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„Člověk by se nikdy neměl vzdávat, dochází mi. Nesmí to dělat.“ 

Matěj Novobilský 

„Život je jako voda v děravé nádobě. Ta voda pomalu odtéká, až 

jednou nádoba vyschne a život skončí. Pokud máš vedle sebe 

někoho, na koho se těšíš, když s ním nejsi, jako já se těším na svou 

ženu, až přijdu z téhle roboty, i když mě někdy strašně štve, život je 

rázem snadnější, delší a hlavně má svůj smysl. Každý má v sobě 

ideály, jak by měl vypadat jeho partner, co by měl mít  

za vlastnosti a podobně. Jenže když se v tvém životě objeví někdo, 

kdo dá tvé existenci smysl, všechny tyto ideály, chlapče, roztrháš  

a vyhodíš do koše. Pokud tvým srdcem zacloumá nějaká ženská,  

a ta pro okolí není dost ideální, pro tebe bude ideální přes to 

všechno, protože ona je ta pravá, o kterou se musíš alespoň 

pokusit.“   



4 
 

Úvod .....................................................................................................................6 

1. kapitola .................................................................................................... 7 

2. kapitola .................................................................................................... 9 

3. kapitola........................................................................................................... 13 

4. kapitola........................................................................................................... 18 

5. kapitola........................................................................................................... 28 

6. kapitola........................................................................................................... 32 

7. kapitola........................................................................................................... 37 

8. kapitola........................................................................................................... 49 

9. kapitola........................................................................................................... 62 

10. kapitola ......................................................................................................... 64 

11. kapitola ......................................................................................................... 77 

12. kapitola ......................................................................................................... 87 

13. kapitola ......................................................................................................... 95 

14. kapitola ....................................................................................................... 102 

15. kapitola ....................................................................................................... 104 

16. kapitola ....................................................................................................... 113 

17. kapitola ....................................................................................................... 119 

18. kapitola ....................................................................................................... 123 



5 
 

19. kapitola ....................................................................................................... 126 

20. kapitola ....................................................................................................... 131 

21. kapitola ....................................................................................................... 137 

22. kapitola ....................................................................................................... 139 

23. kapitola ....................................................................................................... 140 

24. kapitola ....................................................................................................... 141 

25. kapitola ....................................................................................................... 145 

26. kapitola ....................................................................................................... 150 

27. kapitola ....................................................................................................... 154 

28. kapitola ....................................................................................................... 157 

29. kapitola ....................................................................................................... 168 

30. kapitola ....................................................................................................... 173 

31. kapitola ....................................................................................................... 177 

KONEC .............................................................................................................. 181 

Závěrem ........................................................................................................... 182 

První poločas .................................................................................................... 183 

Matěj Novobilský .............................................................................................. 183 

Zaplatit za tuto e-knihu můžete ........................................................................ 184 

  



6 
 

Úvod 
 

Do západní Evropy přijíždí velké množství mladých dívek  

ze zemí bývalého Sovětského svazu s cílem tam začít nový a lepší 

život. Nezanedbatelná část z nich však končí v nočních podnicích, 

nebo se z nich rovnou stanou prostitutky. Zaplétají se do obchodu 

s drogami, ale i ony samotné jsou obětmi závažných trestných činů.  

Mladé dívky, které kdysi měly sny jako každý z nás, zcela 

ochotně padají do spárů tzv. pasáků. Ti dívky využívají k vlastnímu 

obohacení, když je prodávají jako předměty. Následná hranice  

mezi lidskostí a osobní prohrou je již tenká a zanedbatelná, až je 

často bohužel spálená na popel. Sny dívek přijíždějící s cílem naplnit 

své touhy o lepším životě a perspektivě, se rozpadají jako domeček 

z karet a padají do hluboké propasti zapomnění. 

Svou první knihu jsem věnoval čtenářům, kteří by se chtěli 

zamyslet nad životy těchto v jádru nevinných ženských duší. 

Hrdinkou mého příběhu je mladá, krásná a chytrá ukrajinská dívka 

Nataša, která přicestovala do České republiky, aby zde vystudovala 

medicínu a stala se doktorkou, jako byla její matka, jež zemřela  

na následky ozáření po nehodě v Černobylu. 

Už po příjezdu do Česka je ale jasné, že osud tomu chce 

jinak a namíchá Nataši zcela odlišné karty, se kterými se bude 

vyhrávat horko těžko. Nevím, kolik příběhů s podobným dějstvím 

v začátku má dobrý a špatný konec. Jedno je však jisté, takové 

příběhy se dějí a čím více se bude o nich mluvit, tím více je možné se 

zaměřit na nelidské zacházení, obchodování s lidmi a praktikování 

kroků, jež budou bortit cíle žen, které měly jen jeden cíl, než došly 

na rozcestí jeho uskutečnění, začít žít lépe, bohužel, nemusí se tak 
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stát. V mém příběhu jsem dal přednost lásce, která musí překonat 

mnoho překážek. 

Následující řádky mohou být opisem toho, co se dneska 

může dít. Bohužel je to aktuální téma dnešní společnosti. Proto  

o něm píši… 

Pokud Vás úvod oslovil, zkuste se začíst do následujícího. 

Udělal jsem z Nataši téměř dokonalou dívku, princeznu,  

aby bylo snazší pochopit a přijmout pocity, které ve Vás probouzí 

lež, faleš, ale hlavně křivda. O to snad má zacházení s Natašou 

důslednější nádech. Rozhodně mi nejde o probuzení lítosti, jen Vás 

podnítit k zamyšlení se nad touto tematikou.  

Pokračujte a zkuste proniknout do děje… 

 

1. kapitola 
 

 Bojím se, co se mnou bude dál. Co bude následovat. Spadla 

jsem do jeho spárů stejně ochotně, jako kdybych šlápla vedle  

a dotýkala se dna hluboké jámy. Chci, aby byl konec, aby to ukončil. 

Mlátí mě, využívá, může to ukončit. To on ale nechce. Musím 

poslouchat. Jsem jeho. On rozhoduje o mém osudu. Už nejsem tím 

člověkem, co přijel následovat své sny. Jsem dole v odporném 

kanále a krčím se. V tom spatřuji světlo. Je tak jasné a přímé. 

 Proniká mezírkou, kterou jsem vytvořila svým zoufalstvím. 

Krásné paprsky, jen drobné záblesky, přitom tolik nadějí přinášejí. 

Člověk by se nikdy neměl vzdávat, dochází mi. Nesmí to dělat.  

Má jen jeden život, jednu šanci, aby něco dokázal. Zavřu oči a vidím 

svou šťastnou minulost a slibnou budoucnost. Nepatrný svit svými 
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nadějemi zabrání mému pádu do temnějších hlubin. Snad jej každý 

vidíte… Jsem Nataša. Nikdy se nevzdám. Nikomu nepatřím. Mám 

svůj záblesk lepších zítřku. Jsem si jistá, že vy jej máte taky! 

 Pocházím z malé vesničky na Ukrajině. Moc se neobtěžuji 

zmiňovat její název, protože by vám asi moc neříkal. Kromě několika 

málo samoobsluh a hospod tam nemáme téměř nic, kde bychom 

mohli s radostí trávit náš čas. I když jsem ze sociálně neatraktivního 

místa, neznamená to, že nemám tužby jako každý jiný. Mým 

největším vzorem je má matka. K své smůle jsem ji nikdy nepoznala. 

Umřela dřív, než jsem se naučila chodit. Z vyprávění vím, že byla 

skvělá lékařka, která své práci rozuměla a hlavně ji milovala. Její 

láska k tomu, co dělala, jí ukončila život. Pomáhala ostatním, ale jí 

nepomohl nikdo. Stačilo, že byla v nesprávný čas na nesprávném 

místě – jen pár metrů od rozžhaveného jaderného reaktoru… 

 Chtěla bych jít ve šlépějích své maminky, ale nemohla jsem 

opustit rodinu, kterou zbožňuji. Navíc jsme chudí. Nakonec mě 

k tomu kroku dotlačili. Opustila domov. Byl to osudový krok. Stačí 

jen nemít v jistou chvíli štěstí a už se vezete v objetí českého 

pasáka… Když se však budete snažit, naleznete paprsek světla. 

Paprsek naděje. Stačí se po něm jen poohlédnout… 
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2. kapitola 
 

Krásné červencové počasí… Řeky se třpytí, ptáci zpívají  

a pole zívají suchem. Ačkoliv to zní jako pohádka, ukrajinské vesnice 

nemusí být stvořeny pro civilizovaný, námi všední život. Obyvatelé 

těchto venkovských částí země často prchají do velkých měst,  

nebo také opouštějí domovskou Ukrajinu úplně. Nedostupnost 

služeb mění život obyvatelům v každodenní drsnost. 

Z moravskoslezské části České republiky však vyjelo auto se čtyřmi 

kamarády. V posádce seděli mezi nimi dva bratři. David, Petr, Karel  

a Honza si Ukrajinu vybrali nejen, aby obdivovali někde  

až panenskou přírodu, ale také pro zamyšlení se nad svými životy, 

neboť lidé v těchto krajích žijí někdy až hořkým způsobem.  

Tři z nich žijí z docela podprůměrných platů. David a Karel 

jsou dělníci ve fabrice na výrobu elektromotorů, Honza je kuchař. 

Jen Petr, coby bratr Davida, je lékař. Ačkoliv je Petr se svými třiceti 

dvěma lety z party nejstarší, nechal se bratrem Davidem a jeho 

vrstevníky k výletu na Ukrajinu přesvědčit. Vždyť na východě se 

skrývá země obrovských překvapení. 

Země bývalého Sovětského svazu není až na Krym zrovna 

trhákem cestovních kanceláří, přesto se sem za dobrodružstvím 

vydává spousta turistů. Největší počet z nich sem přijíždí z Ruska, 

ovšem po zrušení cestovních víz už i turisté ze zemí Evropské unie  

a USA.  

Právě dobrodružství zavedlo českou čtveřici na fascinující 

Ukrajinu, jež se umí na své návštěvníky usmát a pohltit je srdečností, 

nebo také sežehnout svou nekompromisností. Cestovali tam 

Petrovým autem s pohonem na všechna čtyři kola. Petr je na své 
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věci velmi opatrný, tak auto svému bratrovi z principu nepůjčil, 

namísto toho si udělal dovolenou s nimi a osobně se ujal řízení. 

Koneckonců Petrův přítel Michal, jehož denním chlebem je 

právničina, je právě na služební cestě mimo domov. Ano, Petr je 

gay, jeho kamarádům, bratrovi a ostatně celé rodině to vůbec 

nevadí. Mezi sebou mají všichni kamarádsko-bratrské vztahy,  

které fungují na důvěře. 

Po cestě, která se táhla místy nekonečně dlouho po ne vždy 

kvalitních silnicích, jim dovolená nabídla přesně to, co žádali. 

Partička mnohdy sedící v ukrajinských hospůdkách, kde hledali 

zábavu, si ale v předposlední den své návštěvy našla čas na zajížďku  

do vesnice zvané Chomutec, v Žytomyrské oblasti. Tato oblast je 

úzce historicky spjatá s Čechy. V druhé polovině devatenáctého 

století právě do této oblasti tehdejšího carského Ruska přesídlilo 

kolem šestnácti tisíc Čechoslováků.  

Tehdy se sem Čechoslováci návalově přesídlili za výhodnými 

pozemky, mimo jiné úrodnými.  

Ovšem čtveřice z Frenštátu pod Radhoštěm se rozhodla  

na závěr své cesty tuto oblast navštívit. Při průjezdu kolem značky, 

která pojmenovávala místní vesnici azbukou Хомутець (Chomutec), 

si čtveřice všímá té prázdnoty. Všude zeleň, po čase polorozpadlé, 

místy rozpadlé, ale obývané domy. Kraj, jehož symbolem je spíše 

chudoba. 

„Myslím, že bychom měli zastavit. Potřebuji se protáhnout,“ navrhl 

Petrův bratr David, neboť chtěl narovnat své zkamenělé tělo. 

 „Chceš na záchod, co? Nezastavím, frajere! A navíc, mně se 

nechce,“ provokativně odpověděl muž za volantem Petr a skutečně 
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nezastavil. David už začínal být postupem času velice nervózní, 

možná hlavně kvůli tomu, aby přesvědčil bratra zastavit a prosadit 

tak svou. David proto udržel klid a šepotem se obrátil na taktéž 

vzadu sedícího Karla, aby řekl Petrovi, ať zastaví. 

„Zastav. Kdo ho má to jeho vrtění se poslouchat? Stejně jedeme 

z Kyjeva už dost dlouho, chce to nějaký odpočinek,“ pokusil se  

po svém vyřešit rozepři Karel. A Petr skutečně zajíždí ke krajnici  

a zastavuje pod rozlehlou loukou. Široká silnice a prázdnota na ní 

zase tak nenutí zajíždět až ke kraji. Cesta rovná, vedoucí snad  

na konec světa, se ztrácí daleko za obzorem. Kromě jejich auta, 

silnice a přírody vcelku prázdnota. 

David vyšel z auta, aby se mohl protáhnout. Malý muž připomínal 

protáčením a křupáním kostí starce, který dlouze seděl poskládaný 

v malém prostoru. Chvíli pauzy využili i další.  

 Karel vylézá z auta a protahuje si záda. Petr ho následuje  

a vytahuje na přední kapotu mapu Ukrajiny, ve které se rychle ztrácí 

jako vesničan v moskevském metru. V autě zůstává jen Honza, jemu 

stačí si pootevřít dveře a natáhnout si nohy z auta. Honza je osoba 

vysoká, bez dvou centimetrů měří rovné dva metry a svou postavou 

připomíná spíše amerického basketbalistu. 

„Konečně čerstvý vzduch!“ spokojeně zahlásil David. Vzduch byl 

svěží a provoněný místní přírodou. Žádný smog z dopravních 

prostředků, žádný pach z velkého davu lidí, jak je zvykem ve velkých 

městech a jak si zažili v Kyjevě. 

 „Budeme se muset vrátit na hlavní cestu, abychom se 

dostali do Zhytomyru,“ konstatoval Petr při pohledu na mapu a dal 

si na oči černé brýle, neboť slunce vskutku pálilo. Zhytomyr je hlavní 

město Žytomyrské oblasti. 
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„Já bych to spíš viděl na návrat do Kyjeva. Našel bych bazén  

a šup tam. Nebo alespoň na pivo!“ už celkem otráveně řekl Honza, 

který nezapřel české geny touhou uhasit žízeň tradičním mokem  

z chmelu. 

„Koho napadlo jet na Ukrajinu za turistikou, památkami a muzei?“ 

zeptal se Karel Honzy. 

 „Honza je poslední dobou lenivý dělat cokoliv,“ zvýšeným 

hlasem vysvětlil David a vytáhl ze zadní části auta zapadlou láhev 

s vodou a vypil poslední doušek. Už tak zajímavá cesta, dlouhá 

rovinka, jaké se na českých silnicích moc často nevidí, je zdobena 

ohromnou loukou. Žlutý porost oslňuje pohled do dáli, ale ne až tak, 

aby si čtveřice nevšimla osoby – štíhlé, už z dálky půvabné.  

Je to žena, Ukrajinka. 

„Někdo je na poli,“ upozornil David.  

„No jo, pohlédne na babu a je z toho paf,“ reaguje Honza. „Měl by 

sis najít nějakou… ehm… kamarádku!“ 

„Musím se také podívat,“ splašeně dodal Karel. 

 Petra to moc nezajímalo, jen se koukl a zase upřel pohled  

na mapu, byl přece kapitánem jejich pojezdu. Po poli se prochází 

hezká mladá dívka. Dřív ji vidět nemohli, velká vzdálenost,  

ve které se nacházela, byla proti. Tato slečna se jmenuje Nataša. Šla 

se projít jako v každé poledne. Dívčina si auta na silnici s třemi  

na ni zahleděnými muži všimla. Její dlouhé černé vlasy pohlcují snad 

všechny sluneční paprsky a při pohledu na ně budí vjem temného 

stínu. Modré oči vypadající jako ta nejjasnější a nejčistější studánka, 

ve které přečkává ta nejjemnější voda. Její partie jsou zaoblené  

pro muže tak lákavě, že by i modelky mohly závidět. Na sobě měla 
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staré, ušpiněné farmářské oblečení. V sukni by jí to jistě slušelo  

o poznání více. 

 „Takže to otočíme a pojedeme zpět na hlavní, v této vesnici 

nic k vidění není,“ prohlásil Petr nad plánem cest, který o Natašu ani 

jedním pohledem nezavadil. Nikdo ho však v ten moment 

neposlouchal, všichni se upřeně koukali na Natašu. Na tu slečnu se 

díval Karel, Honza i David, ale je to právě David, ve kterém se 

spustilo něco zvláštního, dechberoucího. 

Karel a Honza si prohlížejí tělo Nataši, ale David se dívá 

pouze na její obličej, krásnou postavu skoro nevnímal.  

I když ta slečna byla daleko, její tvář vyzařovala něco 

pozoruhodného, co vnímal jen věčně škádlený a škádlící Petrův bratr 

David. Ta dívka jen obyčejně prochází asi pět metrů od silnice.  

O Natašu by byl skutečně zájem. Po chvíli si Nataša přece jen 

Davidova pohledu do její tváře opravdu všimne a lehce se na něj 

pousměje. Ona si uvědomuje, jak je krásná. David pokývne hlavou  

a upře pohled na auto. Petr balí mapu, přidá: „Pojedeme,“ ostatní 

jsou nuceni nastoupit. David muchlá prázdnou láhev, ze které vypil 

poslední vodu a nastupuje do auta také. Osud v tuto chvíli zamíchal 

velice zajímavé karty… 

 

3. kapitola 
 

Doba se změnila, ale místo ne, stále jsme ve vesničce 

Chomutec. Teď už na ukrajinské obloze nelétají zpěvaví opeřenci, 

místo nich se z ukrajinského nebe chrlí masa sněhu. Je leden,  

tedy měsíc, kdy slovo zima na Ukrajině znamená vskutku zima. 
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Barevné dřevěné ploty kolem pestrých starých i nových domů 

oslňují oči v té bílé kupě sněhu a poukazují na krásu jasného 

spektra. Česká parta je již dávno v zemi své, zaslíbené. 

Ve vesničce je malý baráček. Je to domek velice starý, 

vypadá nadmíru zanedbaně, ale všechno má své důvody. Domek, 

který toho hodně zažil a bydlí tu Nataša se svou rodinou. 

Tuhle jedno odpoledne sedí v kuchyni u stolu Nataša, její babička 

Marie a teta Viktorie. Rodina to není celá, protože Nataša má ještě 

otce Alexandra. Maminka Nataši zemřela v roce 1987 na nemoc 

z ozáření. Od smrti Natašiny maminky její otec Alexandr utápí svůj 

žal v alkoholu. Možná proto nemohla jít Nataša studovat do Kyjeva 

medicínu a jít tak ve stopách její maminky. 

Alexandr se svou ženou Natálií žili ve městě Pripjať,  

tedy ve městě energetiků, jehož život ukončila tragédie v nedaleké 

jaderné elektrárně Černobyl. Nataša se narodila jen půl roku  

před tím strašlivým neštěstím. Natálie zasahovala na místě,  

kde ošetřovala raněné hned po výbuchu. Po krátké době se ale u ní 

objevily příznaky nemoci z ozáření. Natálie a Alexandr vzali tehdy 

půlroční Natašu k Natáliině mamince Marii a sestře Viktorii  

na venkov do Chomutce, kde i Natálie měla objevit klid pro léčbu. 

Bohužel, Natašina maminka svůj boj s radiací nakonec prohrála  

a Alexandr to neunesl, začal pít.  

„Je čas, abys děvenko, i ty poznala své štěstí. Nemluvím  

na tebe česky odmalička jen tak nadarmo. Od tvých pěti let jsme  

s babičkou šetřily peníze, abys mohla jet za lepším životem do České 

republiky. Já tam vyrůstala, můžeš i ty. Peníze jsem ukrývala  

před tvým otcem, aby je nepropil, jako třeba ty, co jsme měli 

odložené na opravu domu,“ prostě jen tak konstatovala Viktorie, 

teta Nataši. Vždyť Viktorie je sama Češka. Její matka Marie si kdysi 
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v Olomouci vzala za muže jednoho ukrajinského dělníka, se kterým 

zplodila dceru Viktorii a po pěti letech i Natálii, tedy matku Nataši. 

Když bylo starší Viktorii dvacet tři let, Marie poslechla prosby svého 

manžela a společně s ním odjela na Ukrajinu, do tehdejšího 

Sovětského svazu, který sliboval bohatý a spravedlivý život  

pro všechny. 

Po pětiletém soužití na Ukrajině její muž utekl za jinou,  

však úlety byly u něj normální. Dcera Natálie zůstala 

v Československu, kde vystudovala medicínu. Starší Viktorie se 

vzdělávat nechtěla a jela společně s rodiči do Sovětského svazu. 

Natálie se už během učení zamilovala do jednoho sovětského 

inženýra na československém území a společně se odstěhovali  

do rychle rozvíjejícího se města Pripjať. 

Nataša udiveně zírala na svou tetu, proč a co jí to vlastně 

nabízí. 

„Já nechci do Česka! Jsem zvyklá žít tady s vámi. Nemyslím si,  

že místní podmínky jsou tak příšerné, abych tu nemohla vystudovat. 

Třeba to nebude hned, ale stane se to,“ řekla Nataša. 

„Tento okamžik jsme plánovaly opravdu dlouho. Chceme, aby z tebe 

něco bylo, protože tvoje maminka byla opravdu moc šikovná, chytrá 

a vlastně i silná žena. Vychovávaly jsme tě a už podle nás si 

připravená jít do světa. Teď už bys měla být schopna žít bez nás.  

Jen běž ven a pořádně si prohlédni tuto barabiznu… Vím, že tu 

nechceš zůstat celý život,“ přidala se do debaty i babička.  

 „Tvůj otec Alexandr žije výhradně sám pro sebe. Je z něj 

troska. Dneska se ještě nevrátil z hospody a my už to ani neřešíme, 

je to naprostý standard všedního dne,“ podotkla teta.  
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„Já tohle opravdu nečekala, prostě vás tu nemůžu nechat. Jsme 

rodina a chci vám pomáhat,“ se slzami v očích pověděla Nataša. 

Toto děvče je skutečně nenáročné, i když je chytré, vědělo,  

odkud pochází. Bez problému se domluvila nejen ukrajinsky a česky, 

ale zvládala i angličtinu a ruštinu. 

 „Máme pro tebe dostatek peněz, abys jela vlakem z Kyjeva 

do Ostravy a tam začala nový život. Od podzimu můžeš zkusit 

studovat přesně to, co budeš jen chtít!“ zvýšeným hlasem,  

ale taky se slzami v očích doplnila babička.  

„Když nám chceš pomoct, běž se vzdělat, abys pak vydělávala hodně 

peněz, a pak můžeme tenhle barák opravit,“ ještě přidala teta. 

Nataša vyšla ven a už jí nebylo, musela si srovnat myšlenky.  

Večer nad rozbitým stavením zdobí hvězdy. Ovšem příchod 

Alexandra, otce Nataši, už nezdobí jeho dech, neboť byl jako vždy 

opilý. 

 „Dóma, rodino!“ vskutku hlas silný, pak Alexandr v opilosti 

upadá na zem, neboť se cítí jako na kolotoči. Snaha zachytit se  

o futra byla marná. V tom rámusu vběhla Viktorie do kuchyně,  

kudy se vchází do domu a svého švagra nešetřila.  

„Zase namletý… Už ani nevím, čím tě mám nazvat,“ naštvaně 

Viktorie k Alexandrovi. 

 „Tady si v mé zemi, nemluv česky, nebo si běž! Do té 

malinké zemičky,“ smál se Alexandr, jež obvykle urážkami nešetří, 

ani teď, kdy se válí po zemi, jako když hadrový panák prohrává svůj 

boj s gravitací. 
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„Tento dům je náš! Nedokážeš se postarat o svou dceru a v jednom 

kuse jenom piješ! Nebýt nás, už dávno nežiješ,“ této věty už ale při 

jejím vyslovení Viktorie litovala, protože není zvyklá cokoliv 

komukoliv vyčítat. V pyžamu se ze tmy vynořila babička a atmosféra 

se zklidnila. 

 „Tiše oba, holka už spí!“ babička razantně přestřelku názorů 

těch dvou utnula. Ze stařeny měl Alexandr vždy respekt, málokdy se 

jí opovážil oponovat. 

„Dobrý večer, maminko,“ opilý Alexandr se snažil být ještě 

šarmantní, tak se zvedl z podlahy, i když to vzalo spoustu sil, a usedl 

s velkým bojem na židli. Ta se pod nestabilitou opilého muže ještě 

chvíli viklala.  

 „Alexandře, běž spát, ať jsi zítra člověkem. Zítra se rozloučíš 

s Natašou, odjíždí totiž do Česka,“ upozornila Alexandra babička. 

„Nebudete mi brát dceru, maminko,“ reagoval Alexandr lítostivě. 

„Podívej se na sebe, už tak si jí zpackal život,“ bez slitování vlepila 

Alexandrovi Viktorie. Babička ji zastavila před dalšími útočnými slovy 

a řekla: „Nataša je schopná se postarat sama o sebe. Víš dobře,  

že tady to pro ni není, to děvče má na víc. Ta holka je po mamince, 

bude to lékařka. Může být někdo. Dej jí šanci! Bez tvého svolení tam 

nepojede, to víš dobře. Ona je slušně vychovaná, má nás ráda,  

ale sem nepatří. Její matka zemřela, protože se obětovala pro druhé 

tím, že jela k tomu příšernému jadernému selhání, odkud se mělo 

utíkat. Zemřela pro druhé. Nechtěj, aby Nataša umírala tady, 

pomalu, ale jistě. A taky pro druhé. Pusť ji…“ 

Tato slova na Alexandra zdá se, zabrala. Už nic neřekl.  

Co mohl dělat? Šel spát. Snad po těchto větách i trochu vystřízlivěl. 
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Zdá se, že ani alkohol nezasype v člověku lásku, kterou cítí ke svým 

blízkým, obzvláště k dětem. Kdysi Alexandr něco znamenal, byl to 

velký technik nejen s diplomem, ale i uznáním. 

Po smrti své ženy se zhroutil a vrhl svou duši do flašky. 

Kořalkou ničil své tělo, duše se jevila jako uvolněná. Když nasával, 

nemusel se tak trápit, že ztratil někoho, koho bezmezně miloval. 

V drsné ukrajinské vesnici pije relativně mnoho lidí, tak o to těžší  

pro něho bylo nevozit se s davem, jemu to však uštědřilo ránu, jeho 

dcera odjede. Byl a je to dobrý člověk, jen se zapomněl šetřit  

pro svou dceru. Až teď mu došlo, že právě pro ni musí žít. Ona má 

na to, aby to někam dotáhla, jenže bez jeho požehnání se nikam 

nevydá. Podle Viktorie a Marie má Nataša perspektivu v České 

republice.   

Proč je teď neposlechnout? Jsou to ony, kdo Natašu po ta 

léta vychovávají. Alexandr svou dceru miluje, to Nataša ví,  

je moudrá. Ona nikdy svému otci nevyčetla, že cucá ze všeho,  

co má hrdlo. Nikdy mu nic neřekla, i když ji v opilosti zesměšnil  

před kamarády. Jeho dcera je totiž charakter, až teď si to Alexandr 

uvědomil. Začal mít pocit, že svého potomka ztrácí, možná proto má 

tyto myšlenky… Smyslem jeho života je jeho dcera. 

 

4. kapitola 
 

Noc byla pro všechny velmi dlouhá. Neprospala ji  

ani Nataša, ani babička, ani teta a dokonce ani Alexandr, ačkoliv byl 

opilý a spát by mohl jako mimino. Příběh jako z pohádky, kde rodiče 

posílají své dítě do světa. Tak trochu se tomu mělo tohle ráno 
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podobat. Nataša o studiu medicíny snila dlouho, nikdy však ne  

o životě v České republice, i když k ní měla genově blízko. Nataša se 

zvedla z postele ve svém pokoji, postála nad lůžkem a zívala,  

vždyť prakticky nespala. Pro každého v domě byla tato noc 

víceméně bezesná. Poté šla k oknu a jen tak vzhlížela ven. Přestalo 

sněžit, všimla si, ale sněhu bylo napadaného hodně. Krásně vše 

zakryl svou bílou barvou, o to hůř se odhazoval z komunikací.     

V pyžamu, ve kterém spala, se nádherně rýsovala její 

dokonalá postava. Pyžamo věrohodně kopírovalo její skutečné 

křivky. Žádný muž ještě tyto linie neviděl jinak než přes oděv. Místní 

kluci pro ni nebyli dost dobří. Nebyli pro ni dost dobří,  

ne proto, že by snad nebyli bohatí, o to Nataše nikdy nešlo, jen 

neměli v sobě smysl pro romantiku, kterým by vyvolali tu jiskru, 

prvotní semínko, z něhož pak vykvete něco víc. Žádného takového 

nenašla, a to nikdy.  

Jednou však zamilovaná byla, když jí bylo dvanáct. Líbil se jí 

jeden kluk ze sousední vesnice. Jak to tak obvykle bývá, láska 

skončila předčasně, hoch se společně s rodiči přestěhoval  

do Kyjeva. Kdo může, ten jede za lepším životem, ale Nataša 

nechtěla, v tom byla jiná. Skromnost se stala symbolem jejího 

charakteru, byla prostě rozdílná, jedinečná. 

Tak prostě jen vyšla ze svého pokoje do kuchyně.  

Zde už seděla u stolu babička a teta. Otec Alexandr stál v zimě 

venku, od úst mu plynul kouř cigarety. Na Alexandrovi bylo vidět,  

že je nervózní. To vše bylo možné vidět přes okno. 

„Nataši, půjdeš do toho?“ optala se teta. 
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„Teti, nechce se mi tam,“ vystrašeným hlasem odpověděla mladá 

kráska. Otec Alexandr zahodil cigaretu do sněhu, nad rohožkou si 

oklepal boty a vešel do domu. Zavřel za sebou dveře a bez mluvení 

se jen tak dívá na svou dceru. 

 „Pojedeš do Ostravy, protože tam mám kamarády, budou  

na tebe čekat na nádraží,“ dodala teta. Otec se na Natašu stále 

koukal, poslouchal konverzaci, ale zatím se držel zpátky.  

 „Máš na to, abys dokázala víc, děvče. My jsme to plánovaly 

dlouhá léta. Tvá matka byla výborná lékařka,“ řekla babička  

a vytáhla ze zamčeného šuplíku obálku s penězi a jízdenkami  

na večerní vlak z Kyjeva do Ostravy.  

„Nemůžu vás tady nechat, nezvládnu to,“ roztřeseným 

hlasem prozradila Nataša. V tom se přidal otec Alexandr: „Jeď, 

děvče. Zpackal jsem, co jsem mohl. Moje dceruška dokáže víc,  

než já se svou vodkou. Jednou se vrátíš a budeš něco znamenat, vím 

to, a nikdy tě to nezmění,“ motivoval svou dceru Alexandr a objal ji. 

Nataša se k němu tiskla, svého otce nadevše milovala. Zdá se,  

že skutečně změnila svůj názor, chtěla, aby na ni především její otec 

mohl být hrdý. Hrdost, to už je velké lákadlo. Ne, Nataša nebyla  

bez pochyb, dokonce měla i strach. Velký strach. 

„Proč nejedete někdo se mnou?“ ptala se Nataša. 

