja naprosto samozﬁejmû odhodila tenkou a jako Ïihadlo ostrou
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zdravotnickou jehlu do talíﬁe s vystydl˘mi zbytky bor‰ãe. Pﬁesnû takov˘mi jehlami se v laboratoﬁi odebírá krev.
„Jen se niãeho neboj, já to v‰echno mám sterilní, i ty jehly jsou jednorázov˘.“
„Co si to dovolujete?!“ Nata‰a se pokusila ruku vytrhnout, ale Darja ji
neãekanû pevnû sevﬁela a otoãila dlaní dolÛ.
„DrÏ, ty mÛro! Nebo tû budu muset píchnout je‰tû jednou!“
Pak z kapsy vytáhla lékárenskou lahviãku z tmavohnûdého skla. Etiketa byla zpola strÏená, ale na zbytku se je‰tû dala pﬁeãíst poãáteãní písmena: „Na…“ Babice obratnû od‰roubovala zátku, nastavila hrdélko pod
Nata‰in malík a celou její rukou zatﬁásla. Kapka krve se utrhla a skanula
dovnitﬁ.
„Nûker˘ si myslej,“ pronesla spokojenû, „Ïe ãím víc je v kouzlu krve,
tim je silnûj‰í. JenÏe tak to nejni. Krev musí bejt kvalitní, ale kolik jí je, na
tom nesejde…“
âarodûjnice otevﬁela lednici a vytáhla odtud pÛldecovou lahviãku
vodky Privet. Nata‰a si vzpomnûla, Ïe její ﬁidiã tûmhle lahviãkám ﬁíká vypro‰Èováky…
Nûkolik kapek vodky spotﬁebovala na kousek vaty, kter˘ si Nata‰a poslu‰nû pﬁiloÏila k prstu. Zbytek koﬁaly jí babice nabídla:
„Dá‰ si?“
Nata‰a si náhle Ïivû pﬁedstavila probuzení zítra ráno – nûkde na druhém konci mûsta, okradená, znásilnûná a bez sebemen‰ího ponûtí, co se
to s ní vlastnû stalo. Zakroutila hlavou.
„Tak si cvaknu já.“ Darja pﬁiloÏila vypro‰Èovák k ústÛm a jedin˘m
mocn˘m dou‰kem vodku vysála. „Vono se ãlovûku hned líp to… pracuje.
A ty… se mû neboj, nejni proã. Já se loupeÏema neÏivim.“
Nûkolik kapek alkoholu ze dna lahviãky pﬁimísila ke krvi. A pak, aniÏ
by si nûco dûlala z Nata‰ina zvûdavého pohledu, do kouzelného lektvaru
pﬁidala sÛl, cukr, horkou vodu z rychlovarné konvice a nakonec nûjak˘
prá‰ek, pronikavû vonící po vanilce.
„Co je to?“
„To má‰ r˘mu, nebo co? Pﬁece vanilka.“
âarodûjnice jí hnûdou nádobku podala:
„Na.“
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„A to je v‰echno?“
„Jo. Teì to akorát dá‰ tomu sv˘mu vypít. DokáÏe‰ to? Nejlep‰í je to do
ãaje. De to i do vodky, ale to moc nedoporuãuju.“
„A kde je teda to kouzlo?“
„Poãkat – jak to myslí‰?“
Nata‰a si znovu pﬁipadala jako naprostá husa. Málem se na babici rozjeãela:
„Ale to je pﬁece jen kapka m˘ krve, kapka vodky, cukr, sÛl a vanilka!“
„A voda,“ doplnila ji Darja a opﬁela si ruce v bok. Ironicky se na mladou podnikatelku zadívala: „A co bys tam jako chtûla mít? Su‰en˘ ropu‰í
voko? Nebo Ïluví vejce? Nebo jsem se ti do toho mûla vysmrkat? Hele, co
potﬁebuje‰ – nevídan˘ pﬁísady, nebo efekt?“
Nata‰a ohromená tím neãekan˘m v˘buchem neﬁekla nic. Darja pokraãovala, aniÏ by se snaÏila nûjak tlumit v˘smû‰n˘ tón:
„Hele, milá zlatá… Kdybych na tebe chtûla dûlat dojem, tak bych ti to
pﬁedvedla se v‰í parádou, vo tom nepochybuj. DÛleÏit˘ není, co v t˘ lahviãce je, ale kdo to dûlal. Niãeho se neboj, bûÏ domÛ a muÏíãkovi to pûknû nalej. E‰tû k tobû pﬁíde?“
„Ano, veãer… Volal, Ïe si tam vezme nûjak˘ vûci…“ zamumlala.
„Ty aÈ si klidnû veme, hlavnû mu nalej ãaj s tûmahle kapkama. A zejtra
si ty krámy zase postûhuje zpátky. Pokuì ho samozﬁejmû pustí‰ domu,“
u‰klíbla se ãarodûjnice. „No tak jo…, teì uÏ nám zbejvá jen to poslední.