„Nepotřebuješ nás. Navíc, tady na baráku je hodně práce,“ odvětila 

teta. 

„Běž si zabalit věci, holčičko,“ už dávno nepřikazoval tatínek, nyní víc 

než kdy jindy svou, pro něj vždy, holčičku požádal. Nataša váhavým 

krokem kráčela do svého pokoje. Zdálo se, že by chtěla ještě něco 
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říct, ale neřekla. Ta holka skutečně odešla do pokoje, kde chvíli  

bez činů postávala.  

„Ve dvě pro Natašu přijede autem můj známý z kostela, 

odveze ji na nádraží do Kyjeva,“ oznámila Alexandrovi babička 

Marie. Alexandr přikývl a odešel za Natašou.  

 Když otevřel dveře a ona si jej všimla, usmála se, ale byl to 

úsměv takový ten nucený. Asi jako mají modelky na molu. 

„Posaď se, holčičko,“ vyzval tatínek Natašu, ta usedla na postel  

a tatínek se přidal vedle ní. 

„Tati…,“ chtěla mluvit, ale tatínek jí položil prst na její ústa, aby ji 

zastavil. 

„Holčičko, když jsme byli s tvou maminkou mladí, měli jsme 

motivaci. Měli jsme touhu něco dokázat, protože jsme vyrůstali 

v jiných podmínkách. Já jsem Rus, studoval jsem v Moskvě,  

tvá matka byla Češka. Život tam změnil nás oba. Češi jsou národem 

hrdým, ale oni si tehdy nic na rozdíl od nás nenalhávali. Oni nejsou 

státem, kde bys měla něco jistého, ale pokud se tam uchytíš, a ty se 

tam uchytíš, dokážeš víc. Nemluvím jen o penězích… Ty se tam bojíš 

jet, protože ten kraj neznáš, to chápu. Máš před sebou obrovskou 

šanci začít něco nového. Natašo, tady budeš věčně chudá. Babička  

a teta mi řekly, co tě tam čeká a co si od toho slibují. Já ti ale jen chci 

říct, že pokud se vrátíš dřív, nebudu zklamaný. Holčičko, když se sem 

vrátíš s úsměvem, s lékařským diplomem, budu šťastný. Dokážeš 

toho hodně. Já tomu nejen věřím, ale vím. Vzpomínáš, jak jsem ti 

vyprávěl, když jsi byla malá, že jsem skolil medvěda na Sibiři? Měl 

jsem pušku. Ty svou zbraň máš tady a budeš ještě silnější,“ domluvil 

tatínek a prstem ukázal Nataše na čelo, neboť zmiňoval vědomosti.  
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„Děkuji, tatínku, pokusím se tě nezklamat,“ přislíbila Nataša.  

„Tohle si vezmi pro štěstí,“ řekl, když sundával z krku zlatý řetízek 

s taktéž zlatým přívěškem srdíčka. Tohle srdíčko se dalo otevřít, 

uvnitř byly fotky Natálie a Alexandra, když se brali. 

 „Budeš nás oba mít u sebe. Na ty dvě vedle se vykašli,“ 

zavtipkoval tatínek, když myslel babičku a tetu. Nataša si řetízek 

vzala do rukou. 

„Počkej, připnu ti ho na krk,“ přidal otec a připnul své dceři třpytivý 

řetízek na krk. 

„Mám tě ráda,“ vyznala Nataša. 

„Já tebe víc, chovej se tam slušně,“ odpověděl tatínek a pak už se 

objali. Pro oba to byla vskutku truchlivá chvilka. 

„Teď se dáme do balení,“ se slzami v očích pověděl tatínek. 

Nataša si sbalila teplé oblečení na zimu, žádné šaty na léto, 

neboť předpokládala, že se brzy vrátí alespoň na návštěvu.  

Jen do příruční tašky si vzala i svého nejmilejšího medvídka z dětství.  

Přišel čas oběda. Čas, kdy Nataša usedne do auta směr 

Kyjev, se blíží nesmlouvavě rychle. Chvilek, kterých ještě zbývá,  

aby si všichni Nataši užívali, nekompromisně ubývá. 

Nataša se již smířila s tím, že pojede, nevěděla však přesně, 

co ji čeká v Ostravě, o které měla jen kusé informace. 

Rodina se schází u stolu v kuchyni, bude se podávat oběd. 

Na stole stále leží obálka s penězi a jízdenkou na vlak. Nataša ještě 

vůbec neví, že v budoucnosti, která jí připraví krušné časy,  
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by za tento oběd s rodinou dala cokoliv. Nezáleží, kde jsou a co je 

k jídlu, jsou spolu a to prostě stačí, to jim bude chybět. Snad 

budoucí lékařka má před sebou tvrdé životní zkoušky, které se 

neobejdou bez obětí. 

K obědu se podává zeleninová polévka a řízek s brambory, 

neboť tohle je celkem častý oběd v České republice. Řízek není 

netradiční ani na Ukrajině, Nataša jej zná a má ho ráda. 

 „Ostrava je město horníků, ale už se tam prý netěží,“ 

informovala babička. 

„Cesta vlakem trvá zhruba třicet hodin, budeš v něm i spát,“ 

upozornila teta. 

 „Dej si pozor, aby tě tam nikdo neokradl, musíš si hledět 

svých věcí,“ starostlivě povídá otec Alexandr. Nataša seděla u stolu  

a přikyvovala radám, které jí její rodina dávala. K jídlu vůbec chuť 

neměla kvůli nervozitě, která v ní doutnala, až se postupně 

rozhořela. 

Po obědě vyzvala babička Natašu, aby se pomodlila. 

Ukrajinci jsou silně věřící, jejích víra je pravoslavná. Nataša modlitby 

zná, byla od útlého věku vedena k návštěvám kostela. Po modlení 

se, babička vstala a začala Nataši balit řízky do hliníkového alobalu. 

Na cestě, kterou měla před sebou, se přece budou náramně hodit.  

„Do Kyjeva pojedu s tebou, chci se s tebou rozloučit až tam,“ sdělil 

tatínek.  

„Jsem moc ráda, budu tě tam potřebovat,“ odpověděla. 
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Půl druhé, Nataša se jde převléci. Teta a babička kráčely  

v kuchyni odnikud nikam, jakoby šlapaly obrovské množství zelí. 

Metry, které za tu chvíli ušly, se mění v obrovské vzdálenosti. Teta 

pokukuje po Marii, chce něco říct, ale nenachází ta správná slova, 

která by zformulovala její váhavost. 

„Děláme dobře, mami?“ nakonec se zeptá Viktorie, teta Nataši. 

Marie se na ni ale pouze dívá, je dost udivená. 

„Já bych do toho nešla na jejím místě,“ prozradila Viktorie. Marie je 

už ale letitá, proto je i ona ze staré školy. 

 „Má na víc… Co my? My si vybrali svůj osud, zvolili jsme 

tohle místo, i když víme, že budeme jen sloužit v těžkých 

podmínkách. Zvolili jsme si, Nataše byl tento život vnucen,  

protože volit může pouze ten, kdo má na výběr. Ať Nataša jede, 

může se kdykoliv vrátit, ale vrátí se s tím, že zvolila. Potřebuje něco 

zažít, aby před tím něčím mohla utéct,“ přesvědčila Marie. 

Viktorie měla o Natašu velký strach, ten však provázel  

i babičku, vlastně se báli všichni.  

„Nataša je už velká, dokáže se postarat sama o sebe, jen potřebuje 

trochu pošťouchnout. Život na Ukrajině, myslím někde na vesnici, 

pro ni nemusí být,“ přidala Marie.  

„Mám o ni velký strach,“ řekla těžce Viktorie. Tatínek seděl u stolu  

a nic neříkal, byl příliš neklidný. 

„Strach máme všichni, ale ona to zvládne,“ babička opět 

sebejistě. Možná by tak sebevědomá nebyla, kdyby věděla, jaké 

peklo jí osud v Ostravě zosnoval. Na pohled do budoucna jsou  

ale i lidé krátcí, nebo snad ne? Co když babička věděla, co Natašu 
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v životě potká? Co když na konci těžkých životních zkoušek čeká 

světlo, které rozjasní smysl jejího bytí? Třeba babička věděla, prostě 

ze zkušeností, že na Natašu čeká něco velkého, něco, pro co si jen 

musí dojít. Cesta může být trnitá a někdy si s námi osud 

neuvěřitelně zahrává. Každý člověk má v ruce své karty, se kterými 

je nucen hrát. Babička zřejmě věří, že Nataša má v rukávu nějaké to 

eso navíc. Co když ale nemá? Babička byla každopádně velice jistá, 

věřila, že na Natašu čeká štěstí, ale někde jinde. 

Přišel čas. Babiččin kamarád Ivanovič, se kterým se zná 

z kostela, dorazil. Jeho starý žigulík je připraven na cestu  

do dalekého Kyjeva. Hlavní město je od vesničky přes sto kilometrů. 

Ono vlastně v ukrajinském měřítku vzdáleností sto kilometrů nic 

není. Žigulíkem pojedou téměř dvě hodiny. Ivanovič se o své staré 

autíčko stará hodně pečlivě, jeho červená barva doslova září  

a od kapoty se odráží zářivý sníh. Marie přivítá Ivanoviče venku 

před domem. Ven po chvíli jde i Viktorie. Alexandr zůstává doma, 

Nataši nějak není. Otec Alexandr pro ni jde do pokoje, kde sedí  

na posteli a je už oblečená. Nataša si dala na hlavu šedou čepici  

a její nádherná postava se ztrácí pod hrubým kabátem.  

„Holčičko, je čas,“ upozornil tatínek. 

„Tati, chci jet. Vím, že jednou na mě budete hrdí, ale teď je to  

pro mě hrozně těžké,“ klepal se její hlas.  

 „Jsi statečná. Jsi odvážnější než já. Měl bych si tě brát 

příkladem. Měl bych tě brát jako inspiraci pro život, který jsem  

tak zpackal,“ litoval tatínek. Nataši se to dotklo, protože si myslí,  

že Alexandr byl a je dobrým otcem, který se dokázal vždy postarat, 

byť to druzí tak zřetelně neviděli. 
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„Jsi nejlepší otec, jakého jsem kdy mohla mít. Nevyčítám ti, že jsi 

někdy pil, mám tě ráda takového, jaký jsi,“ snažila se otce utěšit,  

pak vstala z postele a postavila se před otce.  

„Kdybych nepil, nemusela jsi jet,“ vyčítal si tatínek. 

„Nech už toho, jiné děti taky odjíždějí… Navíc, znáš tetku  

a babičku, stejně by mě chtěly poslat na školu,“ věřila Nataša  

a objala otce. Tatínek při objetí neudržel slzu.  

Do pokoje pro Natašu jde teta. Když vidí Alexandra,  

jak objímá svou dceru, sklopí hlavu a řekne, že auto už čeká. Nataša 

upustila taky nějakou tu slzu, ale už tolik neplakala, najednou se v ní 

objevila síla. Po objetí se šel otec obléknout, nebo spíš doobléknout. 

Na své domácí oblečení přidal jen hrubý svetr a starou bundu,  

byla to ta nejlepší bunda, kterou měl. Teta mezitím objala Natašu  

a pohladila ji. 

 „Buď silná, vzpomeň si na nás a jednou se vrať, a víš co? 

Přiveď si šikovného chlapa s sebou,“ prosila teta a dodala, že Češi 

jsou pěkní mužští. 

„Jen jim nepomlouvej hokej, jsou v něm silní,“ s úsměvem a se 

slzami v očích varovala teta. 

  I tohle objetí rázem skončilo. Nataša vzala svou tašku a šla 

pomalým krokem přes kuchyň ven, kde na ni čekal Ivanovič  

a babička.  

Babička netrpělivě čekala na svou vnučku, ona jediná 

neplakala, čehož si všímali i ostatní. Neplakala proto, že by byla 

necitlivá, to vůbec ne, ona prostě věděla, že Natašu čeká něco 

velkého. 
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„Ahoj, Natašo, jak se cítíš,“ zeptal se s úsměvem ukrajinsky 

Ivanovič. 

„Ale, jedu si pro lékařský diplom a pro ženicha na Moravu, do České 

republiky,“ odpověděla hrdě ukrajinsky Nataša, i ona měla smysl  

pro humor.  

Babička si vzpomněla, že ještě nedala Nataše to 

nejdůležitější – peníze a jízdenku, tak pro to letěla do kuchyně  

a ve dveřích se srazila s Alexandrem.  

„Promiň, maminko,“ omluvil se Alexandr. 

„Nic se nestalo,“ odpověděla Marie. Babička vzala obálku a jízdenku 

a dala to Nataše do rukou. Venku byl strašlivý mráz. Nataša schovala 

obálku i s jízdenkou do příruční tašky a rovnou si vytáhla rukavice, 

do kterých si hned schovala ruce. 

 „Drž se, děvenko, budeme čekat na tvůj dopis,“ řekla 

babička a Natašu silně objala. 

„Tak už konec objímání a jedeme,“ zaburcoval tatínek. Alexandr 

otevřel Nataše zadní dveře auta, aby si mohla sednout. Ivanovič vzal 

příruční tašku a dal ji na sedadlo vedle Nataši.  

Do auta poté usedá jak tatínek Alexandr, tak i samotný řidič. 

Ivanovič za volantem často hazarduje, ovšem své auto má rád  

a tentokrát přece nejede sám. 

Auto pomalu odjíždí a Nataša z okýnka mává na tetu  

a babičku. Dvě ženy mávání opětují a teta se rozpláče, když vidí 

v dáli mizející auto s jediným potomkem své zesnulé sestry Natálie… 
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5. kapitola 
    

Cesta Ivanovičovým žigulíkem byla pro všechny zúčastněné 

nečekaně velkým dobrodružstvím. Jednou auto i odmítlo jet  

a Ivanovič jej dvacet minut přemlouval se šroubovákem v ruce,  

aby si to rozmyslelo. Asi deset kilometrů před Kyjevem dokonce 

uvízli v koloně, která se ale posléze rozhýbala. Nataša, Alexandr  

a Ivanovič dorazili k vlakovému nádraží ukrajinské metropole  

před šestou. Přímý vlak do Ostravy jede v sedm, má tedy ještě více 

jak hodinu čas. 

Ivanovič zaparkoval před nádražní halou, kde mohl stát jen 

omezenou dobu. Nádraží to je pěkné. Hlavní budova vypadá trochu 

jako palác, zvláště v té tmě vyniká svým modrým osvětlením  

po hranách.  

 Babušky před nádražím hlasitě nabízejí byty na pronájem 

hlásotem: „kvartýra, kvartýra, kvartýra.“ Kousek před nádražím je 

malá světlá kaple a opodál rozlehlá autobusová stanice. Vzhled 

nádraží ale Alexandra a Natašu moc nezajímal, oba byli myšlenkami 

jinde. Úplně jinde. 

„Počkám na tebe v autě,“ řekl Alexandrovi Ivanovič. Alexandr šel 

s Natašou najít to správné nástupiště, a taky se ze světelné tabule 

ujistit, zda vlak nebude mít zpoždění.   

Nataša byla jako malé dítě, které poprvé někam vyráží. 

Samozřejmě vlaky znala, ale poprvé v životě pojede někam sama.  

Ta holka taky věděla, že se hodně dlouhou dobu nemusí 

na domovské Ukrajině objevit. Vzpomínala na svou vesnici,  

kde vyrostla, a která té holce hodně dala. Přírodu, na kterou je  

tak zvyklá, neuvidí… Přátele, které zná, bude postrádat…  
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Na Ukrajině, kde se žije chudým opravdu špatně, je ale doma.  

Její rodina je její život. Nejen tohle probírala v hlavě. Byla smutná,  

ale taky napjatá vzrušením, protože nevěděla, co ji bude čekat  

za zhruba třicet hodin, až vystoupí na nástupišti někde v České 

republice. Napadalo ji, že i tam si najde spřízněné duše, že i tam 

bude její milovaná příroda, že i tam může být šťastná. 

Alexandr vedl Natašu ke správnému perónu, neboť jeho 

dceruška byla už myšlenkami v jiných končinách, cestu možná  

ani nevnímala. 

„Tak tady to je. Moje holčička vyrazí do světa,“ řekl tlumeným 

hlasem tatínek a položil její tašku na prochladlou betonovou zem. 

Nástupiště bylo běžné, pokryté kovovou stříškou, jak jej můžeme 

znát i u nás. 

„Brzy přijedu a přivezu ti českou vodku,“ přikývla zmatená Nataša. 

„Češi vodku moc nepijou, mají radši slivovici, ale nevez mi nic,“ 

odpověděl Alexandr. 

„Přivezu ti něco, co máš rád,“ řekla Nataša. 

„Ať to není alkohol, odedneška už nepiju… Ty jsi pro mě inspirace, 

protože jsi silná. Jsem moc hrdý na to, že jsi má krev,“ snažil se 

udělat Nataše radost, že už nechce své bytí a přežití spojovat  

s alkoholem. 

 „Mám tě ráda, tati,“ vyznala se Nataša. 

„Holčičko, hlavně se mi vrať celá! Buď pořád jen svá a nenech se 

nikým vykolejit, tvůj okamžik přijde,“ odpověděl tatínek. 

„Jak to víš?“ ptala se Nataša. 
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„Protože jsi má dcera, a víš, co říkala babička? Ona se nemýlí,“ 

pověděl tatínek. 

„Mám tě moc ráda,“ slyšel a Natašu silně objal. Ta stiskla tatínkovi 

ruce a opět vyronila několik slz. 

„Měl bys už jít, ať jste brzy doma,“ usoudila Nataša. 

„Budu muset, Natašo,“ pravil. 

„Hned jak dorazím, poběžím na nejbližší poštu a pošlu vám domů 

dopis, že jsem zdravá, v pořádku a s vašimi přáteli v Ostravě, to se 

nebojte,“ ujišťovala.  

„Budu na tebe myslet a každý den se za tebe modlit. Věřím, že tvá 

matka na tebe seshora bude dávat pozor, a kdyby bylo něco špatně, 

babička to bude určitě vědět jako první,“ poněkud zavtipkoval 

tatínek. Alexandr dal Nataše pusu na čelo, ta jemu na levou tvář  

a už se dal na odchod.  

Nataša musela ještě chvíli čekat na svůj vlak, tak se 

procházela v blízkosti kolejiště. 

Hned po odchodu tatínka Natašu začal pozorovat jeden 

blonďatý, asi dvacetiletý kluk, který stál poblíž se dvěma holkami  

a jedním klukem, všichni byli tak asi stejně staří. Jeho pohledu si ona 

všimla, koukla se taky na něj a tím to končilo. Od úst se Nataše 

kouřilo, byla opravdu zima. Ten chlad se dostával i pod teplý oděv. 

Klučina nedaleko na dívčinu z Chomutce pořád koukal, z čehož 

začínala mít Nataša pomalu strach. 

Konečně přijíždí její vlak, na který čekala. Ten blonďák, co se 

na ni tak upřeně zahlížel, se náhle odpojil od party a šel za Natašou. 
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Když chtěla zvednout své zavazadlo ze země, blonďák ji v tom 

předběhl a tašku si vzal do rukou on. Souprava zastavila u nástupiště 

a otevřela dveře s vrzavým zvukovým doprovodem, mladík jí 

gentlemansky ukázal, že jí dá přednost. Už věděla, že jí nemá 

v plánu ublížit, ale jen se jí dvořit.  

„Kam jedete, slečno?“ zeptal se mladík ukrajinsky.  

„Daleko,“ odpověděla Nataša. 

„Mohu vidět lístek, abych vás doprovodil do vašeho kupé?“ položil 

mladík další otázku a Nataša mladíka zastavila, protože jízdenku 

měla ve své tašce. Kluk brašnu položil na podlahu v úzké chodbičce, 

což zapříčinilo menší zásek, protože za nimi byli i další lidé,  

kteří čekali na to, aby mohli projít. Nataša vytáhla lístek a ukázala jej 

mladíkovi, ten se podíval a pak zavedl rodačku z Chomutce  

do jejího kupé.  

„Děkuji ti,“ řekla mu Nataša.  

„Není zač, já sedím se svými kamarády jinde, ale třeba se ještě 

během jízdy potkáme, když jsi řekla, že jedeš daleko,“ odpověděl 

mladík. 

„A kam že to teda jedeš?“ byla zvědavá Nataša. 

„Do Lvova, znáš to tam?“ zeptal se. 

„Kdepak, neznám,“ odpověděla mladá kráska. Mladík jí potřásl 

rukou, popřál jí příjemnou cestu a pak odešel. Nataša si říkala,  

proč se jí ani nezeptal na jméno. 

 Poté se poprvé koukla na kupé, bylo zajímavé. Když se 

mrkla, bylo malinké, na zdech po dvou postelích, uprostřed okno  
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a pod ním sklápěcí stolek. Tak si ta holka sedla na lůžko, které neslo 

číslo jízdenky a po chvíli se zde připojili další dva lidé – muž a žena, 

očividně byli pár. 

Postel od Nataši byla vlevo dole, milenci byli na protější 

straně a Nataši si nevšímali, měli jinou zábavu. Nataša si lehla, 

povzdychla si a vlak se dal do pohybu. Povlečení, které bylo  

na posteli, se zdálo být velmi čisté. 

Zamyšlená Nataša si jen tak přehrávala myšlenky.  

Na tak dlouhé cestě to vlastně ani nejde jinak. Vlak nabíral rychlost. 

Tento rychlík, přezdívaný D 51, jede až do Vídně. Na své trase 

zastaví dohromady na pěti českých vlakových nádražích – Bohumín, 

Ostrava hlavní nádraží, Ostrava-Svinov, Přerov a Břeclav. Milenecká 

dvojice seděla na protější posteli a čím dál víc se k sobě měla. Ti dva 

byli mladí a mazlili se, k žádným oplzlostem však nepřešli, protože 

zjevně respektovali přítomnost třetí osoby. Možná kdyby tam 

nebyla… 

 

6. kapitola 
 

Česká republika.  

Stát v samém srdci Evropy, který čítá něco přes deset 

milionů obyvatel, má také krásnou přírodu a přívětivé lidi. Půvabnou 

scenérií se může pochlubit město Frenštát pod Radhoštěm  

na severní Moravě. Frenštát leží v předhůří Beskyd, v úžasné krajině,  

kterou by v budoucnu mohlo zničit dolování černého uhlí.  

Malé městečko s dvanácti tisíci obyvateli vyniká svou zelení  

a celkovým pořádkem. Kousek za městem se tyčí dvě velké zelené 
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věže, které byly postavené pro těžbu, nyní jsou ale uzavřené a těžba 

je již několik desítek let zastavena.  

Frenštát, neboli také Fren, jak mu místní říkají,  

je takové město i vesnice. Jedno náměstí v centru a mnoho památek 

dělá obec opravdu krásným místem pro život i turistiku. 

Mimochodem, Frenštát je populární i díky skokům na lyžích, neboť 

se zde zrodili světově známí skokani, například Jiří Raška, který 

v roce 1968 dokonce na středním můstku vyhrál zimní olympijské 

hry v Grenoblu. 

Ve Frenštátě provozuje jedna světová firma fabriku  

na výrobu elektromotorů. Právě v té pracuje David s Karlem,  

ti, kteří v létě navštívili Ukrajinu a ze silnice u pole dokonce spatřili 

jednu krásnou dívku - Natašu. Návštěva Ukrajiny je již pár měsíců 

stará událost, ale dvojice o ní mluví docela často. David a Karel jsou 

kamarádi, kteří se nejen setkávají na jedné směně, ale dokonce  

i pracují jen pár kroků od sebe. Davidovou prací je konečná montáž 

elektromotorů. 

 Karel pracuje jako lakýrník. Ti dva nedělají žádné speciální 

kusy, převážně spíše do sériové výroby, kterých udělají  

za osmihodinovou směnu kolem sedmdesáti.  

Elektromotor musí projít řadou fází, než se dostane 

k Davidovi a Karlovi. I proto má fabrika velký počet produkčních 

oddělení. Zjednodušeně, nejprve se musí navinout tři cívky  

do kulatého a plechového statoru (to se děje na navijárně),  

který se následně za pomoci lisu uloží do kostry. Další kroky jsou  

už záležitostí montáže. Kostra s vinutím se později musí takzvaně 

zasvorkovat - vytáhnout a zapojit začátky a konce všech tří vinutí  

do svorkovnice motoru, kterou už uživatel elektromotoru využije 

k tomu, aby mohl stroj zapojit do elektrické sítě. 



34 
 

Po zasvorkování se musí do kulatého statoru opatrně vložit 

rotor s ložisky. Rotor je velký kulatý předmět s hřídeli, který se  

ve statoru bude točit. 

 Když je rotor ve statoru, putuje polotovar na finální montáž 

k Davidovi, který společně se dvěma muži motor uzavře tvrdými 

kryty – zepředu přírubou a vzadu štítem. Na zadní straně motoru 

vyčnívá kousek hřídele z rotoru, na ten se přidá vrtule, která bude 

konstrukci motoru ochlazovat a zadní strana se uzavře krytem.  

Do výklenku na přední straně hřídele se gumovou palicí naklepe 

kovové péro a motor se posílá do další etapy – zkušebna.  

Ve zkušebně se stroj prozkouší, zda má potřebné vlastnosti  

a nevykazuje-li známky vad, posílá se k lakýrníkům, kde ho Karel  

a spol přestříká požadovanou barvou. 

Řadoví dělníci tu nosí modré montérky se stejně barevnými 

triky. Zkušebáci na zkušebnách jsou odění do zelených kombinací, 

lakýrníci mají zase bílé pláště, zastříkané od barev. Pouze mistři nosí 

černé tepláky a šedá trika. Karel s kolegy nosí na lakýrně ještě navíc 

respirátory a ochranné brýle. Pásy, po kterých se pomalounku vozí 

elektromotory, se plní každý den. Budoucí točivé stroje čekají na své 

zhotovení. Pásy vedou od lisu až po zkušebnu, která je pro větší 

bezpečnost oplocená. Po odzkoušení se elektromotor upíná  

do řetězů a je tažen jeřábem do velkých boxů lakýrny.  

Blíží se čas přestávky. David přitahuje pistolovou 

utahovačkou šrouby na přírubě. Práci mu přeruší jeho 

spolupracovník Jarda, který jde z kanceláře mistra.  

„Dejvid, volá tě Franta,“ upozornil, že si jej žádá nadřízený.  

David byl rád, protože se v nedávné době zajímal o vyšší pozici, 

takže doufal v profesní růst. Ambiciózního Davida ještě poplácal  

po ramenou jeden spolupracovník, který zasazuje rotory. 
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„Takže nás beztak opustíš a půjdeš výš,“ vtipně Davida popíchnul.  

David se cestou rozhlédl po obrovské dílně a pak na jejím 

konci vyšel malé schodiště do mistrova kanclíku, zaklepal  

na prosklené dveře a vešel dovnitř. 

„Tak David, přišlo mi vyjádření z personálního,“ řekl mistr,  

který seděl za stolem v malé pracovně. Jakýkoliv pozdrav si odpustil, 

i když se spolu znali dlouhou řadu let. 

 David už z toho, jak se jeho vedoucí tvářil, věděl, že to asi 

úplně neklaplo. 

„Je mi líto, ale na postu technika dali přednost někomu jinému.  

Když jsem se ptal proč, odpověděli mi, že jsi byl blízko, ale nakonec… 

víš jak to je… studovanější. Celkem mě to naštvalo, protože tady 

děláš dlouho, takže máš zkušenosti i přehled. Snad příště se to 

podaří,“ obeznámil s faktem Davida. „Pokusím se tě v dalším pokusu 

nějak podpořit. Diplom ještě z nikoho šikulu neudělal.“ 

„Aha, tak teda dík, Franto,“ nuceně se usmál David.  

 „Začni už s přestávkou,“ přikázal Franta svému 

podřízenému, ten tak odešel z kanceláře a šel si sednout do rohu 

dílny, kde je stolek, u něhož se scházejí ti, kteří nechodí na obědy  

a nevyužívají tak závodní stravování. Když tam David došel, 

uvědomil si, že si zapomněl vzít svačinu, takže se musel zase vracet 

o kousek zpět k plechovým skříňkám. Asi dva metry od nich je jedno 

umyvadlo, kde už stáli frontu dělníci v modrých montérkách. David 

se zařadil na její konec. Plynutí času pod tíhou myšlenek ohledně 

svého nezdařeného povýšení nevnímal. 
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Po umytí zašpiněných rukou si David nakonec jako první 

usedá ke stolu. V sáčku má pět rohlíků a balenou paštiku. Po chvíli si 

postupně ke stolu s deseti židlemi přisedávají další dělníci. Posléze 

přichází i Karel, jehož bílý plášť je celý zašpiněný od všech možných 

barev. Zdobil jej velký zelený flek, rukávy byly značně špinavé  

od směsi modré a žluté. 

 Karel si přinesl několik koláčků, uzavřených  

do plastové dózy. Motory, které Karel musí každý pracovní den 

přestříkávat, mají mít různá zabarvení, proto i on na sobě nese 

známky všech odstínů. Základní barvou konstrukcí je převážně 

červená, ale chodí i šedé, až teprve na tu základní barvu se v boxech 

pomocí stříkacích pistolí nanáší barva jiná – dle požadavků 

zákazníka. 

„Tož co, Dajvid, povýšili tě?“ zeptal se Karel,  

když ke svému kamarádovi usedl. 

„Nepovýšili, už v to nějak přestávám doufat,“ smál se. Povýšení, 

které se nekonalo, nebral kdovíjak vážně, je to prostě život. 

 „Máš výuční list i maturitu v oboru elektro, jsou to ale trotli, 

když z tebe neudělají technika. Nechápou, jaký by mohli mít přínos 

z člověka, co tu dělá už tak dlouho a vědí, jaký je, že je spolehlivý,“ 

zmínil svůj názor Karel. Ačkoliv bylo u stolu už plno, nikdo se  

do jejich debat nemíchal, protože tam byly uskupeny partičky,  

ve kterých probíhaly vlastní diskuse. 

„Řekni to těm nahoře… No, ředitel ze mě bude později,“ David měl 

skutečně dobrou náladu.  

„Po práci zajdem na jedno,“ napadlo Karla. 



37 
 

„Koneckonců, už mám docela i slinu,“ souhlasil David. 

Po půlhodinové přestávce se všichni zvedli a šli zpět na svá 

pracoviště. Tuhle chvíli má mnoho zaměstnanců nejraději,  

protože do konce šichty už zbývají pouhé dvě a půl hodiny. Jen dvě  

a půl hodiny, které je dělí od konce, už každý odpočítává ve svém 

podvědomí.  

 Ve velké fabrice, kterou je i tato, se musí časové 

harmonogramy přesně dodržovat. Tohle je pracovní život dělníka 

v továrně. Každý den je to stejné – v šest ráno začíná směna, ve dvě 

odpoledne skončí, a nahradí je odpolední, která pracuje do deseti 

večer, poté přichází noční a tak dokola…  

Karlovi je třicet, a pracuje v tomto závodě už od osmnácti, 

tedy od doby, kdy se vyučil. David velmi brzy oslaví své dvacáté 

čtvrté narozeniny, ve společnosti je od svých dvaceti.  

 

7. kapitola 
 

Čtrnáctá hodina – pro ranní směnu magický čas, je konec 

šichty. 

„Tož, kde si tak dluho?“ zeptal se Karel Davida. 

 „Šatnu máš k bráně blíž než já, tak zas nevrč. Vím, že se  

už třepeš na pivo, zase tak najevo to dávat nemusíš, ty notore!“ 

poznámku si neodpustil ani David.  