Bere‰ na sebe ten hﬁích?“
„Beru.“ A Nata‰a najednou pochopila, Ïe právû ﬁeãené uÏ nemÛÏe posmû‰nû ironizovat. Nûco na to v‰em uÏ nebylo ani trochu k smíchu. ProtoÏe
sliby zaﬁíkávaãky znûly aÏ pﬁíli‰ váÏnû. A jestli se muÏ zítra opravdu vrátí…
„Tvoje ﬁeã, moje vûc…“ rozpﬁáhla Darja pomalu ruce a zadrmolila:
„Rudá voda, cizí bûda, shnil˘ sémû, lich˘ plémû. Co bylo, uÏ není, co nebylo, nebude. VraÈ se do nicoty, zmiz beze stopy, podrob se mé vÛli, mé
slovo aÈ se stane…“
Pak její hlas pﬁe‰el do neartikulovaného ‰epotu. Asi minutu zaﬁíkávaãka ti‰e pohybovala rty. A pak ostﬁe spráskla ruce.
Zﬁejmû za to mohla pﬁedstavivost, ale Nata‰a mûla najednou pocit, Ïe
se kuchyní prohnal závan ledového vichru. Tep se zrychlil a naskoãila jí
husí kÛÏe.
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Darja pohodila hlavou, pohlédla na Nata‰u a lehce k˘vla hlavou:
„To je v‰echno. BûÏ domÛ, dcerunko. Klidnû bûÏ domu a voãekávej
toho sv˘ho.“
Nata‰a vstala a zeptala se:
„A… kdy mám…“
„KdyÏ otûhotní‰, sama si na mû vzpomene‰. âekat budu tﬁi mûsíce;
kdyÏ se nedoãkám, tak to se pak na mû nesmí‰ zlobit…“
Nata‰a pﬁik˘vla a polkla nasucho. Najednou skálopevnû vûﬁila v‰emu,
co jí vûdma naslibovala, a pﬁitom si naprosto jasnû uvûdomovala, Ïe kdyÏ
se v‰echno podaﬁí, bude jí za ty tﬁi mûsíce stra‰nû líto nûjaké peníze zaplatit. A urãitû bude v poku‰ení svést v‰echno na ‰Èastnou shodu okolností – protoÏe pﬁece nestrãí jen tak pro nic za nic pût tisíc dolarÛ téhle
‰pinavé ‰arlatánce!
ZároveÀ ale chápala, Ïe strãí. MoÏná to bude protahovat aÏ do posledního dne, ale zaplatí.
ProtoÏe si vybaví to tlesknutí zanedban˘ch rukou a mraziv˘ závan, kter˘ v kuchyni tak neãekanû pocítila.
„BûÏ,“ zopakovala je‰tû jednou a dÛraznûji ãarodûjnice. „Já musim e‰tû
vaﬁit veãeﬁi a poklidit po bytû. Jen di klidnû domu…“
Nata‰a vy‰la do pﬁedsínû, s úlevou shodila gumové sandály a obula si své
stﬁevíãky. Punãocháãe to snad vydrÏely… no prosím, v to ani nedoufala…
Pohlédla na zaﬁíkávaãku a pokusila se najít nûjaká vhodná slova – snad
aby podûkovala nebo aby si nûco upﬁesnila, ãi dokonce zaÏertovala, pokud
se jí nûco takového povede…
Darja uÏ ale mûla jiné starosti. Oãi tﬁe‰tila na zavﬁené dveﬁe od bytu,
mátoÏnû pﬁed sebou pohybovala rukama a ‰eptala:
„Kdo… to je? No kdo…?“
A v následujícím okamÏiku se dveﬁe za Nata‰in˘mi zády po ohlu‰ující
ránû otevﬁely dokoﬁán. PﬁedsíÀ byla najednou plná nûjak˘ch lidí – dva
muÏi uÏ zaﬁíkávaãku drÏeli za ruce a tﬁetí rychle vykroãil do kuchynû, bez
pﬁem˘‰lení, bylo vidût, Ïe dispozici místností dokonale znal. Vedle Nata‰i se
najednou ocitla mladá ãernovláska. V‰ichni muÏi byli obleãení prostû,
snad aÏ pﬁehnanû nenápadnû – na sobû mûli ‰ortky a triãka, tedy odûv,
v jakém v tûch nesl˘chan˘ch vedrech chodí snad devadesát procent moskevsk˘ch muÏÛ. Nata‰a se najednou nemohla ubránit znepokojivé pﬁedstavû,
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Ïe tohle obleãení je moÏná cosi na zpÛsob nenápadn˘ch ‰ed˘ch oblekÛ
tajn˘ch sluÏeb.