„Nemám důvod to skrývat. Však každý o mně ví, že jsem alkoholik,“ 

odvětil Karel. 
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 Venku bylo chladno, nesněžilo, bylo něco málo nad nulou, 

takže sníh tál a měnil se na všudypřítomnou břečku. Na hlavní bráně 

se nacházejí dva terminály se závorami, které se otevřou  

až po přiložení zaměstnanecké karty. 

 Na terminálech jsou ještě dvě signalizační světla – zelené  

a červené. Když pracovník podniku přiloží svůj čip, rozsvítí se jedno 

z nich, pokud zelené – může normálně odejít, pokud červené – 

závora zaměstnance taky pustí, ale za terminálem si už na něj počíhá 

vrátný, který musí zjistit, zda pracovník neodnáší něco,  

co patří výhradně do podniku. 

A že z podniku je co vzít – vinutí elektromotorů je vyloženě 

z čistých měděných drátů, které mají nemalou cenu. Samozřejmě se 

kradou i jiné věci, například nářadí, lepicí pásky, chemické látky 

apod. 

U obou se rozsvítilo zelené světýlko, a tak vrátný neměl 

důvod ke kontrole. Hned naproti fabriky je ocelový most,  

na němž vede železnice. Procházet se pod tímto spojením 

v momentě, kdy na něm projíždí nějaká souprava, je pro sluchový 

orgán krajně nepříjemná záležitost. 

Chladné počasí oba donutilo přidat do kroku. Marast,  

který nahradil sníh z posledních dnů, rázem špinil a klouzal. Cesta  

do hospody je ale vždy příjemná, a to i kdyby padaly z nebes 

granáty.  

„Sakra, doufám, že ten hnus zmizí co nejdřív,“ postěžoval si 

David. 

„To mi povídej, bordel na botách, bordel doma,“ obořil se i Karel. 
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A tak oba kráčeli až k malé hospůdce v centru města.  

Když vkročili do podniku, pozdravili blonďatou servírku, se kterou si 

kdysi Karel chtěl někam vyrazit, ona jej však pokaždé odmítla,  

tak to vzdal. První věc, co dva úderníci z místní fabriky udělali, byla, 

že si obhlédli bar a celou restauraci, zda tam nesedí někdo,  

koho by znali. Nikoho takového ale nenašli. Karel s Davidem  

do podniku, ze kterého se dá sledovat místní náměstí, chodí docela 

často, neboť má hezký, dřevěný interiér a vždy laskavý personál. 

Blonďatá dlouhovlasá servírka přistoupila ke svým novým 

hostům a svůj tázavý pohled upřela výhradně k Davidovi. Karla si jen 

v rychlosti změřila, ale skoro si jej nevšímala. 

„Co si dáte, pánové?“ zeptala se. 

„Dvě desítky,“ odpověděl David. Karel si sedl tak, aby o ní měl 

přehled, stále se mu líbila, ovšem bylo očividné, jak jednostranná 

náklonost to je. 

„Vykašli se už na tu bloncku,“ vyzval Karla David. 

„Radí někdo, kdo taky nikoho nemá. Já se alespoň snažím! Byť 

marně, ale snažím. Hledáš ty někoho? Nehledáš,“ odbrkl Karel. 

David na chvíli zapřemýšlel.  

„Nebo snad někoho máš?“ zeptal se Karel. 

„No, co když jo?“ odpověděl mu David. 

„A kdo to je? Znám ji?“ reagoval otázkou Karel. 

„No jasně. Blondýnka. Hezká. Asi tak třicet let. Kdybys viděl tu 

figuru. Dokonce pracuje v pohostinství,“ při této odpovědi se David 

díval na ženu čepující za pultem. 
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„Zase kydáš nějaké vtípky, což?“ zasmál se Karel. 

Servírka se dala se dvěma půllitry ke Karlovi a Davidovi. Dvě 

sklenice skončily na stole, k nimž následně hodila i drobný papírek 

se dvěma čárkami. Pohled na pivo je pro Čecha vždy více  

než fascinující. Možná přehnaně fascinující. Tekutý chléb, chmelová 

voda, žlutý lektvar, pivo má v této zemi už hodně zavádějících 

přezdívek. Dva kamarádi si o chvíli přátelsky ťukli – nejdřív sklo  

o sklo, pak symbolicky uzemnit o stůl a může se popíjet. 

„Dneska to píše,“ zhodnotil s bílou pěnou na puse Karel.  

„Zvlášť v té zimě,“ přidal David a při pomyšlení na počasí venku se 

zatřepal. „Kosa jako prase tam je!“ 

„Snad z toho nebude marodka. Teď člověk nemůže být nemocný, 

když se plánuje to propouštění,“ s obavami usoudil Karel. Servírka 

zatím něco přebírala na baru a o své hosty ani očkem nezavadila. 

„Teď jsem si vzpomněl na tu hospodu v Kyjevě. Na tu,  

jak tam byli ti Slováci,“ zavzpomínal David.  

„Jo, ale to pivo tam bylo strašné. Štval mě ten hadr na výčepu,“ 

připomněl Karel událost, které nemohl tehdy ani uvěřit  

– hospodský položil mokrou handru na výčep. Látka na čištění 

podlahy byla špinavá a mokrá. Dal ho tam prostě sušit. 

„Jako kdybych chlastal z mopu,“ dodal k tomu Karel.  

 „Podle mě ale do piva neukápla ani trocha z toho hadru,“ 

připojil David. 

„Ale jinak Ukrajina hodně pěkná země,“ zastal se David.  

Co se jim na ní nejvíce líbilo? Nikde nekončící zeleň  
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a už od pohledu úrodná půda. Lidé, zvláště na vesnicích, byli velice 

sdílní, vstřícní a laskaví. Když čtveřice zabloudila v jedné vsi, nabídla 

jim zdejší rodina na noc přístřeší. Peníze na Ukrajině hrají  

na určitých scénách velkou roli, někde si však bohatě vystačíte 

s láhví vodky – s tou leckdy koupíte více věcí, než kdybyste platili 

bankovkami. 

Karel byl hodně překvapen, jak půvabné ženy na východě 

žijí.  

Na venkově by možná neměl velký problém, si nějakou odtamtud 

vzít s sebou. Jednou česká čtveřice navštívila diskotéku v centru 

Kyjeva, kde se kolem Karla točila pěkná, usměvavá a svůdná 

bloncka. David si toho tehdy všiml a myslel si, že by tam Karel i mohl 

zažít nějaký kratší románek, takový ten nevinný prázdninový.  

„Příští rok tu Ukrajinu můžeme zopakovat. Třeba to dáme 

rovnou do Černobylu. Slyšel jsem, že ve městě Pripjať je pěkná 

příroda,“ napadlo Davida. 

„Nechápu, proč zrovna Ukrajina ti tak utkvěla v hlavě?“ 

kroutil hlavou Karel. 

„Je to prostě zvláštní země, která tě přinutí změnit názor na vše. 

Nebo se alespoň zamyslet nad vším okolo. Viděl jsi přece ty vesnice 

tam. My si myslíme, že žijeme špatně, ale co oni?“ poznamenal 

David. 

„Nestěžují si. Oni ve skutečnosti ani možná nestrádají,“ konstatoval 

Karel. 

 „Vždyť jsi viděl – my za tmy přijeli do jakési dědiny. 

Zabloudili jsme tam, a rodinka nás tam chtěla nechat přenocovat, 

abychom za světla snáz našli cestu domů. Nakonec je překvapilo,  
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když Petr vytáhl GPS navigaci,“ dodal Karel. David se na něj podíval, 

tak nějak zamyšleně. Před svou odpovědí si usrkl nepatrné množství 

piva ze sklenice, která se pomalu vyprazdňovala.  

 „To pramenilo z ochoty těch lidí. Chtěli nám pomoci,“ 

zpětně zhodnocoval David. 

„A ještě se chlubili, jakou pěknou a šikovnou dcerušku to nemají,“ 

s úsměvem na tváři konstatoval Karel. 

„Nejhezčí ženskou, kterou jsem na Ukrajině viděl, se 

procházela na tom poli. Když si na ni vzpomenu… Vypadala 

senzačně,“ zavzpomínal David. 

„Měl ses jí zeptat na číslo. Teda jestli má vůbec telefon. Kdo ví, 

možná nemá ani elektřinu,“ povídal škodolibě Karel. David si 

vzpomněl na čímsi zvláštní dívčinu, která vypadala tak vesele  

a přitom tajemně. Ona v něm vzbudila jakousi myšlenku,  

že ačkoliv působila jako hodně chudá dívka z nemajetné rodiny, 

soudě podle oděvu, který měla na sobě, nosila především v sobě 

něco zvláštního. Nataša v něm zanechala dojem, že uvnitř má něco 

bohatého, něco, co se nedá vyjádřit penězi. 

„Víš, taková ženská není pro tebe,“ zamyslel se David. 

„Proč ne?“ přestal se smát Karel. 

 „Ty si vybíráš ženské podle vzhledu. Volíš si tak pořád, 

dokonce i tu barmanku tady,“ prozradil svůj názor David,  

který se čím dál více potápěl ve svých myšlenkách.  
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 „Co to kecáš? Na tu ženskou, kterou jsme tam zahlídli, 

podotýkám, zahlídli, by se stály fronty, a ty mi říkáš, že já, já jediný, 

soudím jen vzhled?“ čertil se Karel. 

„Jen tvrdím, že je to jediná, která mě tam udivila. Cítil jsem z ní však 

něco jiného. Pěkná nebyla, v tom momentě byla krásná. Jsem si jist, 

že nemá problém mít chlapa. Pro ni stačí jen lusknout prsty.  

Určitě jich má na každém z nich nejmíň deset,“ rozmluvil se David.  

To však netušil, že realita je úplně odlišná. Nataša s kluky nikdy nic 

neměla. Měl ale pravdu, že v sobě skrývá něco mnohem bohatšího, 

než jen krásu. 

Po dvou pivech na stole zbyly jen kusy prázdného 

průhledného nádobí, čehož si všimla servírka a nabídla další. 

„Dáte si ještě?“ zeptala se. 

„Já bych si ještě jedno dal,“ hbitě reagoval Karel. 

„Já ne, zaplatím,“ odmítnul David. 

„Co blbneš? Zítra se nejde do práce, můžeme pít! Chlastat! Nasávat! 

Jak to máš ve svém slovníku? Prostě další pivko!“ přesvědčoval 

s dávkou nadšení Karel. 

„Napiješ se na mých narozkách, jak tě znám,“ odvětil David. 

Servírka nechala ležet dva vyprázdněné půllitry na stole  

a vytáhla od pasu rozměrnou peněženku, kterou používá personál 

v její branži. Než šrajtofli měla důvod použít, musela nějakou dobu 

postávat u stolu, protože hosté vypadali všelijak. Jeden chtěl zůstat, 

druhý už jít. 
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„Sorry, ale staví se brácha, jinak bych si ještě dal,“ omluvil se David. 

Servírka se na to jen teletila. 

 „Ale my si pivko dát můžeme spolu ne?“ zeptal se jí Karel. 

Poutavá blondýnka se ironicky usmála a odpověděla: „Ty si dej, já 

mám práci.“ 

„Nebuď zlá,“ reagoval lítostivě Karel. Slečna na place o Karla neměla 

žádný zájem, což dávala více než jasně najevo. Možná by s Karlem 

někam zašla, třeba jen volil špatnou taktiku… Vždyť „ne“ u ženských 

nejednou znamená skryté „ano.“ Možná to tak ovšem není. Třeba se 

jakousi rovnicí, že ne rovná se ano, chlapi jen utěšují… 

David z této blondýnky nikdy nadšený nebyl, bavil se s ní jen 

proto, že musel, neboť bývá jejím zákazníkem. Restaurace,  

do které Karel s Davidem chodívají, je pěkná a útulná, takže obsluhu 

David nikdy neřešil. 

Karel vyštrachal z kapsy drobné, které mu tam už nějaký čas 

cinkaly, a samozřejmě dal své oblíbenkyni spropitné ve snaze se jí 

zalíbit, byť to mohlo být zcela prázdné gesto s výsledkem stejně 

zbytečným, jako boje s větrnými mlýny. David jeho chování 

nechápal, ale vůbec se nad jeho laskavými pokusy zalíbit se někomu 

nepozastavoval. 

Venku se již stmívalo. Co víc, ono hlavně přituhovalo. 

Začínala být opravdová zima. Východ z hospody vedl přímo  

na náměstí města Frenštát. Po vánočních svátcích se na ploše 

Náměstí Míru nachází vysoký a zářivý vánoční strom. 

„Kam teď?“ naléhal Karel na Davida, aby dnešní alkoholové 

opojení ještě neskončilo. 
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„Nemůžu, vždyť jsem ti řekl, že se staví brácha,“ zopakoval David. 

„Tak pojďte spolu, až dorazí,“ odpověděl Karel. David si navlekl  

na hlavu čepici a chtěl jít domů, tedy opačným směrem, než to měl 

domů Karel. Když už se David chystal vyrazit, Karel ho zastavil  

a dodal: 

„Nebo víš co? Pojďme ještě někam a bráchovi napíšeš, ať za námi 

přijde,“ navrhl Karel.  

  Karel už začínal být opravdu neodbytný, což se Davidovi 

nelíbilo, ale velmi slušně se jej snažil odpálkovat. 

„U mě doma popijem, však přijdou všichni,“ jemně odmítnul Karla, 

ten mávl rukou. 

„Jak chceš, tak zítra,“ odpověděl mu. Teď už se oba rozešli a každý 

šel svým kurzem. Davidovi bylo jasné, nebo spíše tušil, že Karel 

stejně do nějaké hospody ještě vleze, protože jeho kamarád nikdy 

rád páteční večer netráví doma. David se domů těšil, na žádnou 

krčmu neměl už moc náladu, vždyť se taky těšil na svého bratra.  

Venku už nejen přituhovalo, ale začínalo i mrholit. Počasí,  

do kterého by ani psa nevyhnal. David bydlí v malém bytě a snad 

v ještě menším domku. Muž, kterému domek patří a pronajímá 

v něm byty, je na své nájemníky docela přísný, zejména pak na ty 

mladší, typu Davida. Když David odemkl dveře domu, soused jakoby 

na každého nájemníka čekal, zdrbl Davida, aby tak nebouchal 

dveřmi. Ovšem vracející se obyvatel domu svým návratem ani zvuk 

rostoucí trávy nepřehlušil, soused si prostě vždy něco našel. 
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„Ano, omlouvám se, pane domácí,“ odvětil David. Pak už se 

k sousedovi otočil zády a pod nosem zakňučel: „Stíhač jeden.“ 

„Slyšel jsem to, ty smrade!“ zakřičel pan domácí.  

David si oddychl, když vstoupil do svého bytu a za zvědavým 

domovníkem zavřel dveře. Jeho byt má jen jeden pokoj a docela 

skromnou kuchyni. Jediný pokoj je obývákem a zároveň i ložnicí. 

Malý byteček, avšak útulný a pro jednoho člověka naprosto 

dostatečný. Hladový David si to šinul do kuchyně, a z ledničky vytáhl 

dózu, ve které měl předem upečené kuře. Kuřecí stehna měl prostě 

rád. Kus drůbeže skončil i s dózou v mikrovlnné troubě a pak zapnul 

televizi, kde byly zprávy. Ještě si odkráčel na záchod, ale vtom  

už někdo zvoní, někdo je za dveřmi. David vyletí jako střela  

ke dveřím. 

„Jestli je to zas ten blb zespoda, tak… Co jsem zas neudělal? 

Nevytřel jsem chodbu podle jeho představ?“ mumlal si nazlobeně 

pro sebe. 

„Copak, pane domácí?“ řekl, když otevíral dveře.  

„Co blbneš, prosím tě?“ odpověděl host. Tím hostem byl jeho bratr 

Petr.  

„Pojď dál. Myslel jsem, že to je ten Gripen, co mu to tady patří  

a hraje si na pána všeho. Ty jeho nálety už mi lezou krkem,“ stěžoval 

si David. Když Petr vešel do kuchyně, pípla mikrovlnná trouba 

s hotovým kuřetem. Petr neváhal, troubu otevřel a pustil se  

do Davidovy večeře. 

„Poslyš, jak zítra teda?“ zeptal se Petr. David udiveně vzhlížel  

na svou večeři, která končila v Petrových ústech. 
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„Jo, přijď, až budeš moct,“ odpověděl mu a zrychleným krokem šel 

ke svému sourozenci. David bez přemýšlení vzal Petrovi z rukou 

svou večeři. 

„Myslím, že by sis měl najít ženskou. To víš, už nejsi 

nejmladší. Ani nejsi nejhezčí. Navíc, dívej, i jídlo si musíš chystat 

sám. Najdi si babu, už konečně. Ženská tě přiměje se těmto situacím 

vyhýbat,“ doporučil Petr. 

 „Nepotřebuju nikoho, stačím si sám. Potřebuju tuhle 

večeři,“ odpověděl David. Petr šel k oknu a sáhl na záclonu.  

Z té shrábl polštářek prachu a podíval se na Davida. 

„To vidím,“ řekl Petr a zamával mu prachem posetou rukou. 

„Uznávám, že žít sám se sebou přináší i nějaké mouchy,“ řekl 

provinile.  

„Tomuhle říkáš moucha?“ zeptal se Petr, a ještě jednou mu ukázal, 

kolik prachu setřel ze záclony. 

Dál už Petr šel do koupelny, kam ho David následoval  

i s kuřetem v ruce, z něhož na podlahu padalo koření. Petr se 

nemusel ani snažit otevřít prádelní koš, který ani nešel zavřít, jak byl 

plný špinavého oděvu. 

„Další moucha?“ optal se Petr. 

 „Víš, co je moucha? Ukážu ti teda mouchu,“ ptá se David,  

a z pračky vytáhl naprosto sprané tričko, jež už by si nemohl obléci 

snad ani ten nejmenší člověk na světě. Petr se při pohledu  

na zmenšené tričko začal smát. 

„Problém je, že neumím prát,“ nabručeně odpověděl David. 
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„Ani vařit,“ dodal Petr. 

„Brácha, hledáš alespoň?“ přišel s otázkou Petr. „Nechci se  

o tebe v budoucnu starat.“ 

„Ani ne,“ odpověděl David. „Starat?“ 

„Tak si minimálně užívej,“ řekl Petr. David byl na tyto věci poměrně 

nesmělý a nehledal vztahy na jednu noc, v tom byl Petr rozdílný,  

i když na kluky, prakticky v tom rozdíl nebyl, protože ten si užívat 

uměl – když byl nezadaný. 

„Klofni nějakou, třeba nějakou Rusku,“ poradil Davidovi. 

„Rusku?“ podivil se David.  

„Vím, že se ti východňanky líbí. Dostal jsem nápad,“ řekl Petr  

a z bytu odešel, ani se nerozloučil. 

 Na schodech ještě potkal pana domácího. 

„Kam letíš?“ zeptal se domácí Petra, když sbíhal schody. 

„Na Sibiř, pane domácí, na Sibiř,“ řekl mu Petr.  
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8. kapitola 
 

Venku mráz a černočerná tma. Temné stíny ale trhají 

pouliční a nádražní lampy.  

 Po třiceti hodinách strávených ve vlaku se Nataša těší na to,  

až se konečně vyspí v nevibrující posteli. Těšila se i na soukromí, 

které jí ve vlaku tak chybělo. Mezi těmi všemi lidmi se cítila hodně 

špinavá, už i vyčerpaná a vysílená. Mlela z posledních svých sil. 

Vlak zpomaloval. Vyvrcholením bylo neúnosné pískání 

brzdících kol soupravy. To skřípání bylo hodně protivné a dlouhé. 

Když vlak zastavil, pasažéři začali panicky vystupovat, jakoby vlak 

hořel, prostě chtěli být z vlaku co nejdřív, než se bude pokračovat 

dál. 

Ani Nataša dlouho nečekala. Popadla své lehké zavazadlo  

a dala se na odchod. Ostrava jí měla ležet u nohou. Po výstupu  

ze soupravy se Nataša hned na nástupišti protáhla. Okamžitě jak tak 

učinila, se přidala k mase, která přece nejlépe zná cestu ven 

z perónu. V hale nádraží na ni už budou čekat babiččini známí. Jací 

asi budou? Ptala se sama sebe. Určitě budou hodní, jinak by se 

s nimi babička nekamarádila, utěšovala se a doufala. 

Cesta do haly vedla přes divné průchody, připomínající 

tunely, kterými se nastupuje do letadla. Tento průchod ale Natašu 

zavedl přímo do vestibulu. Obrovská místnost, která byla špinavá  

a plná neznámých, někdy až pochybných lidí, ze kterých měla mladá 

Ukrajinka hrůzu. Něco se jí na té hale nelíbilo. Ale co? Najde své 

známé a to místo opustí. Ať se rozhlíží, jak se rozhlíží, nikde nic. 

 Nataša schází schody a porozhlídne se mezi lidmi,  

kteří rovněž na někoho čekají. Když si myslí, že našla ty své a dá se 
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k nim, vidí, že k hloučku přichází nějaký mladý kluk.  

 Tito lidé rozhodně nečekali na Natašu. Však pořád doufá,  

že třeba měli jen zpoždění a nakonec určitě přijdou. Sedla si proto 

na lavičku, vedle které položila své zavazadlo. 

Jediné, co Nataša dělala, bylo, že si prohlížela lidi ve svém 

okolí. Kousek od sebe vidí zarostlého chlapíka, zjevně bezdomovec  

a je opilý. Chlapík si všimne, že jej Nataša sleduje a jde k ní. 

„Dej mi dvacku,“ požádá ji. Nataša začne šmátrat ve své brašně  

a vytahuje peněženku. Když ji otevře, všimne si, že bezdomovec 

zapáchá po alkoholu a opodál je pohozená krabice od laciného vína. 

Nataša s otevřenou peněženkou, ve které jsou vidět peníze, váhá. 

„Nedám vám na alkohol,“ odmítne po krátké úvaze. Peněženku 

zavře a vrátí zpět do své tašky. 

Byla obrovská chyba, ukázat všem peněženku plnou peněz. 

Jejího pokusu o dobročinnost si všiml jeden mladík ve špinavé 

bundě. Od Nataši byl docela daleko, ale už si ji hlídal. Ten muž čekal 

na vhodnou příležitost. Bezdomovec se urazil a pěknou Ukrajinku 

opustil. Neodešel však daleko, sedl si na zem asi patnáct metrů  

proti Nataše. Nataša si musela vyslechnout jeho urážky,  

které posléze spustil. 

„Čůzo! Myslíš si, že jsi lepší?“ pořvával na ni. Ukrajinka z toho byla 

smutná, cítila se trapně. Muž ve špinavé bundě obcházel halu  

a stále sledoval svou novou kořist, jak sedí na lavičce. Chlapík se 

šikovně pohyboval v blízkosti novinových stánků, aby na sebe 

zbytečně neupozorňoval. 

„Táhni pryč!“ řval bezdomovec na Natašu, která se stydlivě 

koukala do země. Muž se špinavou bundou šel nenápadně zprava  
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za Natašou. Když procházel kolem ní, vzal její tašku a začal utíkat. 

 Nataša byla vystrašená, nevěděla, co má dělat,  

tak běžela za mužem ven před nádraží, ten však byl rychlejší  

a vyčerpaná cizinka ve tmě nevěděla, kudy muž utekl. V tuto chvíli 

Nataša přišla o všechno. Neměla peníze, neměla doklady, neměla 

prostě nic. 

Z dlouhé cesty vlakem byla Ukrajinka nesmírně vysílená  

a utahaná, ale své věci musela najít.  

„Dobře ti tak, čůzo!“ pořvával na ni bezdomovec. Nataša nevěděla, 

co dělat. Vydala se po nádražní hale a hledala pomoc. Při nežádoucí 

procházce narážela na čím dál podivnější lidi.  

Pozornost upoutala u dvou mladíků opřených o sloup. Oba měli 

v ruce cigaretu a na hlavě kapuci.  

„Tak co? Nechceš si užít?“ zeptal se jí jeden z nich. Nataša se  

na děj podívala a přidala do kroku. Prostředí, kterým se takhle v noci 

procházela, v ní vyvolávalo hrůzu.  

Mladíci šli za ní. Nataša o nich věděla a dokonce je i slyšela. 

„Dívej se na ni. Tak na tu se těším. To je kost,“ říkali si mezi sebou 

mladí muži. 

 Teď už Nataša skoro utíkala chladnou chodbou vedoucí 

k nástupištím. Za chvíli spatřila dva strážníky. Konečně, řekla si.  

Když je ta vystrašená dívka zastavila, mladíci už kolem ní jen prošli 

s nemilostným pohledem. Myslela si, že teď snad konečně něco 

pozitivního – muži v uniformách jí přece pomohou. Nakonec, 

pomáhají a chrání! 
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„Dobrý večer, chci nahlásit krádež,“ oslovila je Nataša. 

Strážníci si všimli ruského přízvuku z úst Nataši a podívali se jeden 

na druhého. 

„Máte občanský průkaz, slečno?“ zeptal se strážník.  

„Nemám, všechno mi ukradli,“ odpověděla.  

„Kdo vás okradl?“ vyptával se policista.  

„Nevím, nějaký chlap mi vzal tašku v hale,“ řekla Nataša.  

„Jak vypadal?“ dál se ptal strážník. 

„Byl takový menší, měl hodně špinavou bundu… Ach, já nevím,“ 

zoufale řekla Nataša. Její hlas se třásl samou zoufalostí.  

„Viděl to někdo?“ ptal se muž s odznakem na prsou.  

„Určitě, ale nevím… Vlastně ten pán s vínem,“ odpověděla Nataša  

a dovedla policisty k tomu bezdomovci. 

„Co tu chcete, fízlové?“ ptá se homeless. „Nic nezákonného 

nedělám.“ 

 „Tato slečna tvrdí, že ji někdo oloupil a vy jste to měl vidět. 

Můžete nám k tomu něco říct?“ zeptal se policista. Muž se podíval 

na Natašu naprosto křivým pohledem. Neměl nejmenší zájem jí 

pomoci svým svědectvím, a už vůbec ne mít jakékoliv oplétačky 

s policií. 

„Ne, nic jsem neviděl,“ řekl bezdomovec. Nataša nevěřila svým 

uším. Její oči se v tom okamžiku začaly třpytit. Byla kousek  

od zoufalého pláče. 
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„Ale jak to? Seděla jsem naproti vám. Na té lavičce,“ tvrdila Nataša  

a na lavičku ukazovala prstem.  

„To je omyl, s někým sis mě spletla,“ odpověděl bezcitně. 

„Já, měla jsem tu své věci a okradli mě. Mám jen oblečení, 

které mám na sobě,“ zvýšila hlas na policisty. 

„Můžeme to sepsat a pak vám dát vědět,“ řekl jeden z nich.  

 „Odkud jste?“ zeptal se druhý strážník. Jejich diskuse se 

odehrávala stále mezi lidmi. Policisté neměli touhu něco papírovat 

s člověkem, jehož řeč je doprovázena ruským přízvukem.  

„Přijela jsem z Ukrajiny,“ odpověděla jim Nataša. 

„Běžte se domů vyspat. Šance, že najdeme zloděje, je malá,“ 

nepotěšil ji muž zákona. 

„Nemám tady nic, čemu by se dalo říkat domov,“ řekla jim Nataša. 

S Natašou diskutující policisté na sebe strhávali velkou 

pozornost. Tomuto rozhovoru však přihlížel někdo, kdo si rád hraje 

na výjimečného. Muž s kloboukem a černým kabátem. V ruce držel 

noviny a dělal, že si čte jakýsi článek. Ale nečetl si nic. Jediné, co ho 

zajímalo, byla Nataša. Vždyť vidí neuvěřitelně krásnou ženu, která je 

v nesnázích. Je vyčerpaná a smutná. Je bezradná. Ano bezradná.  

O to přece jde. Její modré oči a už od pohledu hebká tvář, vzbuzuje 

obdiv snad u všech mužů. Když Nataša řekla, že v Česku nemá 

domov, cítil chlápek velkou šanci. 

„To není náš problém, jestli nemáte kde být,“ řekl jeden 

z mužů zákona. 
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„Hej, čůzo, můžeš si lehnout vedle mne. V noci tě budu osobně 

zahřívat,“ křičel na ni bezdomovec.  

„Skončili jsme, ano?“ zeptal se policista, ale svým odchodem 

odpověděl za Natašu. 

Za Natašou přichází muž s novinami, který ji dlouhý čas 

pozoroval. 

„Promiňte, ale slyšel jsem, že máte potíže,“ velice zdvořile ji ten pán 

oslovil. Smutná cizinka už snad ani nečekala nějakou pomoc,  

a to ani od toho muže. Dívala se na něj se slzami v očích, 

neodpovídala… Její vybledlá tvář hovořila za vše. Nemohla utajit své 

emoce, které padaly ke smutku a beznaději. Byla tak zranitelná. 

 „Pokud mi dovolíte, pomůžu vám. Říkejte mi Hynek,“  

a podal Nataši ruku. Dívka z Ukrajiny neměla moc na výběr 

 – policie se na ni vykašlala, bezdomovec nedosvědčil jasnou krádež, 

na nádraží na ni nikdo nečekal a navíc byla v cizí zemi. Neměla nic, 

byla na dně. Také Nataša podala klepající se ruku tomu muži. 

„Já jsem Nataša,“ představila se stručně. 

„Můžu vám nabídnout nocleh na jak dlouho budete chtít. Musíme si 

pomáhat,“ důvěryhodně pronesl. Snad už mu začala i věřit. 

„Pojďte se mnou, odvezu vás,“ navrhl chlapík. Nataša se v sobě 

snažila skrýt strach, který se svými kousky tlačil na povrch. Věděla, 

že by neměla jet s někým neznámým. Muž si těch pochybností 

všimnul a nabídl nové krásce ruku. Pro teď jevící se jako pomocnou. 

Bohužel, Ukrajinka neměla na výběr a šla s Hynkem k autu  

před nádraží. 
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Hynek vystupoval velice zdvořile a ochotně. V jeho chování 

vyzařovala vřelost a laskavost. Jevil se jako superhrdina, který vždy 

stojí na straně dobra. Dokonce gentlemansky otevřel Nataše dveře 

svého luxusního vozu. Hynek se asi nemá špatně, říkala si v duchu 

Nataša. Ona nebyla nikdy majetnická, ale Hynkova auta,  

které podle své výbavy vypadalo draze, si nemohla nevšimnout. 

Nataša nastoupila a Hynek poté usedl za volant. Rozjeli se spolu 

někam pryč. Nataša vůbec netušila, kde je, nebo kam jede. Měla 

obavu z toho, co bude následovat. 

 Co když ji chce Hynek zneužít? Bála se, ale neměla  

na vybranou, tak se alespoň snažila držet se ve střehu.  

„Takže ty jsi z Ukrajiny?“ zeptal se Hynek za jízdy.  

„Jsem…“ nechtělo se jí mluvit. Hynek tento postoj u žen dobře znal. 

Věděl, že se s Natašou nemá cenu bavit o tom, jak moc je hezká  

– alespoň ne teď. Měl však radost, jakou rybu ulovil. Tak pěkná 

ženská v mém autě ještě neseděla, říkal si v duchu tajemstvím 

zahalený frajírek. 

„Neboj se, zas bude líp,“ ujišťoval Hynek.  

Nataša už neodpovídala, jen se dívala přes okno do mihotajících se 

tmavých ulic a vzpomínala na svou rodinu. Jedou mimo město,  

což Nataše nahání hrůzu. Zoufale se rozhlíží a pozoruje Hynka. Snaží 

se ale být statečná a nedat najevo svůj strach. 

„Nemusíš se bát, bydlím jen kousek od Ostravy. Nemám 

zájem ti ublížit,“ získával si důvěru Hynek. Na tom muži bylo něco 

divného, protože bylo jasné, že s ženami to uměl. Nataša měla pocit, 

že ji má Hynek celou přečtenou, to se jí nelíbilo. 
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„Tak jsme tady,“ řekl Hynek, když zastavil auto. Byla 

nezměrná tma, ale v Hynkově domu se svítilo. Oba vystoupili z vozu. 

První věc, co Nataša udělala, byla, že se rozhlížela po okolí. Bylo to 

neznámé prostředí. Všude temnota, žádní sousedé, jen lesy. 

Vypadalo to celé hrozivě. Nataša měla strach, ale Hynka se rozhodla 

následovat do jeho domu, vskutku neměla na vybranou. 

Oba kráčí po dvou schůdcích, které je dovedou k hlavním 

dveřím. Když Hynek hledá ten správný klíč, Nataša se znovu rozhlíží 

po okolí, ale zkoumá i stavení samotné. Nevelký dvoupatrový dům 

se jevil zvenku docela útulně. Natašu moc nezajímalo,  

zda bude uvnitř parádně zařízený. Teplo, to jediné teď pro ni bylo 

důležité. Neměla zájem se zdržet dlouho, ani nevěděla, jestli tam 

stráví noc. Nataša by chtěla rychle vypadnout – zpět na Ukrajinu. 

Proti ní ale bylo vše. Jakoby se všechno spiklo v její neprospěch  

a vytvářelo podmínky plné nevýhod. Nádherná Ukrajinka měla pocit, 

že ve všem tahá za kratší konec provazu. Hlavně neměla peníze  

na to, aby se mohla vrátit. 

Při vstupu do sídla se ani nezouvají. Dřevěná podlaha 

praskala, když se po ní někdo vedl své kroky. Dům byl pěkně 

zařízený, všude bylo navíc čisto. Natašu nadchlo obrovské zrcadlo 

v předsíni. V tom zrcadle spatřila sama sebe, byla hrozně vyčerpaná 

a od pohledu bylo jasné, že dlouho nespala. Červená ústa ji 

usvědčovala z toho, jak chladno jí bylo. 

„Pojď dál, Natašo,“ pozval Hynek svého hosta do obývacího 

pokoje vedle předsíně. Poslechla, byla to přece slušnost. 

„Posaď se,“ řekl jí Hynek, a ukázal na koženou pohovku. Nataša opět 

vyhověla a sedla si. Celý obývák byl velice zajímavý. Jedna pohovka, 

dvě křesla a mezi nimi dřevěný stůl. Na zdi visela obrovská LCD 
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televize. Bylo jasné, že Hynkovi, pokud je dům jeho, se musí dařit 

skvostně. Natašu zaujal krb, ve kterém Hynek rozdělal oheň. Plamen 

ji přiměl sundat si kabát a jít se k němu ohřát, byla celá promrzlá. 

Hynek prochladlý nebyl. Svou bundu svlékl a zůstal jen  

ve svetru. Natašu zajímalo, jestli tu bydlí sám, ale neopovážila se  

na nic ptát. Byla zamlklá, tak si Hynek myslel, že když nalije Nataše 

alkohol, bude mluvit a snad třeba bude i povolnější – vábilo by ho to 

vůbec? Alkohol měl Hynek schovaný v historické skříni…  

 A že těch pití tam měl požehnaně. Dal přednost whiskey, 

kterou rozlil do dvou sklenic. Ta holka pít nechtěla, ale aby neurazila 

hostitele, vzala si jednu z nich s úmyslem jen pomalu usrkávat. 

Tento zvyk měla z Ukrajiny, neboť tam, pokud vám hostitel nabídne 

pití, především vodku, je urážkou ji nepít.  

Nataša dřepěla u krbu a Hynek si sedl na kožený gauč. 

Působil jako nějaký milionář, jakoby mu vše patřilo a žádná pravidla 

pro něj neplatila, přesto mluvil s Natašou velice zdvořile  

a s respektem. Zvědavost se v Nataše hromadila a chtěla vědět, co je 

vlastně Hynek zač.  

 Na zdech obrazy všemožných krajin, které vypadaly  

podle zlatých rámů velice draze.  

„Proč si nesedneš ke mně?“ zeptal se Hynek. Nataša uposlechla to, 

co jí její vychovanost velela, i když jí to nebylo příjemné. 

Hynek využil toho, že Nataša seděla na pohovce vedle něj  

a začal ji hladit po ramenu. Jeho dotyky byly pro dívku místy  

až nelibé, ale nevěděla, jak jim má zabránit, ale při Hynkově pokusu 

políbit ji na krk, ucukla tak, že při tom vylila sklenici whiskey na zem. 

Hynek kupodivu ani nezuřil. 
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„Omlouvám se, uklidím to,“ snažila se Nataša svůj čin 

napravit. V dlani svírala prázdnou sklenici, ze které se ani nestihla 

napít. 

 „Nech to tak,“ odpověděl Hynek a zadržel Natašu,  

když se zvedala z pohovky.  

„Poseď chvíli,“ řekl klidným hlasem Hynek. Dívka poslechla. Zase. 

 „Bydlíš tady sám?“ zeptala se okradená slečna z Ukrajiny. 

Chtěla zavést nějakou řeč, kterou by vrazila klín mezi jeho pokusy  

o osahávání. Hynek dopil svou whiskey a sklenici položil na stůl. 

Nohu si dal přes nohu a chystal se vyprávět. 

„Tu a tam,“ tajemně jí zodpověděl.  

„Co to znamená tu a tam?“ zeptala se Nataša. 

„Prostě tu a tam,“ teď už důraznějším hlasem reagoval Hynek.  

Opět se snažil směřovat své dotyky k nové oběti. Jeho ruka 

přejížděla od jejích hebkých vlasů přes krk, rameno, její ruku  

a skončila na stehně, kde se zastavila. Nataša začínala být značně 

nervózní, protože byla ještě panna a tohle se jí nezdál jako vhodný 

muž ani okamžik na tom něco měnit. Hynek hladí Natašino stehno  

a snažil se ji opět políbit na krk, ale ona znovu ucukla. 

 „No tak, teď tu nikdo není,“ ujišťoval Hynek, ale v tom 

problém nebyl. Nataša neměla o fyzický kontakt s Hynkem zájem, 

nepřitahoval ji muž, který si zřejmě myslel, že může mít, cokoliv si 

jenom umane. 

„Nemůžu,“ odmítavě, ale poslušně řekla Nataša. Ale Hynek přiložil 

svou ruku na její ústa a začal ji líbat na krku.  
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Akt naštěstí pro Natašu překazilo rachocení v předsíni  

– někdo přišel. Navlečená zrzka za nimi vchází do místnosti. 

„Ahoj,“ pozdravila žena Natašu a sundala si červenou šálu a čepici.  

Je to snad jeho přítelkyně? Ptala se Nataša sama sebe. Ale proč jí 

nevadí, že tady má jinou? Docházela Nataša k závěru, že zrzavá žena 

nemůže být Hynkova partnerka. Dívka se zrzavými vlasy vytahuje 

z kapsy peníze – rovných pět tisíc korun a předává je Hynkovi. Hynek 

peníze přepočítává a tisícovku jí vrátil. 

 „Dneska dobrý, běž se najíst, osprchovat a k sobě,“ přikázal 

Hynek. 

Pokoj zrzky byl ve druhém poschodí. Do patra vedly schody 

v předsíni. Vedle nich byly podivné dveře. Byly zvláštní, protože 

nebyly stejné jako všechny ostatní. Všechny dveře v domě byly 

totožné – dřevěné a tmavé. Ty pro Natašu neobvyklé byly jen 

z plechu a strašně nečisté. Nataša nevěděla, co se za nimi skrývá.  

„Chtěla bych se vrátit na Ukrajinu,“ prozradila Hynkovi.  

„Budeš potřebovat peníze,“ odpověděl jí. Vstal z pohovky,  

a šel si nalít další whiskey. Pak s chutným alkoholem přešlapoval 

před krbem a Nataša ho přitom z gauče pozorně sledovala. 

„Bez obav, dám ti možnost si je vydělat,“ svérázným hlasem pověděl 

Hynek.  

„A jak?“ byla zvědavá Nataša.  

„Nech se zítra překvapit, ale nemusíš se bát,“ řekl jí Hynek. „Třeba 

tě to bude i bavit. Kdepak, jsem si jist, že tě to bude bavit.“ 
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„Teď půjdeš za Janou nahoru do pokoje. Ona ti dá nějaké oblečení  

a zítra dostaneš možnost si něco utržit. Zavedu tě tam, ať nešmejdíš, 

kam nemáš,“ dodal. 

Hynek gestem rukou ukázal Nataše, aby šla za ním. Oba šli 

po schodech nahoru. Ty dřevěné stupně neuvěřitelně skřípaly,  

až z toho běhal mráz po zádech. 

Ve druhém poschodí je malá chodba. Obdélníková ulička,  

na jejíž dvou nejdelších stranách jsou dvoje dveře, na těch 

nejkratších po jednom malém oknu. Hynek otevírá druhé dveře 

zleva a vidí dlouhovlasou zrzku, jak sedí na posteli a čte si časopis. 

Teď už není navlečená, je pouze v dlouhém tričku a spodním prádle.  

„Jano, postarej se o ni. Jako vždycky,“ přikázal jí Hynek a odešel. 

Nataša vešla s obavou dovnitř. Místnost je velká a rozkládají se v ní 

dvě rozměrná lůžka. 

„No pojď, já tě nekousnu,“ přívětivě pozvala zrzka Natašu 

dále.  

„Já jsem Jana,“ představila se rezavá kráska. 

„Já se jmenuju Nataša,“ uvedla Nataša i sama sebe.  

„Víš, tady to nebude peříčko, ale se vším ti pomůžu,“ Jana chtěla 

uklidnit svou novou spolubydlící, protože její nervozita byla vskutku 

vidět na první pohled. Jana měla dlouhé zrzavé vlasy a byla také 

pěkná, ale na Natašu vskutku neměla. 

„Něco ti dám,“ řekla Jana, když vstávala z postele. Začala se 

přehrabovat ve skříni, odkud vytáhla tričko, spodní prádlo, ponožky, 

kalhoty a rifle. Všechno jí předala. 



61 
 

„Když budeš potřebovat ještě něco, klidně si to vezmi ode mě  

ze skříně,“ dovolila Jana.  

„Moc ti děkuju,“ upřímně řekla Nataša.  

„Ty toho asi moc nenamluvíš, co? Ale to je jedno, časem si zvykneš. 

Chlapi takové, jako jsi ty, milujou,“ řekla Jana. „Asi ti hodí dost 

prachů.“ 

„Ženy jako já? Dost prachů?“ ptá se Nataša. 

 „Holka, viděla ses v zrcadle? Dlouhé černé vlasy, modré oči, 

jemná pleť a výstavní tělo. Ty vyděláš moc, asi proto si tě Hynek 

vybral,“ hádala Jana. 

„Na čem bych měla vydělat?“ ptá se zaskočeně Nataša. 

„Ale no tak. Měla jsem těžký den. Nemám čas hrát hru nevíš - víš,“ 

odpověděla Jana. Když Nataša nevěřícně kroutila hlavou, Jana si 

všimla, že Nataša vůbec netuší, o co jde. 

„Řekněme to takhle – budeš dělat mužům společnost a budeš dělat 

jen to, co budou chtít,“ naznačila Jana. Ovšem byl to jen ten 

slušnější popis.  

„A co budou chtít?“ kulila oči Nataša. 

„Někdy je to v klidu. Občas s nimi zajdeš na večírek, aby je někdo 

reprezentoval. Prostě je budeš poslouchat, nic víc,“ snažila se ujistit 

Jana. „Ale no tak! Poprvé, podruhé… Pak už si zvykneš jako já!“ 

 „Počkej, donesu ti něco k jídlu, vypadáš hladově,“ řekla Jana  

a na moment odběhla. Nataša si sedla na druhou postel. Už neměla 

sílu ani přemýšlet. Jediné, na co se zmohla, bylo osahat si řetízek 
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s přívěškem srdíčka, které otevřela. Chtěla vidět svou rodinu. Tento 

šperk dostala před svým odjezdem do Ostravy od svého otce. 

Obrázky, na kterých byli zvěčněni její rodiče, si prohlížela  

až do doby, než se Jana vrátila zpět s talířem a minerálkou. 

„Tady máš,“ řekla Jana a nabídla Nataše talíř, na kterém byla 

rýže a kousky masa. 

„Děkuju,“ poděkovala Nataša a začala jíst. Jídlo do ní padalo,  

jako kdyby jej házela přímo do žaludku.  

„Já už jdu spát. Těžký den, holka. Tři chlapi a jeden právník,“ 

zavzlykala Jana. 

„Až dojíš, zhasni světlo,“ požádala Jana. Nataša dojedla jídlo, lehla si 

na své lože, ani se nepřevlékla a šla spát také. Bylo lehké lehnout si, 

ale nebylo tak jednoduché usnout. Nataša se skoulela do klubíčka  

a vzpomínala na příbuzenstvo. Co tak dělají teď? Byla to její první 

noc v České republice. 

 

9. kapitola 
 

Sobotní ráno. Tento víkendový den je něčím zvláštním… 

Pro Davida je brzké vstávání těžkým bojem, kterým musí 

projít každý den. Horší je to, že je sobota, tedy den, kdy by si mohl 

přispat. Dnešek je pro něj hlavně den, kdy slaví své čtyřiadvacáté 

narozeniny. Ještě zachumlaný v peřinách, ale už vzhůru. 
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Ticho je krájeno zvoněním mobilního telefonu – přišla SMS 

„Dnes v šest to platí?“ píše Karel. David odepisuje výstižně,  

jen jedním slovem – platí.  

Oslavenec by rád chvíli poležel, ovšem nemá doma prakticky 

nic, čím by své hosty uvítal. Musí na nákup. Když David vychází 

z bytu na chodbu, potkává rýpavého souseda. Skoro jakoby čekal 

přímo na něj. Je to pro něj příležitost, jak si opět dobírat svých 

nájemníků. 

„Tys v noci nezamknul dveře?“ ptá se pan Domácí.  

„Ale, dneska nějak brzo,“ reaguje na to David. 

„Ptám se, to ty jsi nezamknul dveře?“ opakuje otázku pan Domácí. 

„Ne, pane domácí. Já jsem v noci nikde nebyl,“ odvětí mu David.  

Do debaty na chodbě se přidává mladý, asi patnáctiletý kluk,  

který běží po schodech z vyššího patra.  

„To byl ten ožrala z třetího,“ žaluje mladík.  

„Jak se to vyjadřuješ? Nemáš úctu, smrade?“ vyhubuje mladíka pan 

Domácí. David nevěřícně pokyvuje hlavou a sestupuje po schodech 

dolů. Mladík přeběhne kolem pana Domácího, jež stojí opřen  

o zábradlí, a dohání Davida na schodech. 

„Kašli na něj,“ radí mladíkovi David. 

David vychází na ulici před domem. Dnešek slibuje hezké 

počasí, ale jaro je stále v nedohlednu. Určitě by mělo sněžit a třeba  

i bílý sníh pokryje to věčné bláto. 
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10. kapitola 
 

Nataša se po delší době konečně vyspala. A dřímala by déle, 

nebýt Hynkova stínu vrženého na její postel. Stál přímo nad jejím 

lůžkem. 

 „Dneska v noci mám pro tebe kšeft,“ oznámil. Nataša zvedá 

hlavu, Jana stojí za Hynkem. V domě byl slyšet velký randál. 

„Tady máš peníze, koupíš si něco pěkného na sebe, ať se líbíš,“ řekl 

Hynek, a hodil na Natašu dva tisíce.  

„A co si mám koupit?“ ptá se Nataša. Hynek jí neodpovídá. 

„Půjdu s tebou a pomůžu ti vybrat,“ snaží se ji Jana podpořit. Hynek 

vychází z pokoje. 

„Co je to za kravál?“ zajímá Natašu. 

„To jsou děvčata,“ odpovídá jí Jana. Nataša je nucena vstát z postele 

a jde na chodbu. Všechny dveře jsou nyní otevřené. Její zvědavost jí 

velí, aby nahlédla všude, kam to jen jde.  

Je tam mnoho žen. Některé spolu vtipkují, jiné po sobě křičí a hádají 

se. Je to skoro jako v blázinci. 

 „To nic, zvykneš si,“ říká Jana Nataše, a položí jí ruku 

na rameno. Jana se už od včerejšího večera chová, jakoby Natašu 

chtěla ve všem podporovat. Tuto myšlenku umocní její věta: 

„Chtěla bych odtud brzy vypadnout.“ 

„A proč nevypadneš?“ ptá se Nataša.  



65 
 

„Potřebuju peníze, a hlavně nemám kam jít. S rodiči teď máme 

špatné vztahy, dost mě to mrzí,“ zamyslí se Jana a kvůli smutku 

sklopí zrak k zemi. 

„Obleč si něco, co jsem ti dala, a vyrazíme. Nemám náladu 

poslouchat ty krávy,“ řekla Jana. „Krávy blbé to jsou!“ 

Jedna z žen vyšla z pokoje a na dlouhé chodbě ramenem narazila  

do Nataši. 

„Kam čumíš? Neumíš uhnout?“ ptá se žena nové ukrajinské 

nájemnice.  

„Víš co? Vypadni, nebo ti ten tvůj zmalovaný ksicht přetřu  

na červeno!“ vstoupila Jana do konfliktu. Drzá žena skutečně odešla. 

Jana měla zřejmě respekt. Ale proč tolik žen? Nataša byla příliš 

zmatená na to, aby pátrala po odpovědi. Snažila se jen plnit to,  

co po ní chtěli. 

„Budeš potřebovat nějaké boty,“ usoudí Jana po tom, co přejela 

pohledem Natašinu vizáž.  

Jana bere Natašu ven z domu.  

„Musíme jet autobusem, ale zastávka je celkem daleko,“ povídá 

Jana. 

„Nevadí, alespoň se projdeme,“ odpovídá Nataša. 

„Přinejmenším vypadneme od stáda těch bab. Stádo krav, nic víc,“ 

opakovala Jana slova averze. Cestou na zastávku nemíjejí žádný 

dům, všude jen lesy. 
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„Tady je to pěkná krajina. Je tu ještě k tomu klid, asi proto to tady 

Hynek koupil,“ myslí si Jana. 

„On je nějaký podnikatel?“ ptá se Nataša. Jana se usměje, protože si 

myslí, že Nataša už dobře pochopila, že Hynek je prostý pasák a jeho 

podnikání není tak čisté. 

„No tak něco,“ odpověděla. Nataša přikývne, i když nechápe,  

co přesně ten Hynek dělá.  

Konečně docházejí na autobusovou zastávku. Jana se podívá 

na hodinky: „Jsme tu brzo.“ 

„Kam to vlastně pojedeme?“ ptá se Nataša. 

 „Zajedeme do Ostravy. Projdeme si obchody a něco si  

na sebe koupíš,“ zasvěcuje Jana do svých plánů.  

„Nic nepotřebuju,“ odmítá Nataša. 

„Ale potřebuješ. Musíš se chlapům líbit,“ tvrdí Jana. „Jak se nelíbíš 

chlapům, nejsou peníze… Jednoduché jako facka. Nejsou prachy, 

není zábava…“ 

„Nechci se nikomu líbit, chtěla bych se jen vrátit na Ukrajinu,  

nebo alespoň najít své známé. Spíš bych se ale chtěla vrátit ke své 

rodině,“ prozradí Nataša.  

„A proč jsi přijela do Ostravy? Z Ukrajiny?“ je zvědavá Jana. 

„Chtěla jsem tu studovat,“ smutně konstatuje Nataša. Obě 

stály pod malou stříškou autobusové zastávky. Poblíž byla hlavní 

cesta, neboť bylo slyšet projíždět hodně aut. Ale po silnici,  

vedle které ležela zastávka, nejezdilo absolutně nic. 
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„A jak to je s těma známýma?“ zeptala se Jana. 

„Měli mě čekat na nádraží, ale nikdo nečekal. Jsem tu sama. Navíc 

mě okradli a přišla jsem o všechno,“ seznamuje Janu se svým 

nelehkým životním údělem.  

„Máš to teda těžký, holka,“ udivuje se Jana.  

Okolní ticho přehlušuje zvuk pneumatik, jak přejíždějí  

po mokré vozovce. Autobus zastavuje přímo u Nataši. Vozidlo je 

řízeno tlustým, vousatým chlapem, který se zahleděl do mladé 

ukrajinské krásky. Jana nastupuje jako první, Nataša jde za ní. 

Jízdenky koupí pro obě Jana. Když ty dvě usednou do poloprázdného 

autobusu, řidič zavírá dveře a rozjíždí se. Nataša si ale všimla,  

že šofér na ni pořád zírá přes zrcátko, a neustále ji kontroluje. 

Na jedné zastávce do autobusu přistoupí dva mladíci,  

a usadí se jen přes uličku od Nataši a Jany. Oba se na ty dámy dívají 

a div, že neslintají. Jeden z mladíků si Natašu prohlíží, až je to 

nevhodné. Nataše je jeho pohled hodně nepříjemný.  

 „Tak co, kočky? Nezajdem se někam pobavit?“ zeptal se 

mládenec, který měl upřený pohled jen na Natašu. Jana se nakloní 

přes Natašu a odpoví: „S tebou? To si radši vypíchnu oko!“ 

„No tak jsem se jen zeptal. Nemusíš být hned tak agresivní,“ 

odpověděl mladík. 

 „Víš co? Neobtěžuj!“ odpoví mu přímo Nataša. Jana je 

překvapená, jak její kolegyně vzala iniciativu do svých rukou, 

protože mladík seděl jako opařený. 

„Paráda, učíš se rychle,“ pochválila ji Jana. 
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Při vystupování v centru Ostravy se k mladým slečnám otočil 

i řidič autobusu: 

„Zase přijďte. Dneska jezdím až do čtyř. Pak mám čas. Hodně času. 

Bude ho spousta!“ 

„Řeknu pasákovi,“ hbitě reagovala Jana, na což šoférovi splaskl jeho 

rozzářený úsměv. 

Přímo v centru ocelového srdce republiky se obě zastavily 

v malém občerstvení. 

„Jako v Kyjevě to asi není, že?“ zajímá Janu.  

„V Kyjevě to neznám,“ odpověděla Ukrajinka.  

„Zajdeme do toho velkého obchoďáku. Koupíme ti něco na sebe. 

Vypadáš jak… reklama na bídu,“ konstatovala Jana a prstem ukázala 

na velký nákupní dům v rohu náměstí. 

Několikapodlažní nákupní středisko bylo přeplněno lidmi 

napříč věkových skupin. 

Nataša měla podivný pocit, že každý druhý chlap na ni 

nechával svůj zrak, když se s Janou procházela kolem výloh. 

Jakmile dívky vstoupily na eskalátor, aby vyjely nahoru, 

upřeli se na ně pohledem tři muži jedoucí v opačném směru. Všichni 

na ženy zírali jako na zjevení. Když si toho Jana všimla, pleskla 

Natašu přes zadek. 

„Co blbneš?“ ptá se Ukrajinka. 

„Trocha provokace neuškodí,“ zasmála se Jana.  
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První věci, kterou Nataša v obchodu zaregistrovala, byly 

svatební šaty. Stály v proskleném výklenku, a ona se prostě nemohla 

před nimi nezastavit. Jana se k ní přidá. Obě sledují bílé, hedvábné, 

krajkově zdobené střihy. Pro obě je to úžasná podívaná, jaká mnoho 

žen nikdy neomrzí. 

„Jo, taky bych je jednou chtěla mít na sobě,“ přiznává Jana.  

„A proč ještě nejsi vdaná?“ zajímá Natašu. 

„Blázníš? Kdo by mne chtěl,“ odpověděla.  

„Tyhle ani nejsou tak drahé. Ten střih a všechno… Jen pět tisíc,  

to není tak moc,“ dodává Jana. 

Pro svatební šaty do obchodu rozhodně nepřišly,  

tak pokračují do jiných krámů. Jana chce Nataše vybrat boty. Věděla, 

že pro příležitost, jako je styk s muži, potřebuje nějaké, co se budou 

líbit – takže vysoké podpatky. S těmi si ale svůdná Ukrajinka vůbec 

netyká.  

Jana sáhne pro jedny, Natašu ale ten výběr absolutně 

nezajímá, a odsouhlasí hned první, které Jana vytáhne ze stojánku. 

Vybrala šedé lodičky zdobené mašličkou. 

 „Ale ne, tyhle ne,“ vykřikne Jana a vrací lodičky zpět  

do stojánku. Nataša ji moc neposlouchá, zahleděla se do rodinky 

jdoucí kolem ní. Malá holčička se drží za ruku zřejmě svého otce,  

a mají s sebou babičku. Velice nápadně jí to připomínalo rodinu,  

a uvědomila si, že musí napsat domů dopis. Ještě dneska. 

„Halóó. Žiješ?“ zeptá se Jana. Nataša jí konečně věnuje pozornost. 

„Vypadáš jak vyoraná myš.“ 
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„Můžeme zajít na poštu?“ obrací se Nataša s prosbou. 

„Jasně, ale teď ty boty. Bereme támhlety. Líbí se ti?“ nadšeně zvolá 

Jana, když se rozběhne k vystaveným kozačkám. 

„Tyhle ti budou slušet. Budeš v nich zářit. Co říkáš?“ a Jana přiloží 

kozačky k Natašinu chodidlu. „Holka, ty budeš zazobaná…“ 

„Fajn, koupíme je,“ odsouhlasí Nataša, ale pořád se ohlíží  

po rodince, která se postupně ztrácí z dohledu. Byli to oni, kdo zářil 

štěstím, byli pohromadě, jako ještě nedávno byla i Nataša se svými 

příbuznými. 

Po obuvi jdou koupit modré džíny. Další zastávkou je 

obchod, kde Jana vybere pro Natašu červený pulovr s výstřihem  

a knoflíčky. Pokud si mladá cizinka dnes obleče věci, jež nakoupily 

nyní, bude vypadat skvostně a na první štaci neodolatelně.  

Za nákupy ale utratily tři a půl tisíce, tedy o patnáct stovek víc,  

než na to poskytl Hynek. Jana Natašu finančně založila, našla v ní 

přece novou kamarádku. Ještě neví, jaký vývoj bude mít tohle 

přátelství… 

Nataša se nepatrně usmála, když zahlédla malou trafiku. 

Napadlo ji koupit si tu obálku a známku. Nevěděla, jak hodnotnou 

nálepku si ale má koupit, aby mohla poslat dopis až na Ukrajinu. 

Rozhodla se tedy koupit tři dvacetikorunové. Janu nákup obálky  

a známek nezajímal, prohlížela si dámské časopisy, kterým věnuje 

svůj volný čas. 

 „Půjčíš mi, prosím?“ požádala Nataša. 

„Určitě,“ souhlasila Jana a známku i s obálkou zaplatila. 
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Před odjezdem chtěla Jana pozvat Natašu na kávu. Měla 

zájem si s ní popovídat, konečně v klidu a bez zvědavců z Hynkova 

domu. Obě zamířily do kavárny nedaleko obchodního centra. Jana si 

objednala turka, ale Nataša kávu nechtěla, tak dala přednost 

ovocnému čaji. 

Podnik to by útulný, dělaný v retro stylu osmdesátých let. 

Jejich šálky byly na stole během několika mála minut. Teprve potom 

se obě pustily do řeči. 

„Jak se ti u nás líbí? Myslím v Česku? V Čechystánu,“ zahájila 

komunikaci Jana. Nataša zesmutněla, neboť si vzpomněla na svou 

příhodu z vlakového nádraží a na špatnou zkušenost s místní policií.  

„Je to tady pěkné, ale teď jsem měla být někde jinde. Známí 

mé babičky na mě měli čekat. Když jsem přijela, snažila jsem se  

na ně počkat. Pak…, však víš,“ odpověděla Nataša. 

„Okradli tě…“ doplnila Jana. 

„Přesně tak. Ale Hynek mi pomohl,“ byla ráda Nataša. 

„Myslíš, že ti pomohl?“ zeptala se Jana. 

„To je jasné, vzal mě k sobě,“ s mírnou naivitou odpověděla 

cizinka. V tu chvíli Jana pochopila, že Nataša nejspíš neví, proč 

Hynek udělal, co udělal. Natašina naivita byla v tu chvíli citelná,  

že Jana si jí všimla. 

„Víš, on pomohl sám sobě,“ řekla Jana.  

„Jak to myslíš?“ zajímalo Natašu. 
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„Hynek je velice bohatý člověk. Bohužel, jeho peníze pramení 

z různých zdrojů. To nejhorší je, že obchoduje i s lidmi, tedy s námi. 

Prodává ženy mužům, nebo přesně řečeno je jim zapůjčuje. Ty jen 

můžeš hádat, na co asi… Jsme jen maso na trhu řezníků,“ prozrazuje 

Jana. 

„Myslíš…“ zašklebí se Nataša. 

„Ano, přesně na to. Muži s těmi ženami spí. Myslela jsem si,  

že to víš, tak jsem o tom nemluvila. Dnes večer tě Hynek zaveze  

na nějakou oslavu,“ sdělila Jana. 

„Na jakou oslavu? A co tam budu dělat?“ vystrašeně se ptá Nataša. 

„Měla bys tam spát s oslavencem,“ odpovídá Jana. Nataša 

sedí nehybně a rukou si kryje ústa. Tváří se, jakoby se jí zjevil  

před očima duch.  

„To nemůžu,“ vymlouvá se. 

„Dám ti pár rad,“ utěšuje ji Jana a chytá Natašu za ruku.  

„Nechápeš to. Já jsem panna,“ pro změnu šokuje Nataša Janu. 

„Ty máš ještě nulové skóre?“ překvapí to Janu. 

„Nedělala jsem to. Nikdy. A popravdě jsem si to představovala 

jinak,“ zasmutní Nataša. Jana se nad tím zamyslí a říká si, že Nataša 

má pravdu. Poprvé by to skutečně mělo vypadat jinak, ale dělat to 

za peníze? 

„Objednali si tě na oslavu. Natašo, poradím ti, jak by ses 

tomu mohla vyhnout,“ přichází s nadějí Jana. Natašu tato rada velmi 

zajímá, její ztuhlost jí téměř zamezuje dýchat.  
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 „Jelikož je to oslava, měla bys toho pána – oslavence, opít. 

Pak se mu třeba nebude chtít. Takové situace se stávají někdy i mně. 

Někdy si mě muži objednají a ani s nimi nakonec nespím. Někteří 

jsou tak hezcí a úspěšní, že ve mně vyvolají jiskru. Další jsou tlustí 

páprdové,“ přizná Jana. 

„Co mám tedy dělat?“ s napětím pokládá otázku Nataša.  

„Hned ze začátku řekni, že byste si měli dát víno. Natašo, musíš  

do něj nalít, co se do něj vejde. Možná hned usne,“ radí Jana.  

„Bude chtít pít se mnou a já nepiju,“ bojí se Nataša. 

„Buď budeš výjimečně pít, nebo víš, co bude,“ uvědomuje si Jana. 

„Neumím pít,“ vrtá Nataše hlavou.  