„To vÛbec není dobr˘,“ ﬁekla s v˘tkou v hlase ta dívka a zakroutila hlavou: „Je to pûkná odpornost, Natálie Alexejevno!“
Na rozdíl od muÏÛ na sobû mûla tmavé dÏínsy a dÏínsovou bundu. Na
krku se jí pohupovala broÏ na stﬁíbrném ﬁetízku a na prstech obou rukou
Nata‰a zahlédla nûkolik stﬁíbrn˘ch prstenÛ; byly masivní a rafinovanû tvarované do podoby tygﬁích a draãích hlav, klubek hadÛ a ornamentÛ, které pﬁipomínaly litery jakéhosi neznámého písma.
„O ãem to mluvíte?“ zeptala se ustra‰enû Nata‰a.
Ta dívka místo odpovûdi mlãky otevﬁela její kabelku a vylovila z ní
hnûdou lahviãku. Tu pak zvedla aÏ k Nata‰in˘m oãím. A znovu vyãítavû
pok˘vala hlavou.
„Máme to!“ ozvalo se z kuchynû. „Je to úplnû jasn˘, kluci!“
Jeden z dvojice, která Darju drÏela, znudûnû pronesl:
„Darjo Leonidovno Roma‰ovová! Jménem Noãní hlídky vás zat˘káme!“
„Jak˘ hlídky?“ v ãarodûjãinû hlase se mísilo nepochopení s panikou.
„Co jste zaã?“
„Máte právo odpovídat na na‰e otázky,“ pokraãoval ten mládenec. „Jak˘koli magick˘ úkon z va‰í strany bude povaÏován za v˘raz nepﬁátelství
a bez varování potrestán. Máte právo poÏádat o moÏnost vyﬁídit si v‰echny své lidské záleÏitosti. A za vinu se vám klade... Gariku!“
Z kuchynû se vrátil dal‰í mlad˘ muÏ, kter˘ tam pﬁed okamÏikem ode‰el.
Nata‰a si jako ve snu uvûdomila, Ïe má velmi inteligentní, smutnû zadumanou tváﬁ. Takoví chlapi se jí odjakÏiva líbili…
„Situace je standardní,“ ﬁekl Garik. „Nezákonné provozování ãerné magie. Zásahy do vûdomí lidí, tak tﬁetí ãtvrt˘ stupeÀ. VraÏda. A neplacení
daní, coÏ se ov‰em net˘ká nás, ale Temn˘ch.“
„Za vinu se vám klade nezákonné provozování ãerné magie, zásahy do
vûdomí lidí a vraÏda. PÛjdete s námi.“
âarodûjnice pronikavû, stra‰livû zajeãela. Nata‰a bezdûky pohlédla do
dveﬁí otevﬁen˘ch dokoﬁán – doufat, Ïe snad pﬁibûhnou sousedé, je naivní,
ale policii by zavolat mohli.
Zvlá‰tní náv‰tûvníci na ten kvil nereagovali nijak. Jen dûvãe svra‰tilo
ãelo a zeptalo se:
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„A co budeme dûlat s ní?“
„Kouzlo zabavit a z pamûti v‰e vymazat.“ Garik na Nata‰u pohlédl bez
‰petky soucitu. „AÈ si myslí, Ïe nikoho nena‰la doma.“
„A to je v‰echno?!“ zeptala se dívka, vytáhla z kapsy krabiãku cigaret
a zapálila si.
„Tady pﬁece nic dûlat nemÛÏeme, KáÈo. Je to ãlovûk, tak co si na ní
vezmem?“
Z tohohle uÏ ani strach ne‰el. To vypadalo na sen, stra‰n˘ sen… a Nata‰a také jednala jako ve snách. Prudk˘m pohybem vytrhla dívce lahviãku
z rukou a vyrazila do otevﬁen˘ch dveﬁí.
OkamÏitû ji to odhodilo zpátky – jako by narazila na neviditelnou zeì.
Vykﬁikla, zhroutila se k nohám zaﬁíkávaãky, lahviãka jí vylétla z ruky a neãekanû lehce se rozbila o zeì. Na linoleu se udûlala miniaturní louÏiãka
bezbarvé lepkavé tekutiny.
„Seber ty stﬁepy, Tygﬁíku. KvÛli evidenci…“ ﬁekl klidnû Garik.
Nata‰a se rozplakala.
Ne strachy, to rozhodnû ne, protoÏe GarikÛv tón jasnû naznaãil, Ïe
z pamûti jí v‰echno vymaÏou. A ona bude zase stát na ulici, pevnû pﬁesvûdãená, Ïe u zaﬁíkávaãky nebyl nikdo doma.
Plakala a dívala se, jak se její láska beznadûjnû roztéká po podlaze.
Do dveﬁí mezitím vrazil kdosi dal‰í. „Rychle, mládeÏi, máme tu hosty!“
zaslechla Nata‰a vzru‰en˘ hlas, ale ani se neotoãila. Bylo to zbyteãné. Stejnû to v‰echno zapomene. V‰echno se rozbije, v‰e se rozletí na ostré stﬁípky a zmizí v blátû.
NavÏdy.
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