„Byla bys dříve opilá než on. Dobře, pro případ krajní nouze si 

vezmeš prášek na spaní, který mu hodíš do pití. Jednu skleničku 

zvládneš vypít s ním. Ale varuju tě. Jestli se to Hynek dozví, budeš 

mít malér,“ upozorňuje Jana. „A když by to nevyšlo… Pak musíš pít 

ty!“ 

„Proč?“ nechápe Nataša. 

„Abys to měla rychle za sebou…“ vysvětluje Jana. 

 „Nechci s nikým spát, chci si jen vydělat nějaké peníze  

a odjet pryč,“ potvrzuje Nataša. Janě je jasné, že Hynek ji jen tak  

ze svých spárů nepustí a nevěří, že by Nataša dokázala odporovat 

všem chlapům dlouho. Opít či uspat toho prvního jí radí proto,  

aby nasbírala zkušenosti, jak to v této nejstarší branži chodí.  

Ve skutečnosti ani nevěří, že by se její klient spokojil s pouhým 

posezením u vína. 
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„Byla jsi někdy zamilovaná?“ zajímá Janu. 

„Kdysi dávno. Ještě jsem byla malá,“ odpoví Nataša.  

 „A nesnila jsi někdy o tom, že jen tak odjedeš s nějakým 

mužem, se kterým budeš šťastná?“ přidává Jana další dotaz. 

„Ani nevím. Snila jsem o tom, že můj otec přestane pít,“ řekne 

Nataša. Jana se usměje, protože ví, jaké to je, když někdo blízký 

neobvykle často holduje alkoholu. 

 „Můj otec taky pil. Když přišel z hospody domů, zmlátil mne  

i matku. Mnohdy jsem měla chuť ho zabít. V patnácti jsem poprvé 

zvedla kotvy. V osmnácti jsem ale odešla nadobro.  

Máma prý ale otci odpustila. Víš, hodně mi chybí. Dokonce i on.  

Když byl střízlivý, byl hodný,“ svěřila se pokojným hlasem Jana. 

„Můj táta takový není. On sice pije, ale nikdy mě nebil,“ odvětila 

Nataša. 

„Ani tvou matku?“ zajímá Janu. 

„Máma umřela, když jsem měla půl roku,“ svěřila se i Nataša.  

„To je mi líto,“ soucítila Jana.   

Byl nejvyšší čas vrátit se zpátky. Jana měla na odpoledne 

domluveného klienta. 

 „Nedělám to ráda. Nikdy jsem to ráda nedělala. Chci s tím 

seknout a najít někoho, kdo mě bude mít rád. Někoho, kdo po mě 

nebude chtít jenom sex,“ zatesknila Jana. 

„Jistě jednou najdeš,“ podpořila ji v tom Nataša.  
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„To sotva. S chlapy jsem každý den, ale toho pravého jsem ještě 

nenašla. Bojím se, že ani nenajdu. Tady nejsme v americkém filmu,“ 

bylo líto Janě, až se rozplakala. „V patnácti, když jsem utekla  

od rodičů, to všechno začalo. Našel mne otcův kamarád… Slíbil,  

že mi pomůže. Ech… Byl mou první zkušeností. Abych to neřekla,  

dal mi deset tisíc. Měla jsem co říct… Byl opilý. Nutil mě….“ 

Janě se silně klepal hlas, ale zmobilizovala všechny síly, 

otřela slzy a vypadala opět silně a sebejistě. Jedna zlá událost v jejím 

dospívání dosti možná nasměrovala její další bytí. Když ty dvě ženy 

opouštěly kavárnu, měly obě pocit, že k sobě mají zase o něco blíž.  

Jana už před odjezdem ukázala, že se umí Nataši zastat  

před ženskou, která do ní vrazila na chodbě v Hynkově domě.  

Měly k sobě natolik blíž, že v autobuse proklábosily cestu 

zpět celou. Hovořily spolu na různá témata. Bavily se dokonce 

i o sportu. Řešily vše, co je napadlo. Z Jany a Nataši se staly 

kamarádky. 

Sotva přijely do Hynkova sídla, musela Nataša ihned napsat 

dopis své rodině, který zněl takto: Ahoj, rodino, jsem v České 

republice, která je moc nádherná. Bohužel se stala nepříjemná věc  

– nikdo na mne na nádraží v Ostravě nečekal, ale nemusíte mít 

strach, potkala jsem pohostinné lidi, kteří mi dali střechu nad hlavou. 

Samozřejmě je vše dočasné, brzy se zase ozvu. Nemusíte mít strach, 

vše je v pořádku. Mám vás všechny ráda. Vaše Nataša.  

O penězích, které jí ukradli na nádraží, se Nataša ani 

slůvkem nezmínila – nechtěla svým blízkým přidělávat starosti,  

vždyť se ta holka o sebe sama dokáže postarat. Navíc se až moc 

soustředila na svůj cíl – dostat se zpět domů. 
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Po chodbě kolem pokoje se prochází Hynek – zřejmě 

rozdává práci ostatním ženám, ale jde se podívat i za Natašou  

do její ložnice – vidí ji, jak schovává dopis do obálky a zalepuje ji. 

„Co to máš?“ ptá se s úsměvem na rtech Hynek. 

„Dopis na Ukrajinu,“ odpoví poslušně Nataša. 

 „Tak je to správné, musíš informovat své blízké. Lidi,  

kterým na tobě záleží!“ pochválil ji Hynek, na což se Nataša usmála, 

že ji chápe a rozumí ji.  

„Víš co? Dej to sem, dnes si potřebuješ odpočinout, tak já to 

pošlu hned, aby to měla tvá rodina co nejdříve,“ navrhl Hynek. 

Nataša byla ráda, že jí Hynek rozumí, neměla důvod mu nevěřit,  

jak byla naivní, tak mu obálku se psaním dala a poděkovala.  

Stačilo, aby byl pasák jen chvíli o samotě v obýváku. Neměl 

nejmenší úmysl něco poslat, neboť nechtěl, aby její rodina věděla, 

kde se Nataša nachází. Nechtěl připustit žádné komplikace,  

které by mohly vést k tomu, že by o tak nádhernou ženskou ve svých 

řadách přišel – vždyť by tím utrpěly jeho zisky. Nataša je holt velmi 

dobré zboží, to se musí prodávat samo. Dopis si přečetl, pak jej 

zmuchlal a vyhodil do koše. Pokus o komunikaci smutné Ukrajinky  

s rodinou byl utnut hned v počátku. 
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11. kapitola 
 

David se doma chystá na oslavu. 

V obchodě koupil na narozeninovou párty tradiční věci  

– brambůrky, pivo a minerálky. S kamarády a Petrem si naplánovali 

hrát poker, kterým se spolu baví docela často, ale dnes si zahrají 

v oslavném duchu. Byt zatím zeje prázdnotou, je v něm pouze David. 

Ačkoliv sám oslavenec není ten typ, který by se rád účastnil 

jakýchkoliv slavností, na tuhle se těšil. V tuto chvíli ještě David  

ani zdaleka nevěděl, že tento den mu zcela zásadním způsobem 

překope celý život. 

Přelítání z pokoje do pokoje a stoupající nervozitu usekne 

zvonící telefon. Volá Petr. 

 „Zdarec, dneska se těším, a mám pro tebe velké 

překvapení,“ ozve se ze sluchátka jeho bratr. 

„Jo? A jaké?“ zajímá Davida. 

„To se neříká. Čekej mě, jak jsme se domluvili. Ahoj,“ domluví 

nepředvídatelný Petr. 

Davidův sourozenec Petr je muž činu. Nebojí se svého bratra 

poškádlit, a klidně tím riskovat, že ho urazí. Jednou si dokonce 

udělal z Davida v obchodě legraci, když před prodavačkou hlasitě 

pronesl, aby ten rum schovaný v nohavici nerozbil, že mu za něj 

zaplatí až venku. Prodavačka si vzala Davida do malého kanclíku,  

a David jí musel vysvětlovat, že to není žádný zloděj. David se 

s Petrem dva měsíce za tohle nebavil. Teď však jeho překvapení 

Davidovi zcela obrátí smysl jeho žití. 
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Jako první dorazil Honza, přinesl s sebou naloženou 

krkovičku. David ho uvítal. Honza neotálel, našel si ve skříni 

elektrický gril a začal maso grilovat. Ani to dlouho netrvalo,  

než malým bytem provoněla do koření naložená dobrota. Honza se 

živí jako kuchař, takže v kuchyni plave stejně jistě jako ryba ve vodě. 

Navíc, jeho jídlo se vždy může chlubit vysokou kvalitou. 

Další dorazil Karel – tradičně poznamenám alkoholovým 

opojením, které se konalo před oslavou, jde přímo z hospody.  

Karel obyčejně včas nechodí, ale když se má přijít někam, kde se 

pije, je tam ze všech nejdřív.  

Zatímco Honza dodělává na grilu poslední várku lahodného 

masa, ostatní čekají na opozdilce Petra.  

 „Kde sakra je?“ ptá se při pohledu na hodinky David. Karel 

s Davidem usednou do křesel a pozorují Honzu.  

 „Jídlo hotovo!“ ohlašuje Honza. 

„Ochutnáme,“ vyzve Karel. 

„Kdepak, počkáme na Petra,“ odmítne Honza, i když na maso má  

už také choutky. Není divu, vždyť krkovička se rozplývá na talíři  

a do ovzduší vypouští neodolatelné výpary.  

„Dám mu deset minut, pak se do toho dáme,“ navrhuje 

David.  

„Počkáme, až budeme všichni,“ znovu ohlašuje Honza. Karel má  

na maso velký zálusk, tak se snaží zahnat myšlenky televizním 

ovladačem v ruce – přepíná kanály, ale nic zábavného nenašel.  

 „Dáme se do toho,“ burcuje Karel.  
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„Tak teda jo, má přijít včas,“ konečně schvaluje Honza.  

 Než se ale do masa vůbec pustí, už klepe na dveře Petr. 

Každý jej vítá a vede k jídlu. Nemůže si nevšimnout té aromatické 

vůně ugrilované krkovičky. Co víc? Petr si jako první uždíbne kousek 

a ochutná. 

„Přijde si pozdě a jako první tlačí do helmy,“ řekne ironicky 

David. Honza je zvědavý na Petrův verdikt – tak co, jak chutná. 

„Je dobrá. Dokonce moc dobrá,“ schvaluje Petr. Honza byl moc rád 

jeho chvály. Vlastně nehodnotí Davida…  

„Kdybych to dělal já, spluje mi to,“ směje se David. 

 „Jenže ty bys tak dobré žrádlo nepřipravil,“ šklebí se Petr.  

„Myslím, že si můžeme připít na Davčovy narozky a vyjíst tuhle 

dobrotu,“ navrhuje Karel.  

Ostatním se to zdá jako dobrý nápad a připíjí si pivem. Chmelová 

voda se ke grilovanému skvěle hodí. Netrvá dlouho,  

než všichni dojí. 

Na řadě je předání dárků. Karel Davidovi daruje velkou 

krabici, zabalenou vánočním balicím papírem. Papír je to červený  

a jsou na něm samí andělíčci. David se po chvíli protrhal  

až ke krabici. Otevřel ji a další krabice, tentokrát menší. Stejným 

stylem to pokračovalo přes dalších pět menších a drobnějších 

kartónů. Jakmile se dostal k té nejméně rozměrné, což už ani 

nedoufal, že se stane, narazil na originální, vskutku směšný dárek – 

dámské kalhotky. Obdarovaný David neví, co říct. 
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 „To je samozřejmě vtip. Pravý dárek mám tady,“ uklidnil 

Karel, a předal Davidovi láhev ruské vodky.  

„Děkuju, už jsem se lekl. Mně by stejně neslušely,“ poděkoval David.  

Honza daroval oslavenci černo-stříbrný kovový kufřík. Kufr 

dělaný na poker.  

„Musím se podívat dovnitř,“ řekl David. Kufřík byl plný žetonů, karet 

a kostek. 

„Teď jistě chápeš, proč jsem nedonesl kufřík já,“ zavtipkoval Honza.  

„Moc ti děkuju, chlape,“ zajásal David.  

„A hned tě můžu porazit,“ vyzval Honza.  

David očekával dárek také od Petra, ale ten se na bratra 

díval udiveně a stejně prohlásil: „Moje překvapení teprve přijde!“ 

„Tož, mám strach, co to bude,“ obával se David.  

„Dočkej času a uvidíš,“ zasmál se Petr.  

 Teď už se všichni těší na ten souboj v pokeru – tentokrát 

s novým nářadíčkem. V karetní hře plné blafování je z partie nejlepší 

Honza, který pravidelně všechny poráží. Sebrat všem žetony,  

na to je Honza prostě machr.  

„Tentokrát tě porazím,“ prohlásil David, a všichni usedli k malému 

stolku v obýváku. 

„Mě neporazíš. Hrejte o druhé místo, na to první nárok nemáte,“ 

věří si Honza.  
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Malý dřevěný stolek je už od pohledu velmi starý a čtyři lidi 

se k němu vejdou jen stěží. Petr usedá na zachovalý gauč, a hned si 

všímá fleků, které David zanechal zřejmě po nějaké zmrzlině.  

„Ty seš teda hrozné prase,“ řekne Petr, když prstem přejíždí  

po zaschlém fleku, aby to všichni viděli. 

„No co. Stává se to,“ chladně odpovídá David.  

První hra vypadá velmi nadějně pro Davida, jež dostane 

sedmičku srdcovou. Sedmička piková je vyložena na stole,  

takže David má jednu dvojičku. Petr a Karel nemají nic. Honza 

zvyšuje tradičně sázku, Petr pokládá. Karel se snaží oba oblafnout,  

i když ví, že u Honzy to bude mimořádně těžké. Honza zvýší sázku  

i v posledním kole, což se už Karlovi zdá moc, tak své karty složí taky. 

 Při otočení poslední karty na stole se David může radovat  

– sedmička křížová, David má trojičku. David vyloží své karty na stůl 

a myslí si, že vyhrál.  

Kdepak.  

Honza ukazuje své karty – pětka, šestka, osmička a devítka 

piková. Se sedmičkou pikovou má Honza jasnou postupku a duel 

vyhrál.  

Poker zabírá celý večer. Alkoholu rychle ubývá a Petr 

s Karlem jsou již mimo hru – ve finále jsou opět Honza s Davidem. 

Honza má barevných kroužků podstatně více než David, tak je 

zřejmé, že Honza si s Davidem pohraje jako sokol s kořistí. 

S blížící se půlnocí se Petr čím dál častěji dívá na hodiny. 

Jeho narozeninové překvapení pro Davida by mělo každou chvíli 
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dorazit. Uvažuje tedy, jak přimět Karla a Honzu, aby odešli. Přece 

jen, objednal prostitutku a neplánoval párty pro všechny.  

Neuvěřitelné, Honza opět porazil Davida, který zase končí 

jako ten druhý.  

„Tak ještě něco?“ je zvědavý Honza, jenž prakticky slaví další 

Davidův debakl v pokeru.  

„Ne, no, jsi prostě třída,“ uznává David. 

„No, my už půjdem,“ prohlašuje Petr.  

„Ale kam byste chodili?“ ptá se David. 

Atmosféru obehnanou zábavou pepří Karel, stojící  

u kuchyňské linky a opět podléhající chuti alkoholu. 

 „Ty zase chlastáš?“ táže se ho David. Jeho kamarád se motá 

poblíž sporáku. Jeho odpověď je v té chvíli jen mumlání. Petr 

potřebuje všechny stáhnout, aby objednaná prostitutka mohla být 

s Davidem sama. Je pro něj hodně napínavé, zda nevěstku vůbec 

přijme. Bude muset, protože je taky hodně drahá. David má velmi 

rád Ukrajinu, tak se Petr rozhodl objednat nažhavenou Ukrajinku,  

i když teda z ČR, ale popisem vášnivá Ukrajinka. Nikdo nepociťoval 

nervozitu, jako cítil Petr. Má obavy, že to tentokrát s překvapením 

opravdu přehnal.  

„My už teda půjdem,“ deklaruje Petr.  

„Tak zdar. Já ještě zůstanu,“ opilecky promluví Karel. Petr si všímá, 

že odehnat všechny nebude tak jednoduché, protože Honza ani 

nereaguje na debatu, která se mu odehrává před očima.   
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Petr zaslechne troubit auto, které stojí před domem. 

Pohledem z okna zjistí, že řidič zabliká. Na někoho čeká. Je jasné 

na koho. Již není čas, všichni musí zmizet. Petr obejme Honzu a sdělí 

mu: „Pojď, musíme jít.“  

„Co tak narychlo?“ zajímá Honzu, co za překvapení se má dít. 

 „Objednal jsem Davidovi Ukrajinku,“ informuje Petr Honzu. 

Jejich rozhovor nikdo neslyší, protože se odehrává šepotem. Honzu 

to však překvapí a zvýší hlas: „Tys objednal pro Davida šlapku?“  

„Pšššt,“ zkouší Honzu ztišit. Všichni jsou poněkud posílení alkoholem 

na to, aby se ovládali. 

„Tak to je ten nejlepší dárek, cos mu mohl dát. Doufám, že si 

vzpomeneš na moje narozky,“ závidí Honza. 

„To víš, že jo. Teď ale musíme sebrat Karla. Pomoz mi s ním,“  

žádá Petr.  

Davidovi hosté se již opravdu chystají odejít, až na Karla.  

Pro něj jde Honza s Petrem, chytají ho kolem ramen. 

„Ale mně se ještě nechce,“ říká opilý Karel, který se neudrží  

na svých.  

„Zase je jak dobytek,“ směje se David.  

„Však ho tu klidně nechte,“ navrhne David. Petr s Honzou vědí,  

že vzhledem k okolnostem to možné není, a tak jej každopádně musí 

z bytu vystrnadit. 

„Ne, vezmem ho,“ odpoví Petr.  
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„Já vám s ním pomůžu,“ nabídne se David a jde si pro bundu. 

Situace se mění spíše v komedii, protože Petr zašeptá Honzovi,  

aby šel Davida zastavit. Honza jde zamezit Davidovi v oblékání se  

a Petr má co dělat, aby udržel opilého Karla na nohou, když jej  

už přidržuje on sám.  

„Pojď, dáme si ještě panáčka,“ vyzve Honza Davida,  

ten ale odmítá.  

„Neblbni, dáme si posledního,“ přemluví ho Honza a nakonec si  

i naposledy přiťuknou. Vodky vypili za večer mnoho, tak není divu, 

že jsou všichni tak moc pod obraz. Nejhůře na tom je, jako vždy, 

Karel.  

Karel tažen Petrem a Honzou, je odváděn z Davidova 

skromného bytu. David je vyprovodí na chodbě. Scházení schodů se 

ukáže být velmi hlučným a namáhavým úkolem. Rámus jakoby 

přímo zavolal nepříjemného souseda. Pan Domácí vyběhne 

v županu, je samozřejmě zvědavý, co se děje. 

„Co to tady zas je?“ řve pan Domácí. Honza s Petrem se při scházení 

schodů na něj otočí, ale nic mu neodpoví, výjimkou je však Karel: 

„Pane Domácí, pojďte se s náma ožrat!“ 

„To je nestydatost, takhle o půlnoci budit a urážet slušné lidi,“ otáčí 

se pan Domácí k Davidovi. 

„Ale no tak, vy jste byl taky kdysi mladý… Sto let nazpět,“ 

odpoví David a před nosem mu bouchne dveřmi.  

Pan Domácí ani nešpitne a jde domů. 

Venku už ale čeká před autem Hynek, za nímž jde Petr.  
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„Tak jste tady?“ zeptá se Hynka. 

„Jo, co vám tak dlouho trvalo?“ podrážděným tónem se ptá Petra. 

Honza zatím opírá Karla o stěnu domu. Karlovi se ale dělá špatně  

a vypadá to, že bude zvracet. Nepříjemná událost se ale naštěstí  

pro všechny přihlížející odvrátí a Karel se ovládne. 

Hynek stojí před autem v šedém kabátu. Na hlavě má 

klobouk stejné barvy a vůbec, vypadá tajemně, jako neprobádaná 

propast, do které se dá lehko spadnout. 

„Takže na celou noc?“ potvrzuje si Hynek. 

„Pro bratra,“ odpovídá Petr. Na zadním sedadle je znervóznělá 

Nataša, kterou však ve tmě není vidět. 

„V deset ráno si pro ni přijedu, a vy mi dáte patnáct tisíc,“ řekne 

Hynek. 

„Tolik?“ zajímá Petra. 

 „Petře, pojď už, Karlovi je blbě!“ zakřičel energickým hlasem 

Honza. Petr si jej nevšímal a pokračoval v diskusi s pasákem. 

„Chtěl jste Ukrajinku? Sakra, ta holka má kvality,“ naštvaně odpoví 

Hynek. Petr se otočí na Honzu, který stále za pomoci zdi domu drží 

Karla na nohou, když už se i gravitace spikla proti nim. 

„Ne, dobře. Dostanete své peníze,“ uklidňuje Petr. Hynek se 

dočká oněch patnácti tisíc a otevírá zadní dveře, odkud vystupuje 

slečna celá v černém – brunetka, černý kabátek, černá sukně, černé 

kozačky. 
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 „Jmenuje se Nataša,“ řekne Hynek. Do Nataši se zakouká 

Petr, Karel i Honza, ale jen Petrovi se zdá, že už Natašu někde viděl, 

jenomže neměl tušení, odkud tu dívčinu s okouzlujícím šarmem zná. 

Petr v rychlosti vysvětlí Nataše, kde David přesně bydlí.  

„Já tu počkám pět minut, kdyby nebyl doma,“ slyší Nataša 

od Hynka. Petr míří za Honzou, chce mu pomoct s Karlem. Oba jej 

tedy chytnou z jedné strany a mizí. Hynek se na ně dívá  

a zaslechne: „Na moje narozeniny ji chci taky.“ Hynek nevěřícně 

zavrtí hlavou, teď se cítil jako pravý pasák. Nataša mu vydělá 

pořádné prachy, myslel si. První večer a do jeho kapsy putuje 

patnáct tisíc. 

Nataša nervózně stoupá po schodech nahoru. Chtěla by se 

otočit a utéct, ale nejde to. V chodbě je vidět světlo Hynkova vozu. 

Musí jít k Davidovi. Bála se. Když se dostane před dveře klientova 

bytu, její strach nabere větších rozměrů – slyší blížící se kroky. 

„Kdo jste?“ ptá se pan Domácí. 

„Já tady…“ Nataša neví, co odpovědět.  

„Za kým jdete?“ zajímá jej.  

„Za kamarádem,“ usměje se Nataša.  

„A co kdybyste šla ke mně,“ nabízí jí pan Domácí. Nataša upadá  

do situace, kdy neví, jak reagovat. Netuší, co dělat – má prchnout? 

Proto sem ale nepřišla. Rozhodla se pana Domácího ignorovat  

a zabuší na Davidovy dveře. Pan Domácí se k Nataše přiblíží  

a přivoní k jejím vlasům. Průzkumu nechá, až když slyší odemykání 

Davidových dveří. Raději mizí, když se objeví David. 
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12. kapitola 
 

Jedno napětí pro Natašu skončilo, druhé začíná. Dveře se 

konečně otevřely. David, když vidí Natašu přede dveřmi, je velice 

překvapen, jak nádherná holka se to objevila před jeho bytem. 

Myslel si, že je to omyl.  

„Já jsem Nataša,“ představí se ta nádherná holka. 

„Těší mě, já jsem David,“ a podá jí ruku. Ukrajinka byla nervózní zase 

víc, neboť stála mezi dveřmi a nevěděla, co bude následovat.  

„Co potřebuješ, Natašo?“ ptá se David.  

„No já… Asi bych s vámi měla být… máme spolu strávit noc…“ 

nejistým a poraženeckým tónem odpovídá návštěva z Ukrajiny.  

„Noc?“ udiví se David. „Co to je zase za blbost,“ rozesměje se. 

„Da. Vlastně ano,“ culí se Nataša. Setkání to je pro oba docela 

nepříjemné, ač se Davidovi Nataša hodně líbila. 

 „Aha… Už to asi chápu,“ řekne David.  

„Co chápeš?“ reaguje na to Nataša. 

„Ty jsi to překvapení od Petra,“ napadne ho. 

„Od Petra? Překvapení?“ nechápe kráska z východních končin 

Evropy. 

„Petr je můj bratr. Zdá se, že dost nevychovaný,“ směje se.  
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„Tak pojďte dál,“ pozve David Natašu dovnitř. Ukrajinka chvíli váhá, 

ale vidí světlo Hynkova auta, tak sebere odvahu a vstoupí  

dovnitř. Návštěvnice se bojí, že se bude muset s Davidem vyspat,  

ale při prohlížení bytu si na Davidovi všimne jeho nezájmu. Očividně 

nemá v úmyslu Natašu svádět, protože i on je nervózní a jaksi se 

nezdá, že by o prostitutku, kterou sám ve své příchozí viděl, stál. 

 „Tak se posaď,“ nabídne David židli. Nataša poslechne  

a usedne. Davida ani nenapadlo, že by si Nataša mohla chtít svléci 

kabát, ale když uviděl, jak si ho sundává, pomohl jí. 

Hynek uviděl zvenku tmu v chodbě, tak usoudil, že Nataša již 

plní svůj úkol a odjel. Nevěděl nic o tom, že by jeho nová pracovnice 

měla být panna a jak by práci prostitutky chtěla opovrhnout. 

David si sedl naproti Nataše a dlouho nevěděl, o čem si s ní 

bude povídat. Jen seděli naproti sobě a prohlíželi si jeden druhého. 

Dráždivé ticho rozrazil David. 

„Dáš si něco k pití, k jídlu, nebo prostě něco?“ chce být sympatický. 

„Ne, díky,“ odpoví mu Nataša a pokračuje ve své sladké 

zdrženlivosti. 

 „Promiň za ten bordel tady, nečekal jsem dámskou 

návštěvu,“ zastydí se David. „Poslední ženská, co vkročila do tohoto 

bytu, byla předchozí nájemnice.“ 

„To nevadí. Sama jsem někdy nepořádná,“ usměje se.  

Oba dlouho sedí velice nejistě, jakoby si neměli co říct. Nikdo 

nevěděl, o čem vyprávět, na co se zeptat, prostě kde začít. 
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Holka nehybně sedí na židli a v hlavě se jí honí myšlenky  

na svou rodinu, cítí se tak hrozně osamělá. Není to příjemné, 

když cítí v srdci obrovskou prázdnotu a přitom musí dělat něco,  

co dělat nechce a čeho se štítí. Protože je Nataša panna, doufala,  

že poprvé to bude od základů rozdílné, nicméně se již smiřuje se 

svou vnitřní prohrou a počítá s tím, že její iluze o dokonalosti 

prvního sblížení s mužem se dnes může rozprášit. De-facto to brala 

jako trest za svou nepozornost na nádraží, kde si dostatečně 

nehlídala zavazadlo. Naštěstí pro ni to ale vypadalo, že David nemá 

v plánu po Nataše skočit a něco intimního si s ní začít. 

„Já se ti omlouvám,“ řekne Nataša.  

„Proboha za co?“ zarazí se David. 

„Můj živitel Hynek chce, abych se s tebou vyspala. Já ale nemůžu,“ 

omlouvá se Nataša. 

 „Nemusíš se bát. Nechci s tebou spát. Teda ne, že by ses mi 

nelíbila, ale dělat to s tebou za bráchovy prachy… to nechci,“ 

uklidňuje David Natašu.  

„A co teda budeme dělat?“ zajímá se Nataša. 

„Když mi tě David zaplatil na celou noc, můžeme si… pokecat… Teda 

jestli chceš…“ napadne ho. V Natašiných očích vzplane jiskřička,  

které si David všimne. Ta holka je rázem klidnější a její lehounký 

úsměv je poprvé v dnešní noci upřímný. „Nebo můžeš jít klidně 

domů. Nepovím nikomu nic o tom, že si tu nezůstala do rána.“ 

„Jsi hrozně hezká. Řekni mi něco o sobě, zdáš se mi nějak 

povědomá, neznáme se?“ ptá se David.  
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„Domů jít nemůžu. Nemám domov. A jestli se známe? Sotva, jsem  

z Ukrajiny,“ odpovídá mu Nataša a přitom si v ruce nenápadně 

pohrává s práškem na spaní. Kdykoliv jej mohla dát Davidovi  

do nápoje. 

„Vážně? My tam byli v létě na dovolené,“ překvapivě odpoví David.  

„Asi je nepravděpodobné, že se známe,“ zamyslí se Nataša.  

„Kde přesně bydlíš?“ ptá se David. 

„Jsem z vesnice jménem Chomutec,“ řekne Nataša a čeká,  

že o takové vesnici vůbec nic neví. 

„Tam jsem byl,“ reaguje David. Nataša je mile překvapena, že o její 

vesnici má někdo z turistů nějaké povědomí. 

„Byli jsme tam,“ reaguje Davida. „Ráda se procházíš po poli, viď?“ 

 „Proč myslíš?“ zaculí se Nataša, která už ví, že Davida a jeho 

kamarády jednou viděla přímo v její domovině. 

„Jednou jsme projížděli pár vesnic tam u vás a v Chomutci 

jsme si udělali přestávku, takovou pauzu na odpočinek. Zastavili 

jsme u louky a všichni jsme se zahleděli do jedné ženčiny,  

která tam šla. Samozřejmě byla nádherná. Musím říct, že já jediný 

jsem si prohlížel tvoje oči,“ vtipkuje David. Nataša je z takového 

setkání hodně nadšená, jakoby se prolomily veškeré bariéry  

a najednou si ti dva mají co říct. Noc ubíhala velmi rychle.  

„Já vím. Taky jsem se ti dívala do očí a pamatuju si tě. Málokdo se mi 

dokáže dívat do očí,“ zamyšleně odpoví Nataša. Davidovi je jasné,  

že Nataša si uvědomuje svou krásu, ale není z ní přímo uchvácena, 

zřejmě je jí na obtíž. 
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„A co tě přivedlo k nám?“ je zvědavý David. 

„Chtěla jsem tady studovat,“ odvětí Nataša s upřeným zrakem. 

„Někde se stala chyba?“ položí další otázku David. 

„Jako běžně v životě. Přijela jsem do Ostravy a oloupili mě,“ zalituje 

Nataša.  

„Ty jsi přijela a hned tě okradli?“ diví se David. 

„Ano, vzali mi peníze i věci. Teď si jen chci vydělat na cestu domů,“ 

řekne Nataša.  

Každý by se nad takovým osudem jistě pozastavil, David 

nebyl výjimkou. Bylo jasné, že Nataša se snaží poprat s osudem  

po svém a jen tak se nevzdá. 

 „Vyděláváš si jako… prostitutka?“ směle se ptá David. 

„Bohužel, ale jsi můj první zákazník. Já nikdy s mužem nic neměla  

a chci, aby to tak i zůstalo, ale nevím, jak se tomu vyhnu příště. 

Budeš i můj poslední, raději budu žebrat,“ zamrzí Natašu. 

„Je mi to líto… Rád bych ti pomohl,“ soucítí David.  

 „Čímpak se živíš?“ ptá se Ukrajinka.  

„Pracuju jako montér v místní fabrice na elektromotory,“ usměje se 

David.  

„Baví tě to tam?“ je zvědavá Nataša.  

„Jak kdy, ale co se týče peněz, je to lepší než pánvičkou do hlavy. 

Docela…“ odpoví David.  
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„Pánvičkou do hlavy?“ nechápe Nataša. 

„Správně se říká drátem do oka. Vlastně to znamená,  

že jsem docela spokojený,“ upřesňuje David. 

„Máš rodinu?“ optá se Nataša. 

„Mám bráchu a rodiče. Jak to máš ty?“ vrací stejný dotaz David. 

 „Žiju s babičkou, tetou a otcem. Maminka zemřela,“ odpoví 

lítostivě Nataša. 

„To mne mrzí,“ soucítí David. 

„Mámu si nepamatuju. Zemřela, když jsem měla půl roku. Byla 

doktorka, a zasahovala u černobylské jaderné elektrárny v osudovou 

noc. Ošetřovala raněné a sama byla ozářena. Po pár měsících i ona 

umřela,“ bylo Nataše líto. David s ní soucítil. Nataša ukázala 

Davidovi fotku jejích rodičů, kterou měla v přívěšku na krku. Ti dva 

se v té noci nesmírně sblížili, i když spolu nic neměli, měli k sobě 

najednou blízko, jakoby se znali celou věčnost.  

„Přítelkyni máš?“ 

„Nemám, žádná mě nechce.“ Nataša se nad touto Davidovou 

odpovědí usmála, přišlo jí to velmi vtipné. 

 „Ty máš někoho?“ zeptal se David, protože Nataša se mu 

moc líbila. Měl slabost k tomu, jaká je, že je skromná a neprožívá 

s ní jedinou minutu, kterou by považoval za zbytečnou. Její krása 

byla pro něj spíše druhořadá, čehož si Nataša na Davidově počínání 

všimla. Nevěřila, že by Davida zajímala prioritně její podoba. 
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„Nemám. Nevím proč, ale ještě jsem nenašla toho pravého,“ 

odpověděla mu.  

„Tak mi teda popiš, jak by měl ten pravý vypadat,“ vyzval ji 

David.  

„Hlavně by měl vědět, co od života čeká. Já nemyslím na žádného 

svalovce, nějakého boháče, ani krasavce,“ zamyslela se Nataša  

a zahleděla se do Davida. Jisté vlastnosti, které by u muže 

přepokládala, viděla i v něm a přidala: „Musí mě milovat a být mou 

oporou. Za to bych chtěla být i já jeho oporou. Chtěla bych najít 

někoho, kdo si bude vážit každé vteřiny, kterou stráví se mnou. Jsem 

z chudé rodiny, takže neprahnu po bohatství, nejsem na něj zvyklá  

a netoužím po něm. Můj kluk mi musí být věrný a…,“ chtěla 

pokračovat Nataša, když jí ale David skočil do řeči:  

„Jsi nenáročná, opravdu. Žádnou takovou holku jsem nikdy 

nepotkal.“ 

 „A jakou slečnu si představuješ ty?“ oplatila Nataša tuto 

otázku. David se na chvíli zamyslel, co by tak měl říct.  

Nevěděl, čím Natašu zaujmout tak, jako ona jeho. Nejlepší by tedy 

bylo, kdyby svou odpověď procítil a nechal mluvit své srdce, tak to 

teda zkusil: 

„Když má o mne nějaká holka zájem, obvykle uteču. Zjevně se 

něčeho bojím, nebo jsem u nich nenašel to, po čem tak bezmezně 

toužím. Přál bych si ženu, která by mě milovala takového, jaký jsem. 

Je mi ale jasné, že život se mnou není žádné peříčko, proto bych si 

přál ženu, která by mi řekla do očí, co si myslí. Chtěl bych ženu, 

vedle které, když se probudím, budu šťastný, že jsem procitnul 

právě vedle ní. Budu šťasten za to, že jsem to já, kdo vedle ní leží  

a může se jí kdykoliv dotknout, kdykoliv ji políbit. Taková by pro mne 
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nebyla vysněná holka, byla by darem. Nenašel jsem ženu,  

která by byla mým životním partnerem, jež by se mnou zdolával 

všechny životní překážky, za všech životních okolností.“ 

Nataša byla Davidovou odpovědí překvapena, až tabletku  

na rychlé usnutí ukrývá v jedné z kapes. Dnes triky určitě nepoužije. 

Nikdy od muže podobnou formulaci slov k vysněné ženě neslyšela. 

 Už nebylo pochyb, že David musí být originálním člověkem.  

„Ty jsi opravdu nevěděl, že má přijít, jak bych to řekla  

– prostitutka?“ zastyděla se Nataša při položení takové otázky.   

„Nevěděl. Bratr mi to vlastně neřekl, ale teď jsem moc rád, že jsi 

přišla právě ty. Slovo prostitutka se k tobě nehodí, máš na víc. 

Nemusíš mi nic vysvětlovat, prostě ses dostala do těžké situace  

a tohle bylo východisko. Řekni mi, co by sis přála?“ pronesl David.  

„Přála bych si teď být doma,“ odpověděla Nataša. Její oči se 

čím dál tím víc zmenšovaly. David ji nenudil, ale její tělo si stejně 

žádalo spánek. Oba se na sebe ještě dlouze dokázali dívat,  

i když už nic neříkali. Židle, na které Nataša seděla, se ocitla  

pod tlakem nerovnováhy – Nataša na ní usnula a již nevykazovala 

stabilitu. Pohled na spící Natašu se Davidovi líbil, protože měl v bytě 

ženu tak upřímnou a milou, že čas s ní byl tak nekompromisní  

a rychle plynoucí. Byl by mizerný hostitel, kdyby ji nechal spát  

na židli, proto ji vzal do náruče a odnesl do své postele. Dokonce jí  

i obětoval svou přikrývku a sám si lehl na zem vedle lůžka. Nevyužil 

situace, která se mu naskytla – nevyužil nevinnou, smutnou  

a především nádhernou holku – cizinku v nesnázích.  
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13. kapitola 
 

Nataša se probouzí v Davidově bytě.  

První, co spatří za denního světla, je nepořádek, který tam 

zbyl po včerejší oslavě Davidových narozenin. Rozsypané 

brambůrky, jež včera nebyly v té tmě vidět. Když se v posteli posadí, 

uvidí na zemi spícího Davida – nezakrytý, schoulený do klubíčka, spí 

evidentně v zimě. Ten kluk prostě musí být charakter,  

když se tak obětoval ve vlastním bytě. Moc ráda by si s Davidem 

ještě promluvila. Moc ráda by jej ještě někdy viděla, třeba za jiných 

okolností. Ale nechtěla ho budit. Velké hodiny na stěně signalizovaly 

čas, kdy si pro Natašu měl přijet Hynek. Nataša si musela pospíšit  

a odejít.  

Krásná Ukrajinka si Davida oblíbila za to, jak se k ní minulý 

večer zachoval, a tak brala jako minimální odplatu, když jej alespoň 

na té zemi zakryje – k tomu ale ještě přidala i polibek na čelo,  

pak Nataša tiše odešla z bytu. 

Davidův spánek přetrvával až do jedenácté hodiny. Když se 

probudil, myslel si, že uvidí spát krásnou Natašu ve své posteli,  

ale opak byl pravdou. Ona už v jeho loži nebyla, tak vstal a hledal ji 

po bytě – bohužel, ona už byla pryč.  

V Hynkově domě. 

Nataša se vrací do pokoje, který sdílí s Janou.  

Ta už netrpělivě čeká na příchod své ukrajinské kamarádky.  

„Tak co? Jak to probíhalo?“ zeptala se Jana.  
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„Líp, než jsem čekala,“ odpověděla Nataša. 

„A co teda bylo?“ zajímala se Jana.  

„Ani jsem nemusela použít žádné triky,“ řekla Nataša.  

„Ty jsi to s ním dělala?“ byla překvapena Jana.  

„Ne. Byl moc hodný a ani o to nestál. On si ani žádnou 

ženskou neobjednal. To jeho bratr,“ řekla nadšená Nataša.  

 „Byla jsi tam celou noc a nic nebylo? Ani se o nic nepokusil?“ 

nabírala na překvapení Jana. 

„Nepokusil. Jen jsme si celou noc povídali. Ten chlap mi otevřel oči. 

Potkala jsem někoho, s kým bych si dokázala představit něco víc. 

Jsem sice panna a nechtěla jsem to s nikým dělat za takových 

okolností, ale kdyby se on o něco pokusil, asi bych se mu podvolila. 

Cítila jsem se s ním jako v pohádce. To však není všechno – asi jsem 

nečekaně usnula u stolu, ale když jsem se ráno probudila, ležela 

jsem v posteli a on byl na zemi. Dokonce spal bez deky,“ usmívala 

se. Jana nestačila zírat, neboť v této branži pracuje už dlouho  

a Nataša se podle ní dopustila velké chyby: 

„To vypadá, jako by ses snad zamilovala. Pravidlo číslo jedna zní  

– nezamilovat se do klientů! Ti chlapi ti platí za to, aby si užili, a ne, 

abys je měla ráda!“ vztekala se Jana. 

 „Tenhle to ale po mě nechtěl a víš co? Řeknu Hynkovi,  

že chci skončit. Vrátím se domů, i kdybych měla žebrat,“ dala si  

do pořádku své myšlenky Nataša. „Nechci, abych to cítila jednou 

taky, že pravidlo je nezamilovat se do klientů. Musím s tím skončit, 

dokud je čas. Dostala jsem naději.“ 
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„Peníze na cestu domů neseženeš,“ řekla kamarádsky Jana.  

„Musím,“ odpověděla Nataša a lehla si k sobě do postele – chtělo se 

jí spát. Jana ji nechala být a odešla z pokoje. 

Zrzka si Natašu oblíbila, protože se v ní viděla, když i ona 

měla kdysi problémy a i ona se ocitla u Hynka. Odvaha u Jany  

ale nebyla tak silná, jako ji nyní viděla u Nataši a rozhodla se jí 

pomoci. Hynek neměl ve zvyku holky jen tak pouštět,  

zvláště když vypadaly jako Nataša. Napadlo ji tedy,  

že se pokusí Hynka zpracovat, aby svou novou kořist pustil, ale to 

nevěděla, jakou nesprávnost dělá. Lepší by bylo, kdyby Nataša 

utekla, ale to teď nemohla vědět. 

Hynek byl jako vždy v místnosti s krbem. Tam popíjel svůj 

drink a plánoval, kde, kdy a jaká ženská pojede. Někdy za nimi muži 

jezdí i do Hynkova sídla. Pasák něco psal u svého stolu,  

když se za ním vypravila Jana a přerušila ho. 

„Co potřebuješ?“ chtěl vědět Hynek, když si všiml Jany, jak vchází.  

„Chci mluvit o té nové – Nataše.“ 

 „Copak s ní je?“ Jana přemýšlela, jak to má vysvětlit, jak mu 

dát najevo, že je Nataša chce opustit, ale nenapadl ji jiný způsob, 

než mu to říct natvrdo. 

„Nataša chce odejít. Má na víc, než aby šlapala… jako já,“ 

řekla lítostivě. Hynek nechal psaní a bloumal nad odpovědí: 

„Nelíbí se jí tu?“ 

„Chce se vrátit na Ukrajinu,“ vysvětlovala mu Jana.  
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„Vrátit na Ukrajinu…“ zamyslel se. „Tak ať si jde,“ dodal Hynek.  

„Opravdu ji necháš jít?“ byla ráda Jana.  

 „No a proč ne? Nebudu jí dělat žádné problémy,“ slíbil 

Hynek. Jana byla šťastná, jako kdyby ona sama mohla jít za lepším 

životem, za rodinou, jenže ona má jen rodiče, se kterými už dlouhou 

dobu nemluví. 

„Děkuju ti,“ řekla Jana a opustila místnost. Hynek byl 

znepokojen, že Nataša chce odejít, ale najevo nic nedal. Bylo mu 

jasné, že Jana tuhle novinu Nataše řekne sama velmi ráda,  

ale rozhodl se ji předběhnout, tak se vydal za Natašou do jejího 

pokoje osobně. 

Kráska spala jako zabitá ve své posteli. Hynek práskl dveřmi 

v jejím pokoji tak, aby ji probudil, což se povedlo. Vyděšená Nataša 

zvedla hlavu a viděla jen Hynka – byl naštvaný, až mu  

po tváři naskakovaly žíly. 

„Tak ty chceš jít,“ řekl naštvaným tónem Hynek.  

„Jsem moc vděčná, že jsi mi pomohl, ale vážně bych se moc ráda 

vrátila ke své rodině,“ sdělila mu Nataša.  

„To půjde těžko… Patříš mi, děvenko!“ zakřičel Hynek.  

„Já ti nepatřím!“ vyděsila se Nataša.  

„Svlíkni se!“ přikázal Hynek.  

„Nebudu se svlíkat,“ bála se Nataša.  
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 „Svlíkni se, nebo ti pomůžu!“ přitvrdil svůj rozkaz Hynek. 

Nataša z něj dostala velký strach, protože takového Hynka ještě 

nezažila. Hynek vyrazil ke stojící Nataše a šťouchl do ní tak silně,  

že upadla do postele, její strach byl o to větší, tak se začala svlékat. 

 Plně se odhalily její dokonalé křivky, ale její ženskost se 

začala ztrácet. Nataša se cítila tak ponížená jako nikdy. Poprvé 

v životě se cítila jako ubohá věc, se kterou si může Hynek dělat,  

co chce. Hynek si prohlédl Natašino obnažené tělo a pronesl: 

„Vidíš, jsi jen šlapka a ty nemůžou nic chtít. Budeš dělat jen to,  

co ti řeknu, kdy ti řeknu a jak ti řeknu! Teď si oblečeš tohle,“ křičel 

na ni Hynek a z jednoho ze šuplíků vytáhl staré, šedivé a potrhané 

pyžamo, hodil ho po Nataše a ta si jej oblékla.  

Hynek byl naštvaný, co si to vůbec Nataša dovolila – toužit 

po svobodě a své rodině, tak ji tahal za pyžamo ven z pokoje  

po schodech dolů, že to i ostatní ženy viděly. Rázem celým domem 

zavládlo ticho a údiv všech žen. Některé se ovšem smály… Svědkem 

toho byla také Jana, stojící v dolním poschodí. Nataša byla Hynkem 

smýkána po schodech až ke dveřím, které se jí na počátku jejího 

pobytu v domě nelíbily.   

Byly to ty hnusné, špinavé, plechové dveře v prvním 

poschodí. Hynek vytáhl z kapsy velký klíč, kterým rezavé dveře 

odemknul a doslova vhodil Natašu dovnitř. Hynek dveře zamknul  

a Nataša byla v té místnosti sama. Všude byla tma, okna tam byla 

zabedněna a nic nebylo vidět. Jediné, co Nataša mohla dělat vedle 

breku, který ji dostihoval, bylo poslouchání skřípotu dřevěné 

podlahy. Každičký krůček v domě byl slyšet, což Natašu hodně 

děsilo.  

Pak se v té holce objevila nová vlastnost – chuť se postavit 

nové výzvě, teď už chtěla utéct. V té temnotě ale nic neviděla.  
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Po hmatu nenašla žádné další dveře, ty jediné byly zamknuty klíčem, 

který má Hynek u sebe. 

Strašidelný skřípot starého dřeva zahnal uplakanou Natašu 

do rohu tmavé místnosti. Tma byla tak neproniknutelná, že neviděla 

ani vlastní ruku. Nataša si v koutě klekla, schoulila se do nejisté 

pozice, jako to dělají děti, když cítí bezmoc. Právě bezmoc cítila nyní 

nejvíc. V té se utápěla a nedokázala se vynořit. 

Strach jí zamezil, aby ronila další slzy. Vystrašená Ukrajinka 

se rozhodla alespoň po hmatu tmavou místnost prozkoumat. 

Zavřela tedy oči a šmátrala rukama kolem sebe. 

 Když na něco narazila, představovala si, co by to tak mohlo 

být. Polštářky prstů ohmatávala stěnu a pomalými krůčky se 

pohybovala doleva. Na dlaních cítila jen omítku, pouze zeď. 

Po chvíli ale narazila na velmi suché dřevo, z něhož trčely 

třísky, Nataša se o něj poranila. Bylo to však něco jiného, zeď to 

nebyla. Tuto část Nataša projížděla rukama hodně šetrně, našla 

výsek ve zdi ve tvaru obdélníku. Dřevěné desky v něm držely  

příliš dokonale. Na jedné straně ze dřeva vyčnívaly hroty hřebíků,  

o které se Nataša zranila ještě více, až se jí z dlaně spustila krev  

– byla to pro ni hrozná bolest, měla něco s rukou, ale ani se 

nemohla podívat, co se stalo. 

Výseč se jevila jako okno, které bylo zakryto dřevěnými 

prkny. Nataša se snažila vší silou desky vytrhnout, aby do té 

odporné místnosti proniklo alespoň trochu světla, ale marně.  

Při pokusu strhnout jednu z desek se maličký kousek přece jen 

odštípl, ale Natašu snaha odmrštila na podlahu, až při pádu zavadila 

o cosi plechového, co udělalo enormní rámus. 
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Nataša byla bezmocná, ale vytrhnutý kousek dřeva chyběl 

na zakrytém okně a ve tmě se projasnila jasně bílá čára – venkovní 

světlo dopadalo na zem. Světla bylo na podlaze málo, bylo velké asi 

jako dlaň. Drobná záře vrhnutá jasnou lajnou vykreslovala prach 

v její dráze. Malinká zář, přesto tolik naděje přinesla zoufalé dívce. 

Jen ona, svit a naděje. Nataša ležela nehybně na zemi a stěží 

zadržovala pláč. Její bezmoc přešla do vyšších stupňů. Myslela si,  

že větší beznaděj teď už cítit nemůže, ale spletla se. 

Nepříjemné praskání dřevěných podlah obohatil další hřmot 

– hnusný zvuk plechových dveří – vešel rozzuřený Hynek a vydal se 

za Natašou, která ho spatřila v oslňujícím jasu. 

„Co tady děláš, ty mrcho hnusná?“ řve rozhněvaný Hynek a chytá 

Natašu za vlasy. Ukrajinka se mu snaží vysmeknout, když jej chytá  

za ruce, ale její rezervoár sil je příliš prázdný na to, aby se ubránila.  

„Pusť mě!“ snaží se vkleče bránit Nataša. 

Hynek je jak smyslů zbavený a uštědřuje své oběti silnou 

facku. Mladá žena nemá nejmenší šanci se mu postavit, je 

bezbranná a zase upadá na zem. 

 „Ty, že mě nebudeš poslouchat, ty čubko?“ řve Hynek  

a opět tahá bezbrannou Natašu za vlasy a praští s ní o zem. Nataša 

dopadá na onu malou bílou stopu venkovního světýlka na podlaze,  

o které se postarala vytrhnutím kousku dřeva z krytu okna. Světýlko 

ozařuje nádherný zlatý přívěšek ve tvaru srdíčka, které viselo  

na krku Nataše. Rodinný šperk odrážel bílé dopadající světlo  

do žlutavé barvy, a to Hynka provokovalo. Bezbranně ležící krásku 

ještě stíhá kopnout do břicha. 



102 
 

Jakoby Nataša netrpěla dost, tak ji Hynek zvedl za vlasy. 

Mladá cizinka se nesnažila bránit, neměla na to sílu ani odvahu. 

Hynek ji bolestivě tahal za vlasy. Když ho to přestalo bavit, strhl jí 

z krku třpytivý řetízek s přívěskem a Natašu upustil na zem. 

 Hynek odešel, Nataša zůstala v tmavé místnosti sama. 

Neměla žádnou energii na nic jiného, tak nehybně ležela na studené 

podlaze. Už neměla sílu ani pro pláč. Už jí bylo všechno jedno… 

 

14. kapitola 
 

Na ukrajinské vesnici, v domě Natašiny rodiny, panuje 

neklid. Chybí jim jakékoliv informace. 

Tatínek Alexandr se vrací z místního hostince,  

kde však nebyl jako host, ale pouze proto, že tam mají telefon – 

volal lidem, kteří měli na Natašu čekat v Ostravě na nádraží. Zpráva,  

kterou dostal, byla pro celou rodinu nemilá. Natašin tatínek vběhl 

do domu, že málem přibral dveře i s futry. 

„Stala se velká chyba!“ zakřičel v kuchyni Alexandr,  

že vyděsil všechny okolo – tetu a babičku.  

„Co se stalo?“ chtěla vědět teta. 

 „Nataša není u vašich známých, vůbec se nepotkali,  

ani nemohli!“ bědoval tatínek. 

„Proč?“ ptala se teta. Babička si sedla ke stolu, jak je jejím zvykem, 

ani nešpitla. Jako vždy u ní nebyly znát emoce. Ona vždy všechno 
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řeší s chladnou hlavou, neboť měla za to, že pocity ovlivňují lidské 

rozhodování. 

„Spletli si den! Na nádraží dorazili o den později! Čekali  

na špatný vlak! Čekali tam v jiný den na vlak, ve kterém Nataša 

nebyla!“ hulákal Alexandr. 

 Tetu zpráva šokovala, dala si ruku před ústa a vyčítala si 

svou chybu.  

„Není snad tak zle,“ pronesla babička. Nikdo z nich nevěděl, 

že Nataša ještě k tomu nemá ani korunu, že nemá vlastně nic.  

„Není? Nataša je pryč – v cizí zemi a sama! Není to důvod  

ke strachu, babičko?“ odůvodňoval svůj strach Alexandr. 

„Ta holka se o sebe postará, znám ji. Vím, že se ve světě 

neztratí,“ ujišťovala. 

„Musíme zavolat české policii,“ napadlo tetu. 

„Dejme tomu ještě čas,“ zarazila babička. 

„Na co chcete čekat? Moje dcera je daleko odtud. Nemíním čekat, 

jdu volat!“ křičel Alexandr. 

„Myslíš si, že česká policie bude hledat nějakou ukrajinskou 

holku?“ položila ironickou otázku babička. Tatínek Alexandr na to 

nereagoval, pouze nechápavě zavrtěl hlavou a odešel zpět  

do hostince telefonovat. 
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15. kapitola 
 

Z okolí se ozývá rachot silných strojů. David s Karlem jsou  

na všechen ten rámus už zvyklí.  Když mají noční směnu, musí se  

do práce už v neděli večer. Karel byl přirozeně zvědavý,  

jak probíhala Davidova noc s krásnou Natašou, a tak se za ním vydal 

v bílém plášti na dílnu trochu poklábosit. 

David na Karla neměl moc času, protože zrovna tahal 

z beden těžké příruby a narážel je na budoucí elektromotory. Karla 

to ale vůbec nezajímalo, přišel ukojit svou zvědavost, chtěl se 

dozvědět podrobnosti o sobotní noci. Vybral si na pásu jeden 

rozdělaný motor, opřel se o něj a začal Davida zpovídat. 

„Tak jak sis to užil, ty kanče?“ zajímalo jej. David se pousmál  

nad kamarádovou zvídavostí a odvětil: „Nebudeš věřit, ale nestalo 

se vůbec nic.“ 

„Kecáš,“ nevěřil Karel.  

„Nekecám, prostě se nic nestalo,“ přesvědčoval ho David.  

„Měl jsi celou noc u sebe doma šlapku, a nic jsi s ní nedělal?“ 

nevěřícně opáčil Karel.  

„Není šlapka!“ důrazně odmítal David. 

„Tak teda prostitutka,“ opravil se Karel.  

„Ona to vlastně není ani prostitutka, ale normální holka, která se 

dostala na scestí,“ vysvětloval David. 



105 
 

„Můj dotaz ale pořád platí – co jste spolu dělali, když jste se,  

jak bych to řekl, ehm… nemilovali?“ zajímalo Karla.  

„Mluvili jsme,“ odsekl David. 

„Celou noc?“ ptal se Karel. 

„Celou noc. A promiň, mám teď hodně roboty. Po práci sednem  

na pivko a řeknu ti detaily… Nechci se podílet na tom, že po šichtě 

neusneš,“ smál se David. 

Zvědavý Karel nedočkavě přešlapoval na vrátnici velké 

fabriky, aby hned mohl jít s Davidem do nějaké té hospůdky  

a dozvědět se víc o jeho noci s hezkou východňankou.  

David mu cestou neřekl vůbec nic o oné noci, naopak se 

bavil jen o práci. Pokaždé, když Karel načal téma Nataša, kopl 

pomyslný míč konverzace do autu. 

Dvě piva v podniku ale stačila k tomu, aby Karel z Davida 

něco přece jen dostal. David se zdál být hodně zamyšlený a moc 

toho nenamluvil. Opravdový kamarád, jako je Karel, ale pozná,  

když jeho přítele něco trápí. Neodolatelná touha dozvědět se něco 

víc o Nataše – to byl Davidův brouk v hlavě. Jeden prožitý večer s ní 

se proměnil v jakousi drogu – chtěl další dávku. Musel mít další 

dávku. 

Karel poznal, že něco s Davidem není v pořádku, na jeho 

stálé zamyšlenosti – rukou si opíral hlavu o stůl, a ani to pivo 

neubývalo moc rychle. David byl teprve u druhého škopku,  

který zrovna dopíjel, kdežto Karlovi již leželo na stole čtvrté pivo. 

Něco nebylo v pořádku, ale nemocně nevypadal. 



106 
 

„Na co pořád myslíš?“ zajímalo Karla.  

„Přemýšlím jen tak, o ničem zásadním…“ snažil se zapírat své 

starosti David. 

„Něco jsi od ní chytil, že? Sakra, já to věděl…“ špatně hádal Karel.  

 „Vždyť jsem ti říkal, že jsme spolu nespali!“ zvýšil hlas David.  

„Dobře, povídali jste si. O čem?“ chtěl vědět Karel. Davidovi došlo, 

že Karel má o svého kamaráda oprávněnou starost, a pokud by se 

neměl rozdělit o své myšlenky se svým nejlepším kamarádem,  

pak s kým teda? 

„Mluvili jsme spolu o životě, o rodině a tak různě…“ 

přemýšlel David. 

„A co ses o ní dozvěděl? Není-li to tajné,“ tázal se Karel na detaily. 

David chvíli přemýšlel a nevěřícně kroutil hlavou, napadly ho jisté 

hříčky náhod: 

„Představ si, my tu holku potkali na Ukrajině, když jsme tam byli  

na dovolené…“  

„Nekecej,“ nevěřil Karel.  

 „Ale ano, ta ženská, na kterou jsme hleděli u toho pole  

– to je Nataša, ta takzvaná prostitutka,“ vysvětlí David. 

„Ona je prostitutka, žádná takzvaná, ale prostitutka,“ nesouhlasí 

Karel.  
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„Karle, není prostitutka. Nataša je naprosto obyčejná 

holčina, která se přijela k nám vzdělávat, ale místo toho ji okradli  

a ona nemá ani na cestu domů,“ obhajuje David Natašu.  

„Tak ji založ,“ napadne Karla.  

 „To není špatný nápad, chci jí pomoct. A musím ji vidět,“ 

uvědomí si David. 

„Neblbni, ani ji nenajdeš,“ snaží utlumit nadšení Karel.  

„Petr ji objednal, on musí mít nějaké podrobnosti, které by mi 

mohly pomoct. Snad to tak i je,“ věří David.  

„Neblázni,“ brzdí ho Karel.  

„Ta holka je výjimečná! Myslím na ni celou dobu, co jsem ji neviděl. 

Chci ji zase spatřit, a přinejhorším jí alespoň pomůžu dostat se 

domů. Nechci, aby skončila jako…,“ zamyslí se „šlapka,“ odpoví 

David.   

„Jsi blázen,“ myslí si Karel.  

David vytáhne z kapsy mobilní telefon a vytáčí svého bratra.  

„Kam voláš?“ ptá se Karel. David mu místo odpovědi gestem prstu 

na ústech ukáže, aby teď nemluvil. Petr přijme hovor a David 

v hospodě do telefonu křičí – konečně ví, jak se zbavit své 

zamyšlenosti. 

 „Ahoj, Peťo. Něco potřebuju,“ začne hovor David. Někteří 

hosté se v klidné hospůdce na Davida otáčejí, jakoby je telefonát 

rušil. 
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„A co bys potřeboval?“ zajímá Petra.  

„Je to trochu blbé, ale potřeboval bych kontakt na tu holku,  

kterou jsi mi objednal,“ žádá David.  

„Ti to nestačilo, ty kanče?“ žertuje Petr. 

„O to nejde,“ odpoví David, oddálí mobil od úst, přikryje mikrofon 

druhou rukou a zeptá se Karla: „Proč mi nikdo nevěří, že mi nejde 

jen o sex?“ Karel se na to jen usměje a David pokračuje 

v promlouvání k Petrovi. 

„Víš, ona si u mě něco zapomněla,“ zalže David.  

„A co přesně o ní potřebuješ, protože o ní asi nic nemám. Její příjezd 

zařídil pasák,“ objasňoval Petr. 

 „Nejlepší by byla adresa,“ napadne Davida.  

„Já ti přepošlu emailem ten inzerát, na který jsem reagoval. Do pěti 

minut to máš,“ potěší Petr. 

„Tak dobře, díky ti moc, ahoj,“ loučí se s ním David. 

„Musím letět, že to zaplatíš, prosím tě? Já to zatáhnu 

příště,“ prosí David Karla. 

„Snad dopiješ, ne?“ ptá se Karel.  

„Budu mít o ní detaily,“ je nadšený David. 

 „Ale tady máš ještě pivo a vůbec,“ oponuje Karel. David 

neposlouchá, touha vidět Natašu je silnější než příjemná chuť piva. 
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„Poslyš, jsem tvůj kamarád, ale víš vůbec, do čeho se pouštíš?“ dělá 

si starosti Karel.  

„Nevím, ale musím se to dozvědět, ona je prostě mimořádná, něco 

mě k ní táhne, a já musím vědět, co to je…“ vysvětluje mu David. 

„Hodně štěstí,“ přeje Karel. 

„A promiň,“ omlouvá se mu David.  

„Doufám, že se jen mrkneš na ten email a třeba jí zatelefonuješ,“ 

říká Karel. 

 „No jasně, vždyť mě znáš,“ nepřemýšlí nad odpovědí David.  

„Právě proto,“ nevěřícně kroutí hlavou Karel. „Právě proto.“ 

Na to, že David najde Natašu a zase ji uvidí, se moc těší. 

Radost z toho mu nemůže překazit ani jeho pan Domácí,  

na kterého narazí na chodbě, když pospíchá domů k počítači. 

Vedoucí domu zrovna vytíral chodbu a nelíbí se mu, že mu David  

na čerstvě umytou podlahu šlape… 

 „Teď jsem to myl!“ seřve Davida.  

„Příště půjdu tak, abych se nedotkl podlahy,“ odpoví s klidem David. 

Člověk má střídavé nálady, což se mnohdy dá říct  

i o technice. Počítače často uživatele zklamou, jakoby se jim 

nechtělo pracovat a kolikrát v tom nejméně vhodném okamžiku. 

V době nejvyšší akutnosti nejednou vytočí své uživatele množstvím 

provokujících chybových hlášek, zamítavých zvuků a určitě 

důležitých aktualizací. Takový problém zažil David, když si doma sedl 



110 
 

ke svému komputeru umístěnému v rohu svého pokoje. Už takovým 

výkyvům nálad techniky začal říkat „uživatelsky nepřívětivé.“ 

David spustí tlačítkem počítač, který zahajuje načítání  

a odbíhá si do ledničky pro krabicový džus. Když se vrátí  

ke klávesnici, všimne si, že se počítač při načítání sekne – položí tedy 

džus na stůl před monitor a zkusí výkvět výpočetní techniky vypnout 

a zapnout – tentokrát se zařízení s načítáním dostalo o trochu dál, 

ale opět se zastavilo, a to Davida naštvalo tak, že bouchl do stolu 

pěstí, což vymrštilo krabici džusu na zem, kde se vylil na koberec. 

 „Sakra!“ zlostně zařve David. Ozývá se bouchání na dveře. 

David jde zkontrolovat, kdo to je. Přes kukátko vidí přede dveřmi 

stát pana Domácího, tak mu otevře. 

„Musíte doma tak ječet?“ ptá se pan Domácí s metlou 

v ruce.  

„Musím, pane Domácí, musím. Vidíte? Zařvu si, kdy chci – áááá 

nedaleko od Ostravy jede Baník na Sparťany!“ provokuje David. 

 „Moc vkusné na dospělého člověka,“ reaguje pan Domácí.  

„Ještě něco, pane Domácí? Chtěl bych si ještě zazpívat sonet. Nikdo 

jen nepřišel. Nepřidáte se?“ vymýšlí si David a zavírá dveře.  

Pak trochu uklidněn si vezme mokrý hadr a vyčistí koberec  

od rozlitého ovocného nápoje. 

V emailové schránce ale na něj čekají nějaké detaily o Nataše, tak si 

přece jen k tomu stroji pekelnému s monitorem na konci sedne  

a zkouší ho zapnout – sláva, na další pokus to vychází. 

„Tak konečně,“ oddechne si, když jeho netrpělivost střídá neklid. 



111 
 

Vedle reklamních emailů nachází ve schránce také zprávu  

od bratra Petra. Stoprocentní vychytávky na zvětšení svalů jej 

samozřejmě nezajímají a vrhá se na ten Petrův text, ve kterém se 

píše: Zdarec, tak jsem našel tohle: Mladá stydlivá Ukrajinka. Máte 

chuť? Modrooká štíhlá brunetka z východu vás rozehřeje!  

Zn.: nezkušená. 

Tento text se Davidovi znechucuje. Jak může někdo takto 

Natašu nabízet? Ani zlomek vteřiny nevěřil, že by tohle psala ona 

sama. Pod řádky bylo uvedeno telefonní číslo a ostravská adresa. 

Davida nenapadlo nic lepšího, než vyzkoušet právě to číslo.  

„Haló,“ ozval se z telefonu mužský hlas. David asi dvě 

vteřiny nevěděl, co tomu muži na druhém konci má povědět. 

„Zdravím, právě čtu jeden inzerát, mám zájem  

o tu Ukrajinku,“ odpoví mu David. 

„Jak si to představujete?“ ptá se muž. David znervózní,  

ale uvědomí si, že zřejmě mluví s jejím pasákem, takže musí jednat 

nenápadně. 

„Řekněme, že nudit se nebudem,“ odpověděl mu neurčitě. 

„Je mi líto, ale ten inzerát je starý, ona tady už nepracuje,“ 

uslyší David a odpoví mu: 

„Chci si to s Natašou rozdat… Cena nerozhoduje,“ odvětí 

David  

„Odkud znáte její jméno?“ zeptá se chlápek, ale než David 

stačí odpovědět, byl hovor ukončen. Davidovi došlo, že udělal 

velkou chybu – řekl jméno Nataša, které v inzerátu není uvedeno 
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a Nataša měla jen jednoho zákazníka – Davida, jak mu sama řekla, 

dalšího nechtěla. Teď její pasák Natašu zapírá, to je divné. Davida 

ještě napadlo, že by mohla lhát, ale tomu nevěřil. Navíc, její pasák 

jednal podrážděně, když padlo jméno Nataša. Všechno sedí na to,  

že mladý oslavenec byl nakonec opravdu jediným klientem 

nešťastné Ukrajinky. 

Mladík, kterého Nataša tak okouzlila, neváhal, na kousek 

papíru si opsal adresu a vyrazil. 

Stará škodovka bílé barvy zaparkovaná před domem jakoby 

vyčkávala Davida, který se v ní neprojel už několik týdnů. To auto si 

koupil po pár měsících v práci, a na rozdíl od počítače mu sloužila 

lépe. Podstatně lépe. A bez aktualizací. Celou cestu do Ostravy 

přemýšlel nad podivnostmi okolo té tajemné Ukrajinky. Nevěděl,  

co bude dělat, ale tušil, že je něco špatně. Něco je hodně špatně. 

Tajemný mužský hlas v telefonu patřil Hynkovi. Ten ve svém 

křesle hloubal nad tím, co se stalo. Jedna z možností, jak to zjistit, 

byla zeptat se Jany. 

„Jano! Jano!“ řve přes celý dům Hynek – Jana vyděšeně 

přibíhá. Hynek se vrtí v křesle a na tváři se mu jeví zlostný výraz. 

Tento pohled Janu hluboce znepokojuje. 

 „Co dělala Nataša v tu noc?“ ptá se Hynek. 

„Já nevím,“ bojí se říct pravdu Jana.  

„Ale no tak, neboj,“ falešně Hynek Janu uklidňuje. Ta stojí 

mlčky naproti Hynkovi a neříká mu nic, ale on v roli pasáka už nějaký 

ten pátek působí, a tak pozná, co se stalo: 
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„Zabouchla se!“ zakřičí Hynek, vstane z křesla, pohladí Janu 

po obličeji, a hned na to jí uštědří silnou facku. 

„Táhni do pokoje, jsi stejná mrcha jako ona!“ přikazuje 

Hynek. 

„Já tu mrchu ukrajinskou zabiju,“ řekne si sám pro sebe  

a jde postát k oknu. Důvod jeho zlosti je ten, že Nataša mu měla 

vydělávat peníze – nesnese, když jeho plány selhávají, o to hůř,  

když jej někdo zradí. Pro něj nejsou ženy prostitutky, pro něj jsou to 

věci, které půjčuje druhým pro zábavu. On musí rozhodovat o tom, 

co budou ony dělat. Ony, ty ženské, mu musí být vděčné za jeho 

střechu nad hlavou. Nemohou děkovat Bohu. Musí být vděčny jemu. 

To on je Bůh. On dává. On bere… 

 

16. kapitola 
 

Hynek v tichosti přešlapuje u okna, v ruce mačká řetízek 

s přívěškem, který Nataše odebral – přemýšlel, co s tou Ukrajinkou 

provede. 

„Já ji naučím poslouchat, mrchu ukrajinskou,“ pronesl znovu 

Hynek a vzal do ruky mobil. V seznamu si vyhledal jméno José  

a vytočil jej. 

„Tě pic, Hynku, co potřebuješ?“ ozvalo se ze sluchátka. 

„Mám tady jednu holku. Její chování se mi vymklo z rukou. 

Máš chuť ji převychovat?“ ptá se ho Hynek.  

„Záleží, jak vypadá,“ zajímá se José. 
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„Ve zkratce, takovou kost jsem tu ještě neměl. Máš ji gratis, 

na jak dlouho chceš. Můžeš si s ní dělat, co uznáš za vhodné,“ řekne 

mu Hynek. „Chci, aby ji její práce začala bavit. A když ji nemá bavit, 

pak ať se jí alespoň odevzdá." 

„Že váháš, kdy si mám pro ni přijet?“ neodmítá José. 

„Hned teď,“ odpoví mu Hynek. 

„Za chvíli tam budu! Na dnešní noc nezapomene,“ zažvýká si 

José. 

„Tak fajn,“ odpoví Hynek a klapne telefon. Zlost na Hynkově 

tváři střídá chvilkový úsměv. 

Před Hynkovým sídlem se objevuje bílá škodovka – sedí v ní 

David, který poměrně rychle našel dům, kde by měla být podle 

inzerátu i Nataša. 

Možná, že kdyby mladý obyvatel Frenštátu věděl, v jaké 

situaci je nyní rodačka z Chomutce, hned by se ji pokusil zachránit, 

ale on o tom neměl sebemenší tušení. Jedna věc ho ale k Hynkovu 

sídlu zavedla – byl to pocit, že něco přece jen není v pořádku, v čemž 

ho jeho pocit nešálil – Nataša trpěla v děsném sklepě. Obrána o svá 

práva a zbavena lidskosti. Kam se dá ještě klesnout? Ještě to jde 

hlouběji… Rozhodně to možné je. 

Zatímco svou škodovku David neopustil, Hynek šel zpět  

do sklepa. Ani nezamykal dveře, naopak je nechal otevřené. 

Z černočerné tmy – z rohu místnosti vytáhl drsný řetěz, 

velmi těžký a hodně špinavý. Nataša na Hynka koukala, bála se ho, 

proto spustila křik, který uslyšela Jana, která se postavila 

k otevřeným sklepním dveřím, ale nenašla v sobě odvahu ani  
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na podívání se dolů, natož bránění své kamarádky. Hynek k ženě 

z východu poklekl a začal ji osahávat. Na náhodných místech  

po celém těle. 

„Vidíš? Ty nerozhoduješ o svém osudu. Měla si více 

přemýšlet, než ses tady vydala!“ vysmíval se jí do tváře. Tyran 

ponořil ruku do Natašiných vlasů, aby ji pak za ně mohl bolestivě 

zatahat. 

Pak začal Nataše spoutávat ruce pevným řetězem,  

což hrozně bolelo a hlasitý povyk ještě zesílil. 

„Jen si řvi. To ti nepomůže, děvenko!“ 

Chudák Nataša klečela na špinavé zemi. Její potrhané šedivé 

pyžamo se pobytem ve sklepě změnilo na černošedý, propocený  

a zkrvavený kus hadru, který jako zázrakem ještě držel pohromadě.  

Křik ze sklepa ohlušoval všechen zvuk v domě, až nakonec 

prorazil i z domu samotného. Hulákání už bylo tak silné, že jej 

uslyšel také David ve svém voze – již není nač vyčkávat – ten hlas 

poznával. 

Onen kluk, co se do Nataši tak zahleděl, neváhal a vydal se 

ke dveřím stavení – ale co teď? Zaklepat? Vejít? David pěstí třikrát 

silně zabouchal, ale nikdo mu neotvíral. Ten buchot slyšel jak Hynek, 

tak i Nataša, ale i Jana, která přes nelibost Hynka otevřela. Zlostný 

pasák nechal Natašu ve sklepě k sobě spoutanýma rukama, a vyrazil 

ke dveřím. David dlouho nemusel přemýšlet, zda půjde dál,  

nebo zůstane venku a bude se vyptávat na Natašu. Ohyzdné dveře 

do sklepení domu byly otevřené a zespoda bylo slyšet naříkání 

dívky, která ukořistila jeho srdce i myšlenky. 
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„Co si přejete?“ ptá se Hynek u hlavních dveří.  

„Ty víš, co si přeju, šmejde!“ nepřemýšlí nad jasnější 

odpovědí David a pravým hákem do obličeje sráží namistrovaného 

Hynka k zemi. 

Jana se nestačí divit, jak rychle padnul Hynek dolů, nad čímž 

ale David nebloumá, a utíká za křikem. Je to pro něj neuvěřitelný 

pohled – zubožená Nataša má před svým tělem spoutané ruce – 

pláče, křičí, je naprosto vyčerpaná. 

„Zdravím tě, odvedu tě pryč, ale musíme si hodit,“ snaží se ji 

David uklidnit. Nataša jej pozná jen po hlase, protože z dlouhého 

pobytu ve tmě jí světlo přicházející z otevřených sklepních dveří 

nedělá dobře. 

David se snaží pomoct Nataše na vlastní nohy, ale ona se  

na nich sama neudrží, tak ji bere do náruče jako ženich nevěstu. 

Není čas rozmotávat řetěz z jejích rukou. Nataša je vynesena ven 

kolem na zemi ležícího Hynka, jež si utírá krev z obličeje, ale David 

do něj na cestě k autu ještě kopne. 

Natašu David doslova hodí na zadní sedadlo a rychle z místa 

ujíždí pryč. Paralyzovaný Hynek se zvedá ze země. 

„Počkej na odvetu, už teď seš mrtvej!“ Jeho větu neslyší jen 

Jana stojící o kousek dál, ale všechna děvčata v domě, která se jako 

roj včel sešla na schodech.  

„Na co čumíte? Krávy!“ křičí na ně Hynek.  

Ujíždějící škodovka drásala silnicí, ale nikdo ji 

nepronásledoval. David měl však strach, že někdo se přece jen vydal 
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za ním, když v podstatě Natašu unesl. Vždyť něco takového se 

neděje v jeho životě každý den. Vlastně ani rvát se neumí. Nataša 

byla stále na zadním sedadle se spoutanýma rukama – ani neseděla, 

ani neležela. Škodovka zpomalila až po nějakých pěti kilometrech, 

kdy Davidovi došlo, že je nikdo nepronásleduje. Rozhodl se,  

že Nataše pomůže z řetězu, ale jak? Zastavit na benzínce se 

svázanou a zkrvavenou ženskou? Neměl moc na výběr…  

„Jen klid, zastavím a rozmotám tě,“ snažil se Natašu 

ukonejšit. Co byla v autě, tak nekřičela, ale ani nemluvila – mlčky 

byla schoulená na zadním sedadle. 

Po chvíli se na rychlostní silnici objevila cedulka oznamující 

blížící se benzínovou stanici, tak se k ní David vydal. Vedle bylo 

odpočívadlo, což bylo to pravé, kde mohl Natašu nenápadně 

odpoutat.  

David zastavil na odpočívadle, vystoupil z auta, a nejdřív se 

skoro profesionálně rozhlédl, zda nejsou v okolí nějací svědci  

– o pozornost nestál ani on, ani Nataša. Dívka sledovala, jak David 

zvenku otevřel zadní dveře a opatrně strká ruce na řetěz – odmotal 

jí z něj obě ruce, teď konečně byla Nataša volná. 

Když David vystrčil hlavu ze zadního sedadla opět ven z auta, 

všiml si staršího pána, který u odpočívadla venčil psa – na oko 

přítulného německého ovčáka. Muž byl zděšený z toho, co uviděl – 

krev, řetěz, zmlácená holka… Stařec stál bez pohybu, byl jako 

opařený, ale nic neřekl. Nataša si ho všimla později než David,  

ale naklonila se z auta na staříka a řekla: „Točíme videoklip!“ Stařec 

vypadal, že nechápe, tak ještě dodala: 
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„Pět kilo kečupu!“ Stařík s vykulenýma očima nevěděl,  

jestli věřit nebo ne. 

„Jo, akční, hodně akční klip,“ přidal David. Stařík zavrtěl 

hlavou a odešel, ale ještě při odchodu stále nenápadně pokukoval  

za sebe. „Ta dnešní muzika! Všude samá erotika a násilí!“ 

David i Nataša si oddechli, že odešel, protože měli strach 

z udání na policii. Nataša vylezla z auta a protáhla se  

na čerstvém vzduchu, to jí tak dlouho chybělo. Řetěz, kterým byla 

připoutaná, David vyhodil do příkopu. 

„Jestli chceš, můžeš jít. Máš svobodu, kterou si zasloužíš. Já 

tě do ničeho nebudu nutit. Nikdy!“ slíbil David. Nataša o tom 

přemýšlela a dívala se při tom Davidovi do očí, ani nemusela 

odpovídat – místo toho nasedla do automobilu – opět na zadní 

sedadlo. 

„Co máš v plánu?“ zajímalo Natašu.  

„Teď pojedeme do Frýdku-Místku, kde ti koupím alespoň 

nějaké šaty. Pak se vydáme do Frenštátu pod Radhoštěm,  

kde bydlím. Pomůžu ti dostat se domů. Tady jsi zažila očividně víc, 

než si chtěla,“ nastínil plány David. Jen netušil, co chystá Hynek… 
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17. kapitola 
 

Hynkův hněv nabíral na síle. Do jeho domu právě přicestoval 

velký kamarád José. Téměř dvoumetrový udělaný chlápek s pověstí 

pouličního rváče a nekompromisního kumpána mladého pasáka. 

 José často s Hynkem obchodoval v různých sférách,  

nebo alespoň Hynkovi pomáhal vytlouct dlužné částky od lidí, 

kterým Hynek půjčil.  

„Pojď dovnitř a mlč,“ pozval Josého dovnitř, ale nechtěl se 

bavit o krvavém šrámu, který měl na tváři po projektilu, který 

vyfasoval od Davida. José je sice silák, ale není to žádný chytrolín –

naopak.  

„Tak kde ji máš?“ ptal se José na Natašu.  

„Někdo mi ji ukradl a já asi vím, kdo,“ prozíravě odpověděl 

Hynek.  

„Co se stalo?“ vyzvídal José. 

„Na to se neptej! Prostě někdo sebral to, co mi patří  

a teď za to bude tvrdě pykat,“ neskrýval svou zlost Hynek. 

„A mě na to budeš asi potřebovat,“ hádal José.  

„Jasně, nejsi tak blbý, jak vypadáš. Dostaneš za to zaplaceno, 

ale tu holku dostaneme zpět, nebo z něj vymlátíš duši,“ pověděl 

Hynek. 

„O koho se jedná?“ ptal se José. 
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„Někde tu mám napsané jeho jméno,“ řekl Hynek  

a ve stolku hledal papírek s Davidovou adresou. Při hledání položil 

na stolek Natašin řetízek s přívěškem srdíčka.  

„Tady to mám!“ rozzářil se, když adresu našel. 

„Jedem!“ zakřičel na Josého. Oba se vydali do Frenštátu  

pod Radhoštěm. Davidovo příjmení měl Hynek schované ve stolku, 

protože tam nedávno Natašu sám vezl. 

Jana si všimla, že se zřejmě Hynek vydal s Josém na odvetu 

za Davidem, ale Natašu varovat nemohla – zmocnila se jí bezmoc  

a pocit viny, že kdyby neřekla Hynkovi o Natašině záměru odejít zpět 

na Ukrajinu, nemuselo se nic takového stát. V malém pokoji na stole 

si všimla položeného řetízku, tak si jej vzala a schovala do kapsy  

– doufala, že ho jednou Nataše osobně vrátí, ale měla strach, že už ji 

nikdy neuvidí. 

David zastavil u velkého nákupního střediska  

ve Frýdku-Místku. 

„Ty asi počkáš tady, že?“ zeptal se a pohlédl na Natašin 

oděv, kvůli němuž se třásla zimou, jak byl tenký a roztrhaný. 

„Počkám, ale prosím, hoď sebou,“ prosila Nataša, přičemž 

klepala zuby. 

„Neboj, hned jsem tady. Koupím ti tam nějaké rifle a mikinu. 

Zbytek věcí snad seženeme u nějaké mé známé ve Frenštátě,“ 

napadlo Davida a vydal se do obchodu.  

Nataša se natáhla na zadním sedadle, kde se jí zmocňoval 

pocit chladu. Od pusy se jí při každém výdechu zakouřilo,  
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ale z Ukrajiny byla na tyto podmínky zvyklá a panice nepodléhala. 

Teď potřebovala sílu. 

Velká trable – nakoupit ženské oblečení bylo pro Davida 

obrovským oříškem. David přecházel jeden regál od druhého,  

ale neznal ani velikost, tak se ještě klusem vydal z obchodu zpět  

za Natašou, aby se jí zeptal. 

Zdržení u nákupu oblečení se jevilo jako obrovské štěstí  

pro Natašu i Davida, neboť Hynek s Josém je předehnali na cestě  

do Frenštátu pod Radhoštěm. Hynek se těšil, až José udělá to, co on 

sám nesvedl – pořádně zpráská Davida, a vezme si zpět, co považuje 

za své – krásku z východu. Jakmile dorazili do Frenštátu, David 

s Natašou byli pořád ve Frýdku. 

David se z nákupu vrátil s modrými džíny a třpytivou 

červenou bundou. 

„Promiň, ale neměl jsem u sebe moc peněz, ta bunda byla 

v akci,“ vysvětlil David. 

„Ale mně se líbí, můžu být ráda, že pro mě vůbec něco děláš, 

protože nic z toho dělat nemusíš,“ vážila si toho Nataša. 

„Já však chci,“ řekl David a vyzval Natašu, ať si nové oblečení 

obleče. Nataša bojovala s oblékáním se v autě, přímo na zadním 

sedadle, ale zvládla to. 

Hynek s Josém dorazili před dům, kde je i Davidův byt. Zprvu 

si ho prohlíželi z vozu, ale netrvalo dlouho, a vyrazili  

po schodech do bytu – vchod domu nebyl zamknutý. Dveře 

zaduněly z mocného bouchání Hynkovy pěsti, ale nikdo neotvíral. 
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„Tak na co ještě čekáš?“ zeptal se Hynek Josého – měl 

v úmyslu, aby José dveře vyrazil, jenže na chodbu vyšel pan Domácí. 

„Kdo to tady tak buší?“ ptal se. José šel  

za panem Domácím k protějším dveřím, odkud vyšel a postavil se 

mu tváří v tvář. Asi by mu José ublížil, kdyby ho Hynek nezastavil: 

„Vrať se,“ pověděl Josému, „a ty zalez!“ zakřičel na staršího pána  

– ten raději poslechl. 

José vykopl dveře a pustil Hynka dovnitř napřed. Oba se 

procházeli Davidovým bytem, jakoby jim patřil. 

„Zdá se, že jsme někoho předběhli,“ řekl Hynek. Nezvaní 

hosté se uvnitř rozhlíželi. Za chvíli uviděli počítač. 

„Tak tu na ně počkáme,“ přidal Hynek. 

Při prohledávání věcí narazil Hynek ve stole pod počítačem 

na adresář, tak si jej začal prohlížet. 

„Nebo ne, mám lepší nápad,“ řekl triumfálně.  

„Co budeme dělat?“ zajímalo Josého. 

„Rozházej tu všechny věci!“ přikázal Hynek. José tak také 

učinil. Začal rozkopávat nábytek, házet nádobí na zem, pak vytrhnul 

monitor od počítače od všech kabelů a hodil s ním o zeď. Davidovo 

bydlení bylo k nepoznání, vše rozbito. 

„To je vše?“ ptal se udýchaný José.  

„Kdepak, podáme si nějakého jeho blízkého, ať ví, s kým má 

tu čest. Toho blízkého najdeme tady v tom adresáři, hlupák v něm 

má i adresy,“ odhalil své plány Hynek. 
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„Ten, co pro něj objednal Natašu, se jmenuje Petr, těch tu 

má ale víc,“ řekl tiše Hynek, když listoval v sešitku. Pak ho ale 

napadlo, jak Honza zakřičel: „Petře, pojď už, Karlovi je blbě!“ Tuto 

větu slyšel, když Natašu dovezl sem.  

„Karel je tu ale jenom jeden,“ všiml si Hynek.  

„Tak pojedeme navštívit Karla,“ napadlo Josého. 

 

18. kapitola 
 

David s Natašou konečně dorážejí do Frenštátu.  

Oba si myslí, že jedna část problému je vyřešena,  

ale z blahého pocitu je vyvedou vyražené dveře Davidova bytu.  

„Počkej tady,“ přesvědčuje David Natašu, aby zůstala  

na chodbě, protože se nejdříve sám chtěl podívat, jestli už jsou pryč.  

Po zemi praskalo sklo rozbitého monitoru a nádobí, všude 

jen trosky zničených věcí. Nataša se vydala za Davidem, ten byl 

smutný ze spouště, kterou spatřil. Natašina ruka se ocitá na 

Davidově rameni, když chtěla podpořit nově nabytého kamaráda. 

„Tohle je kvůli mně. Zničila jsem ti život,“ mrzí Natašu.  

„Ty jsi mi naopak dala život, teď vím, že stojíš za všechny 

tyhle krámy,“ řekne lítostivě David a oči mu projížděly po zničeném 

nábytku. 

„To určitě Hynek,“ hádá Nataša.  
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„Zavolám policii,“ napadne Davida, ale pak si uvědomí, že by 

mohl ohrozit Natašu, neboť byla ještě nedávno prostitutka.  

„Nejdřív tě musím schovat,“ napadne Davida. 

„Neschovávej mě, zavolej hned policii,“ povídá Nataša.  

„Odvezu tě na bráchovu chalupu na Ostravici, tam budeme 

v bezpečí,“ řekne David a vytahuje z kapsy mobilní telefon – vytáčí 

Petra. 

„Ahoj, Peťo, prosím tě, buď co nejdřív na chalupě, je to 

důležité,“ poprosí ho a pak si David všimne nápisu na zrcadle 

v koupelně – Udělal jsi velkou chybu! Nápis byl zhotoven červeným 

sprejem a budil hrůzu. 

„Asi se báli smůly, že nerozbili to zrcadlo,“ použije na Natašu 

černý humor.  

David v rychlosti pobral nějaký oděv – hlavně trička, 

ponožky, tepláky a spodky. Měli obavy z Hynkova návratu. 

„Budeš si muset obléct mé oblečení,“ usměje se David.  

Hynek podle adresáře dorazil před Karlův činžák. Venku  

už byla naprostá tma, takže to pravé ořechové, na co se chystali. 

„Nevíme, v jakém bytě bydlí,“ napadlo Josého.  

„Přijde ven za námi,“ byl si jistý Hynek. 

„A jak to uděláme?“ zajímalo Josého.  

„Uvidíš,“ řekl vznešeně Hynek a vystoupil z auta, za ním se 

vydal José. Hynek šel na věc fikaně – podle adresáře si našel Karlovo 
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příjmení na venkovním zvonku a zazvonil, ale nic se nedělo. Zkusil to 

podruhé a konečně se ozval Karlův hlas: 

„No?“ 

„Vy jste Karel?“ ptal se přívětivým hlasem Hynek.  

„Ano, kdo tam je?“ tázal se Karel.  

„Máme tu pro vás pizzu, a to zcela gratis,“ zalhal Hynek.  

„Ale já si nic neobjednal,“ nechápal Karel. 

„Někdo vás asi má rád,“ aranžoval svou past Hynek.  

„Nechci ji,“ odmítal Karel.  

„No tak, mám tady ještě pět dovozů a šéf mě zabije, když si 

ji nepřeberete. Můžete jít prosím dolů, si ji vzít?“ žadonil Hynek.  

„Tak počkejte chviličku,“ odpověděl Karel.  

Hynek šel do kufru auta a zavolal na Josého. 

„Vem si to,“ řekl mu, když ukázal na baseballovou pálku. 

Rváč se radostně pousmál, bral to jako dar, že na někoho může 

použít jakoukoliv zbraň. 

Chudák Karel vyšel před dům, kde očekával své jídlo,  

ale ze tmy se na něj vyřítil kdosi s předmětem k odpalování. 

„Dobrý večer, tady máte svou pizzu!“ řekl klidně José  

a udeřil pálkou Karla do ruky. Další rány následovaly do krku  

a holeně. Hlavu si José nechal až na konec, ale nevynechal ji. 

Blížícího se Hynka už Karel ležící na zemi neviděl. José pravou rukou 
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zvedl Karla, opřel jej o zeď domu a pak ho držel pálkou o bradu. 

Hynek k němu přistoupil a zeptal se: 

„Kde je tvůj kamarádíček s mou holkou?“ 

„Není tvoje. A kdybych věděl, kde jsou, neřekl bych ti to,“ 

odsekl chladným hlasem Karel. 

„Špatná odpověď!“ řekl Hynek a souhlasně kývl na Josého. 

Ten dal Karlovi pěstí do obličeje, po čemž bezmocně upadl k chladné 

zemi, odkud pálkou schytal další tři rány.  

„Jdeme!“ zařval Hynek na Josého, ale ten ještě do své oběti 

kopl. Pak se dvojice dala k odjezdu. 

Karel ležel zkrvácený a v bezvědomí před činžákem, ještě 

navíc na sídlišti. Nikdo jeho výprask neviděl, nikdo nebyl nablízku. 

Nikdo mu nepomohl. Mrazivý večer na tom nic nepřidal – přežije? 

 

19. kapitola 
 

Ostravice.  

David s Natašou přijíždějí k malé dřevěné chalupě,  

kterou vlastní Petr a jeho přítel Michal. Chata je postavena v těsné 

blízkosti háje, takže svěží lesní vůně je všudypřítomná. Nejbližší 

soused je vzdálen asi dva kilometry, i proto Michal tuto dřevěnici 

chtěl. Dveře srubu se otevírají hned, jak Michal s Petrem slyší 

otáčející se kola přijíždějícího auta. 
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Z komína stoupá dým, uvnitř svítí tlumené lampy a v krbu 

praská dříví. Ven z chalupy vykoukl jako první Michal, který Davida 

s Natašou uvítal. Pak hned vstoupili dovnitř, kde na ně vyzářilo 

příjemné teplo. Vše uvnitř bylo ze dřeva, stylové a útulné. 

Petr se vynořil z jiné místnosti, ale jak uviděl Natašu, přestal 

se usmívat – poznal tu prostitutku, kterou nedávno objednával.  

„Čau, můžeš jít na slovíčko?“ přivítal hosty a chtěl s Davidem 

mluvit o samotě. David pochopil a šel s ním bokem. Michal si zatím 

s Natašou povídali u krbu. 

„Proč ji sem vodíš?“ ptal se Petr. 

„Potřebuje pomoc,“ naznačuje David.  

„A co se stalo, nebo proč ji máš u sebe?“ žádal o vysvětlení Petr.  

„Je to moc dlouhý příběh. Její pasák ji týral, schovával  

ve sklepě a nechtěl ji pustit… Když jsem pro ni přijel, byla spoutaná 

v řetězech,“ líčí David. 

„A tak ji musíš tahat k nám na chalupu? Ona je ukrajinská 

prostitutka,“ rozčiluje se Petr. 

 „Když jsme přijeli ke mně, měl jsem rozkopaný byt a všude 

rozházené věci. Někdo se ke mně vloupal, ani nádobí neušetřil. Blbé 

nádobí, Petře! A navíc, ty jsi řekl, ať si někoho najdu,“ vysvětluje 

David. 

„Byl jsi na policii?“ ptá se Petr. 

„Ještě ne,“ řekl David.  
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„No já nevím, nechci ji tu moc schovávat, je to prostitutka!“ 

nelíbí se Petrovi.  

„Spíš byla, ale vlastně ani nebyla. Já měl být její první 

zákazník,“ snaží se David objasnit. 

„Řekla ona? Co ještě ti řekla? Ty jí jako věříš?“ vyptával se 

Petr. 

„Věřím. Je skvělá! Taky si ji oblíbíš. Uvidíš,“ byl si jistý David  

a jejich rozhovor končí. 

Petr s Davidem jdou zpět mezi Natašu a Michala, kupodivu 

si klidně povídají u krbu. Michala hlavně zajímala Ukrajina, tak mu 

Nataša nadšeně vyprávěla o své vlasti a o vesničce, kde vyrůstala. 

„Takže ty jsi Nataša?“ ptá se Petr a potřásal jí rukou.  

 „Ano, těší mne, Petře. Tvůj bratr o tobě hodně vyprávěl,“ 

chtěla se Nataša zalíbit. 

„Co se tedy stalo, že jsi tady?“ zajímalo Michala. Všichni se usadili  

do židlí naproti žhnoucímu dříví v krbu.  

 „Cítím se hrozně provinile, když pomyslím, že tady sedíte 

kvůli mně. Neznáte mne, já neznám vás, jsme si cizí, přesto mi máte 

pomoct,“ mrzelo Natašu. David sedící vedle ní ji chytil za ruku  

a pokračoval ve vysvětlování sám: 

„Nataša přijela k nám, aby tady studovala, ale po příjezdu  

do Ostravy ji okradli o všechny věci. Ten člověk, co má být její pasák, 

jí měl pomoct, ale místo toho ji věznil ve sklepě a bil ji. Sami vidíte ty 

šrámy na obličeji. Takhle se přece pravý chlap k ženě nechová.“ 

 „To jistě ne,“ uznal Petr. 
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„Můj kvartýr je zničený, někdo se tam vloupal, určitě to byl ten 

Hynek,“ bylo Davidovi jasné. 

„Můžete tady zůstat, jak dlouho chcete,“ změnil svůj názor Petr. 

„Já zkusím něco zjistit na toho Hynka,“ přidal Michal.  

„Moc vám děkujeme, je zač,“ vyslovil David. 

„Obzvláště děkuji já,“ byla vděčná i Nataša.  

 „My teď musíme zpátky do Ostravy. Necháme vám tu dvoje 

klíče, jídlo zde nějaké je a vůbec, buďte tady jako doma,“ sdělil 

Michal. 

 Mladá dvojice zůstala v dřevem provoněné chaloupce úplně 

sama. Spát se ani jednomu nechtělo, a tak využili té chvíle a povídali 

si. Ona si klekla ke krbu – teploučko jí dělalo po pobytu v hnusném  

a studeném sklepě dobře. On seděl na židli naproti a pozoroval 

smutnou krásku před sebou. 

„Víš co? Dáme si víno,“ napadlo Davida, jak může Natašu přivést  

na jiné myšlenky. Ukrajinka souhlasila, i když nepije, ale s Davidem  

jí bylo moc dobře. Není to jediná věc, ve které dnes udělá výjimku… 

 „Brácha tu nějaké má. Chceš červené nebo bílé?“ huláká 

z malé kuchyně David. 

„Červené,“ odpovídá Nataša. 

Z ledničky na víno David donesl láhev červeného a dvě skleničky, 

usedl si na židli naproti krbu a podal Nataše skleničku, do které 

nápoj nalil. 
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„Promiň, ale já nikdy nevím, jaké sklo se hodí na které víno,“ omluvil 

se šarmantně David – Natašu to rozesmálo. 

 „Nemůžu tomu uvěřit,“ říká před krbem na zemi sedící 

Nataša. 

„Čemu nemůžeš uvěřit?“ ptá se tichým hlasem David a zakoukal se 

do krásně modrých očí, jakoby v nich spatřil sám sebe  

– nebo alespoň smysl svého života, který možná našel a ještě o něj 

bude muset bojovat. 

„Zachránil jsi mě,“ uvědomovala si Nataša. 

 „Víš, já na tebe pořád myslel. Mám pocit, že spíš ty jsi 

zachránila mě svou existencí,“ od srdce pronesl David. Také Nataša 

se zahleděla do Davidových očí, jako kdyby viděla to pouto,  

které u těch dvou vzniklo. V této chvíli se oba do sebe zcela 

nepochybně zamilovali. 

 David by z Nataši neodtrhl oči, ani kdyby chalupa najednou 

začala padat – viděl pouze její tvář, v pozadí oheň v krbu se žhavým 

dřevem. 

„Chtěl bych jednu věc,“ řekl David.  

„A jakou?“ zajímalo Natašu.  

 „Moc bych si přál tě políbit,“ odpověděl David, ale Nataša 

hned neodpověděla, ani nezměnila výraz zjizvené tváře. Až po pár 

vteřinách dlouhého vizuálního kontaktu odpověděla: 

„A proč to neuděláš?“ David pomalu sesedl ze židle a přisedl si 

k Nataše na zem – nejdříve jí něžným pohlazením přejel vlasy a pak 
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dal ten nejkrásnější polibek v životě. Nataša byla trochu nervózní, 

ale věděla, že s Davidem se jí nemůže nic stát a polibek opětovala.  

 Ačkoliv byla Nataša panna, cítila, že právě ten, který před ní 

právě poklekl, je ten pravý, se kterým to nebude jen na jednu noc. 

Romantickou atmosféru podtrhovalo praskání dubového dřeva 

v krbu. Už to nebyl jediný zdroj tepla v místnosti. 

Ze sedu bylo najednou ležení, ale Nataša se zalekla rámusu 

přicházejícího z venku. 

 „To jen vítr naráží do oken, nemusíš se bát. Už nikdy se 

nemusíš ničeho strachovat,“ prstem na Natašiných ústech se ji David 

snažil ukonejšit. Druhou rukou ji hladil ve vlasech. Z Nataši rázem 

spadla veškerá nejistota, cítila se jako v pohádce, která nemůže 

nikdy skončit. 

 

 

20. kapitola 
 

Krásné ráno v dřevěné chalupě. Z krbu se už jen kouří,  

ale ze zimy David a Nataša ležící na zemi před ním, strach mít 

nemuseli. Schoulení pod jednou dekou a oba šťastní, právě zažili 

osudovou noc. Z Nataši se stala z ženské stránky dospělá osoba,  

ale především šťastný jedinec. Její šrámy, které jí způsobil Hynek 

svou šikanou ve sklepě, byly přebity nádherným úsměvem.  

Nataša ležela natisknutá vedle Davida, hlavu měla na jeho 

hrudi a vtipkovali. Dělník z jisté fabriky vůbec neřeší, že nepřišel  

do práce, vůbec ho nezajímá, že může o své místo v nesnadných 
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časech přijít. Jedno zimní ráno ležel nahý na podlaze, ale neměl 

důvod být nešťastný – měl vedle sebe mladou východní princeznu – 

tu nejskromnější holku, kterou kdy poznal. Nataša vyšla z pekla 

rovnou do ráje, ale lucifer jménem Hynek stále nebyl mimo hru. 

 „Chrápals!“ vtipkuje v Davidově objetí pod peřinou Nataša.  

„Ty zase slintáš!“ odpověděl David. 

„Kradl jsi mi peřinu!“ usmívá se Nataša.  

„Po hříchu to asi není jediná věc, co jsem ti ukradl,“ naráží David  

na Natašino panenství, o které přišla.  

 „To jsi mi neukradl. To jsem ti odevzdala,“ pověděla Nataša  

a políbila Davida. 

 Jejich líbání nebralo konce, nenarušil ho ani zvonící telefon, 

ukrytý v Davidových riflích – neměl čas ani chuť ho vzít.  

 Teprve až zvučel podruhé, musel David opustit 

improvizované lože a telefon přijmout.  

 „Prosím?“ ptal se David a potom se už jeho úsměv měnil 

v nepříjemné překvapení a zlost. Nataša z Davidových úst během 

hovoru slyšela obraty jako: „Cože?“ „Kde?“ „Kdy?“ „Taky nejsem 

v práci.“ Poté hovor ukončil a zahleděný nikam neodpovídal  

na Natašiny otázky, co se stalo. 

 „To byla mamka mého kamaráda. Chtěla,  

abych omluvil Karla v práci,“ zdlouhavě vysvětloval David.  

„Co se stalo?“ zajímalo Natašu. 
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 „Včera večer ho někdo surově zmlátil. Našli ho jeho sousedi, 

byl v bezvědomí,“ vylíčil David.  

„Ale ne – Hynek! Co je teď s Karlem?“ vylekala se Nataša.  

 „Je v nemocnici. Prý se ještě ani neprobral,“ odpověděl 

David. 

„To je moje vina!“ vyčítala si Nataša a začala plakat.  

 „Tady sebeobviňování nic nespraví. Pojedu za ním a ty mi 

slib, slib mi, že zůstaneš tady!“ pravil David.  

„Pojedu s tebou,“ přála si Nataša. 

„Ne, možná, že přesně tohle Hynek chce – najít tě v nemocnici. 

Zůstaň tady! Natašo, já tě prosím, zůstaň tady,“ žádal David.  

„Zůstanu,“ slíbila.  

 David vyletěl z chalupy jako střela do svého starého auta, 

ale ještě předtím Natašu ve dveřích políbil. 

„Prosím, zůstaň tady a počkej na mne. Zamkni se a buď opatrná! 

Hynek teď ukázal, čeho všeho je schopen – grázl!“ loučil se David.  

 Nemocnice, ve které byl Karel hospitalizován,  

je od Ostravice daleko, asi hodinu cesty, ale Davida teď nebrzdily  

ani dopravní předpisy. Jeho auto svištělo po namrzlé silnici, až skoro 

nebylo možné ho udržet ve vozovce. Do špitálu ale bez větších 

problémů dojel. První, co zkusil, bylo dostat se na příjem, kde se 

zeptal sestřičky na chodbě: 
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 „Dobrý den, hledám tady kamaráda – Karla, přivezli ho dnes 

v noci, je zmlácený. Jmenuje se Karel.“ 

„Ach ano, máme ho tady,“ odpověděla sestřička.  

„Jak mu je?“ chtěl se dozvědět David.  

 „Promiňte, ale tyto informace podáváme pouze rodinným 

příslušníkům,“ odmítla sestřička.  

 Davida napadne zkusit štěstí jinde, třeba u jiné sestry  

či přímo lékaře. Dlouho nikoho hledat nemusel – po protáhlé 

nemocniční chodbě jde Karlova matka – vzlyká a naříká. Její tvář 

zaplnily slzy. David jde k ní a obejme ji.  

„Co mu je?“ ptá se David. 

„On… on… je v bezvědomí, neprobírá se. Prý je jeho stav 

vážný,“ v pláči ze sebe dostává tato slova Karlova maminka.  

„Do telefonu jste říkala, že ho někdo zmlátil?“ zeptal se David.  

 „Ano, říkali to doktoři. Sanitku prý zavolali jeho sousedi 

vracející se domů,“ odpověděla maminka.  

„A okradli ho?“ snažil se vyslídit David, zda se opravdu jednalo  

o Hynkovu práci. 

„To nevím,“ pověděla s pláčem.  

„Promiňte, musím si jít něco vyřídit,“ omluvil se David s úmyslem jít 

za Hynkem srovnat účet. 

 Skoro až nesmyslně David stál venku před nemocnicí. 

Nepravidelné dýchání bylo důkazem jeho nervozity – má jet  
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za Hynkem a pomstít svého nejlepšího kamaráda, nebo by měl 

zavolat policii? Otázky, které musel řešit, jeho svědomí zatím 

nepociťovalo – nehrálo v tuto chvíli žádnou roli. 

Jakékoliv osvícení by se v takové situaci hodilo každému, tak se 

rozhodl protočit mobilní telefon, zavolal bratrovi Petrovi: 

„Čau, víš, co se stalo s Karlem?“ 

„Co se mu stalo?“ nechápal Petr. 

„Leží v nemocnici, prý je to vážné,“ šokoval David.  

 „Měl nějakou nehodu?“ nevěděl Petr. 

„Někdo ho zmlátil. Asi vím kdo,“ tušil David.  

„Hynek,“ hádal Petr. 

„Taky si myslím,“ řekl svůj názor David.  

„Doufám, že nemáš nic v plánu,“ vycítil Petr z Davidova třepavého 

hlasu. 

„Nemám, nemusíš se bát,“ snažil se David Petra uklidnit,  

leč marně. 

„Je ti to znát na hlase, takže, prosím tě, neudělej nějakou 

pitomost!“ prosil ho Petr. 

„Už musím jít, měj se hezky,“ rozloučil se David a hovor 

ukončil. 

Davidova nervozita zvyšovala svou úroveň, a musel se nutně 

něčím uklidnit. Výsledkem jeho improvizace se stala cigareta.  

 Když David zahlédl u protějšího pavilonu špitálu vykuřovat 
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starého pána v nemocničním pyžamu, neváhal, a poprosil ho  

o jeden kus do papíru zabaleného tabáku. Pacient mu hned  

a ochotně cigaretu daroval a zapálil mu.  

Ten pán hodně kašlal, k jeho kašli se přidal i kašel Davidův, 

ačkoliv každý z nich kašlal ze zcela odlišného důvodu – pacientův 

kašel byl zapříčiněn zdravotními problémy. Davidův kašel zavinil 

kouř z cigarety, neboť nebyl na kouření zvyklý.  

„Proč kouříš, když to neumíš?“ vysmíval se mu pacient.  

Oba kuřáci postávali vedle a pozorovali okolní lidi v nemocničním 

prostředí. Byly vidět zdravotní sestry, jež přebíhaly přes chladné 

venkovní klima z jednoho pavilonu do druhého. Občas se zjevili  

i doktoři, kteří zase chodili do kantýny pro svačiny.  

Starý pacient, zarostlý šedivými vousy, se Davida bez 

přestání vyptával na život. Chvílemi tyto dotazy střídal vyprávěním  

o svém životě, ale Davida to nezajímalo, skoro jej ani neposlouchal.  

„Dík za cígo,“ vyslovil David, když ještě nedokouřenou 

cigaretu zahodil. Odhodlání pomstít Karlův současný stav brzdilo 

logické myšlení – David hravě Hynka srazil na zem, když si přišel  

pro Natašu, kdežto vyšší a udělanější Karel od něj dostal 

nakládačku? Nedávalo to smysl, ale byla by náhoda, kdyby s tím 

Hynek neměl nic společného – vždyť se to stalo ve stejný den,  

kdy i jeho byt skončil na třísky. 

Odhodlání bylo uzemňováno strachem, přesto stejně sedl 

do svého starého, ale stále sloužícího auta, a vypravil se za Hynkem 

– již není nač čekat.  
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21. kapitola 
 

Velká hala s mnoha stoly a počítači. Slušně oblečení lidé 

odbíhají od jednoho stolu ke druhému jako mravenečci,  

když pracují. Na zemi je položen hladký šedý koberec. Petr velkou 

místností procházel jako jediný, kdo na sobě neměl nějaké sáčko.  

 Na konci obrovské haly jsou dveře s Michalovou jmenovkou. 

Přesně za těmito dveřmi má Petrův přítel Michal svou vlastní 

právnickou kancelář zdobenou v tureckém stylu. Na zdi je pověšen 

turecký koberec o rozměrech padesát na sto centimetrů. Michal si 

potrpí na vše turecké. Možná kdyby si David, Petr a spol vybrali 

k dovolené místo Ukrajiny Turecko, utrhl by se z práce i on.  

Teď ale bude Michal postaven před nelehký úkol – do jeho 

kanceláře po zaklepání vstupuje Petr. 

„Ahoj, co tu děláš?“ ptá se od stolu Michal oblečen  

do černého saka.  

„Můžu si sednout?“ s naléhavým tónem se táže Petr  

a automaticky usedá naproti Michalovi ke druhé straně stolu.  

„Samozřejmě,“ odpovídá diplomaticky Michal, protože Petr  

už dávno seděl. 

 „Něco potřebuju,“ chodil Petr kolem horké kaše. 

„To je jasné, když seš tu,“ řekl Michal a šepotem dodal: 

„Přece jsme se domluvili, že na pracovištích se navštěvovat 

nebudem!“ 

 „Tohle je ale důležité. Jedná se nejspíš o tu holku – Natašu, 

kterou si David odvezl,“ načrtl jádro problému Petr.  
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„Poslouchám,“ byl Michal připraven vyslyšet prosby.  

 „Karel leží zmlácený v nemocnici. David si myslí, že za tím 

může stát ten Hynek, ten pasák od Nataši,“ vyprávěl Petr. 

„A ty si myslíš co?“ zajímalo Michala.  

„Totéž,“ přikývl Petr. 

„Co teď s tím?“ přemýšlel Michal. 

 „David se za ním určitě vydal z nemocnice, aby si to s ním 

vyřídil. Musíme mu v tom nějak zabránit,“ pravil Petr,  

nápad však neměl. 

„Zkoušel jsi mu volat?“ ptal se Michal. 

„Jasně, ale nebere to,“ odvětil Petr.  

V Michalově hlavě se nějaký nápad vynořil.  

Jakoby ta myšlenka vyplavala ze dna hlubokého oceánu. Michal si 

vsedě za svým stolem silně oddychl, poté zvedl telefon a zavolal své 

asistentce: 

„Inuš, dneska jsem už pro každého pryč, ano?“  

„Jak si přejete,“ odpověděla jeho pomocnice. Michal a Petr na sebe 

dlouze přes stůl koukali. 

„Tak se dáme do práce, nemáme moc času,“ zavelel Michal. 
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22. kapitola 
 

V chatě na Ostravici přešlapovala černovlasá Nataša z jedné 

místnosti do druhé. Okno bylo Natašou neustále obsazováno. Auto 

s Davidem se však na cestě neukázalo, přesto neztrácela naději. 

Jediné, co Nataše zbývalo, bylo čekat – čekat, až se David vrátí, 

protože čekání bylo poslední dobou jejím novým životním údělem.  

Její vyčkávání bylo obtočeno strachem z toho, co se stane, 

co přijde. Děsivé zážitky ze sklepa Natašu dostihovaly v každičkém 

koutku její mysli, a vkládaly do ní hrozné obavy. Někdo ji zbavil 

svobody. Někdo ji spoutal v hrozném sklepě. Někdo ji chtěl zbavit 

sebeúcty. Když se ale rozhodla, dívčina z malé vesničky na Ukrajině, 

tomu někomu postavit, skončila jako kus špinavého hadru,  

ne-li ještě hůř než ten hadr, bezmocná v řetězu. 

S Davidem však zažila opačný pocit – pocit bezpečí, klidu, 

jistoty a harmonie. Její problém byl pro ni jasný – nic mezi jistotou  

a nejistotou za svou návštěvu v České republice ještě nezažila,  

ba ani nemohla. David se ještě nevrátil, proto měla důvod se jen 

bát. Měla strach, že ho třeba dostihl Hynek, jako doběhl i Karla. 

Nataša se bála vyjít sama ven, i kdyby tam měla být jen pár 

minut, prostě nemohla. Pro člověka je vždy tíživý pocit, když neví,  

co má dělat. Tak se zrodil v mladé Ukrajince zdařilý nápad – uvařit. 

Uvnitř lesem obestřené chaty se nacházel plynový vařič. Nějaké jídlo 

by se jistě našlo v ledničce, proč tedy něco nepřipravit, vždyť doma 

Nataša není v kuchyni žádným neznalým cizincem… 
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23. kapitola 
 

Michal obvolává jedno číslo za druhým. Zjišťoval, co se dalo. 

Petr mlčky seděl naproti němu a sledoval jeho práci. Michal se  

do toho dal s plnou vervou i odhodláním. 

Náhle z faxu vyjelo několik papírů, které převzal  

a v duchu si je předčítal. Petr jeho čtení nenarušoval zbytečnými 

otázkami, i když ho velmi zajímalo, jaké informace byly z přístroje 

vytaženy. Po přečtení páru odstavců Michal Petra přece jen 

informoval: 

„Robert Přibyl alias Hynek – obchod s lidmi, loupeže, vydírání, 

přechovávání a prodej zbraní“, dále si ty pikantnosti čte jen  

pro sebe a dodá: „Ten chlap jede snad ve všem,  

co tě jen napadne!“ 

„Odkud to máš?“ zajímá se Petr. 

„Jako právník musím mít své informátory. Teď ale to nejlepší 

– Robert Přibyl – Hynek je už přes půl roku hledaným,“ vítězně 

prohlásil Michal. Radost obou byla znát, protože se zaradoval i Petr, 

jenž vyskočil ze židle a Michala poplácal po ramenou. Michal měl 

však v úmyslu svou práci dokončit, a zprávy, jež právě nabyl, využít 

proti pasákovi, proto zvedl telefon a vytočil jisté telefonní číslo: 

„Zdravím, detektiv Malý? Mám pro vás něco, co vás bude zajímat  

– Robert Přibyl…“ pokračoval v hovoru Michal. 

 



141 
 

24. kapitola 
 

Před Hynkovým sídlem se schyluje k bouři. Zatažená obloha 

a velký vítr, jakoby tyto události jen podporovaly bojovnou 

atmosféru, za níž přijel David. Ten seděl v autě asi padesát metrů 

před Hynkovým domem. Je nucen přemýšlet o tom, co se chystá 

udělat, neboť Hynek je pro něj přece jen velké sousto po tom,  

co provedl Karlovi. Vlastně jej možná zmrzačil. 

Ještě nevěděl, jak proti Hynkovi zakročí, tak jen seděl.  

Po pár chvílích nakonec nervózně otevřel dveře auta s úmyslem 

vystoupit a jít k domu, ale otevřely se i dveře domu, tak ještě zůstal 

v autě. 

Z budovy vychází moc hezká žena s dlouhými zrzavými vlasy 

– Jana. Nalehko oblečená si šla ven zapálit cigaretu. David zrzku 

sledoval – ona se procházela a postupně se ztrácela v nedalekém 

lesíku. 

V autě vyzváněl telefon, tak se David podíval na displej, 

který mu ukázal jméno volajícího – Petr. Sotva dozvonil, začal zvonit 

znovu a pak zase – to se pořád pokoušel dovolat Petr, ale David  

na to nereagoval, protože mu bylo jasné, že by se jeho úmysly snažil 

zvrátit s tím, že to nemá cenu. Po čase odhodí telefon na sedadlo 

spolujezdce.  

Stále přemýšlí, jestli jít za Hynkem, nebo ne. Krásná zrzka  

už ani není vidět, jak se vzdálila. Vítr, který dnešní den doprovází, 

shazuje sníh ze stromů a pak naříká pod podrážkami bot. 

„Sakra!“ zasténala Jana, když na ni ze stromu dopadla 

hromádka sněhu. 
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Telefon zvoní znovu, tentokrát jinou, podstatně kratší 

melodií – přišla SMS. Vzápětí si David přece jen vezme telefon  

ze sedadla spolujezdce do ruky a čte novou textovou zprávu.  

V té zprávě se píše: „Vypadni od tama!!!“ 

Než David vůbec promyslel smysl a důvod té zprávy, uviděl 

zezadu přijíždějící modrou dodávku, která jela vysokou rychlostí 

přímo k Hynkově sídlu. Velké vozidlo prudce zabrzdilo, až dostalo 

smyk. Na boční straně se otevřely dveře, z nichž vyskočilo šest 

zakuklených mužů v neprůstřelných vestách a se zbraněmi v rukou. 

Někteří z nich měli v rukou i svítilny.  

Zásahová jednotka si s pozvánkami do domu vůbec 

nelámala hlavu. Policisté zaujali přede dveřmi nacvičené postavení  

– jeden se postavil na pravou stranu vchodu, druhý na levou a třetí, 

který stál mezi nimi, dveře vyrazil beranidlem. Všichni maskovaní 

policisté vběhli dovnitř. „Policie!“ 

Šest mužů zákona se rozdělilo po dvojicích a vysokým 

tempem obsazovali místnosti tak, aby jim nikdo neutekl ven. Dva  

ze zásahové jednotky šli do blízkého obýváku s krbem, kde stál 

Hynek – v ruce sklenici s vínem, naproti něj seděl jeho kamarád na 

špinavou práci José a nějaká žena s krátkými černými vlasy mu 

posedávala polonahá na klíně. Policisté namířili na Hynka a Josého 

své samopaly a křičeli: „Policie! Ruce před sebe a lehněte si  

na zem!“ Mladá žena křičela strachem, neboť podobný vpád 

policistů nikdy nezažila. Hned na to ji Hynek silou vyhodil před sebe, 

až se prostitutka uhodila hlavou o zeď. Hynek sice dal ruce nahoru 

gestem – vzdávám se, ale José se nechtěl nechat zatknout ani za nic. 

Pak se Hynkův kumpán rozběhl k jednomu ze dvou policistů, 

levou rukou mu odklonil zbraň tak, aby jej nezasáhl a pravou rukou 



143 
 

ho udeřil pěstí do hlavy. Během souboje se ozvaly výstřely,  

které slyšel v autě i David a venku zděšená Jana. Člen zásahové 

jednotky pod nátlakem střílel jen do zdi. José ho stále mlátil  

do hlavy. 

 Druhý policista nevěděl, co dělat, jestli má pomoct kolegovi, 

nebo mířit na Hynka, aby se o nic nepokusil – vybral si druhou 

možnost, protože svému kolegovi věřil. Bránící se příslušník 

zásahové jednotky kopl útočícího Josého do holeně, což agresivní 

útok trochu zpomalilo. Poté výbojný José vyfasoval tvrdou ránu 

loktem do nosu, po níž se skácel k zemi, tak na něj policista mohl 

mířit samopalem. 

Další dva z týmu vyběhli schody do horního patra. 

Poslední dvoučlenná skupinka zásahové jednotky vypáčila 

plechové dveře vedoucí do sklepa, v němž byla vězněna i Nataša.  

Ze sklepa byl cítit nechutný smrad, všude jen tma, tak policisté 

vběhli s namířenými zbraněmi a rozsvícenými baterkami dolů. 

K jejich zděšení viděli mladou téměř nahou ženu, jak klečela  

na kolenou, za zády k sobě páskou slepené ruce, zalepenou pusu, 

aby nekřičela. Na levém oku měla monokl a z nosu jí stékala krev, 

která jí zasychala na břiše. Mladá žena byla zbitá, vysílená a její tělo 

bylo plné fialových modřin. Když ztýraná dívka hleděla do svítilen 

policistů, trpěla o mnoho více. 

Před sídlo dorážejí další policejní auta s houkajícími majáky. 

Jana si zpoza stromů všimne v dáli stojícího starého vozu, kouká  

na něj a pomalu se k němu přibližuje. David její plížení se registruje 

a odemyká místo spolujezdce, aby zrzka mohla nastoupit. 

„Víš, kde je Nataša?“ chce vědět Jana. 
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„Je v bezpečí,“ odpovídá David. 

 „Já jsem Jana. S Natašou jsme kamarádky,“ vypráví v 

krátkosti. Tak si s Davidem podají ruce na vzájemné seznámení.  

On je však obezřetný. 

Ze sídla zatím odvádějí Hynka a jeho kumpána Josého  

a několik děvčat. Všichni jsou v poutech. Policie podezřelé opírá  

o kapoty svých aut. 

 „Nemám teď, kam jít,“ naříká zrzka, když se dívá na Hynka 

v poutech. 

„To je mi líto,“ soucítí David.  

„Jak je jí?“ zajímá se Jana o Natašu. 

„Je dost otlučená,“ říká David a pohledem se upíná směrem  

k Hynkovi. 

 „Chci ji vidět, musím jí něco vrátit,“ řekne Jana a z kapsy 

vytáhne Natašin řetízek s přívěškem srdíčka, které ukrývá fotky 

rodičů Nataši. 

„Tak jo, stejně teď nemůžeš zpět,“ souhlasí David a startuje vůz.  
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25. kapitola 
 

Samotinká Nataša hospodaří na chalupě, která vlastně patří 

cizím lidem. Není to pro ni nejlehčí počin, ale vaření, do něhož se 

pustila, alespoň trochu odbourává napětí a tok jejích myšlenek. 

Vůně pečeného kuřete, jež připravila ukrajinská kráska, je cítit  

na hony daleko. 

Tuto směsici vůní prožije David s Janou, když odemykají 

dveře světnice. Natašu nejdříve hluk otáčejícího se klíče v zámku 

vystraší, neboť se bojí nezvaných hostů. Naštěstí pro ni brzy zjistí,  

že ten, kdo dveře odemyká, je David, a jako bonus vede ještě Janu  

– jedinou českou kamarádku, kterou Ukrajinka má. 

Když David a Jana vstupují do chalupy, má Nataša v ruce 

polévkovou lžíci, se kterou během pečení kuře polévá šťávou. 

Natašinu orientaci v kuchyni dokresluje i zástěra, kterou nalezla. 

David vchází dovnitř jako první, Janu zve gestem dál také. 

Nataša jim jde pomalu ke dveřím naproti, i když její krůčky jsou 

doprovázeny enormní zdrženlivostí, jakoby se jí chodidla lepila 

k podlaze. Až tak pomalu a nejistě kráčí ke dveřím zjistit,  

kdo vchází. K jejímu milému překvapení u dveří stál David, ten 

okamžitě rozevřel ruce a nastavil hruď, Nataša přiběhla k němu  

a objala jej. Objetí těch dvou bylo intenzivní. Intenzivní,  

ale rozhodně ne dlouhé, protože si až po chvíli Nataša všimla  

své kamarádky Jany přešlapující za Davidem. 

 Teprve objetí Jany s Natašou trvalo déle, plakaly obě.  

„Ráda tě vidím,“ uvítala Nataša Janu. 
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„Já tebe taky, babo jedna,“ byla ráda i Jana. Z Natašiných očí ukápla 

další várka menších slz, jejichž zdrojem byla upřímná radost. 

 „Co tady tak voní?“ zeptal se David a šel za vůní do kuchyně. 

Ty dvě si Davidovy zvědavosti vůbec nevšímaly, měly si toho tolik  

co říct. Až vyběhl David z kuchyně: „Ty pečeš kuře?“ neskrýval David 

své nadšení. Jana se na Natašu usmívala, i když jí té holky bylo líto, 

neboť sladké tváře krásné Ukrajinky stále nesly stopy Hynkova 

krutého a bezcitného zacházení. 

 Šťastné chvíle, jež prožívala s Davidem, uzdravovaly její 

fyzické, ale hlavně psychické rány. Pocity štěstí a radosti jsou  

na všechny šrámy tím nejlepším lékem, který zhojí bolístky na duši  

i těle. V tomto směru se Nataša začala uzdravovat a nabírat sílu. 

„Něco ti dlužím, Natašo!“ nezapomněla zmínit Jana  

– z kapsy vytáhla blýskající se zlatý řetízek s úžasným srdíčkem. 

Nataša nevěděla, co říct, protože srdíčko jí udělalo obrovskou 

radost, konečně ho měla zpátky.  

„Děkuji ti, moc to pro mne znamená, mít to zase u sebe, 

opravdu ti moc děkuji,“ byla Nataša šťastná.  

Všichni usedli ke stolu a dali se do jídla, které připravila 

sama Nataša. 

Netrvalo dlouho, a trojici doplnil Michal s Petrem. Oba se 

dočkali obrovského poděkování. Jana zpočátku neděkovala,  

ale posléze se jí události rozležely v hlavě a poděkovala také. Všichni 

seděli na zemi u hořícího krbu. David s Natašou seděli na zemi 

natisknutí jeden na druhého, těch chvil si oba užívali. Na Natašině 

krku se vyjímal zlatý přívěšek ve tvaru srdíčka, odrážel se v něm i svit 

ohně z krbu. 
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Dlouhé hodiny následovalo vyprávění o prožitcích 

z minulosti a o plánech v blízké budoucnosti. 

„Co teď budeš dělat?“ zeptala se Nataša Jany, ta přemýšlela 

nad odpovědí. 

„Zajedu za rodiči. Asi je čas pohřbít minulost. Pochopila 

jsem, že žít včerejškem nejde. Nikam by ses nepohnula. Snad mě 

vezmou zpátky. Teď mám šanci začít nový život, žít jako každý 

normální člověk. Nevím, co bude, ale vím, že to, co jsem dělala,  

už dělat nechci – nikdy,“ uvědomovala si Jana. 

Natašin příběh jí poslouží jako vzorový. Nikdo nemá právo 

na to, aby využíval kohokoliv k osobnímu bohatství. Pokud by Jana 

zůstala prostitutkou i po tom, co byla svědkem Hynkova zacházení 

s Natašou, patrně už nikdy by neměla kuráž na to, aby svůj život 

změnila od základů. Opět se ukazuje, že všechno zlé je k něčemu 

dobré. 

 Jejich sezení u krbu pokračuje. Všichni mají náladu 

vtipkovat, hlavně na Hynkův účet.  

„Jak jsi to dokázal?“ vyzvídá David po Michalovi, jak zařídil,  

že Hynkův dům obsadili po zuby ozbrojení chlapi. 

„Prostě jsem dostal tip, obvolal pár kámošů a bylo,“ žertoval Michal.  

 „Jednoho však s Michalem litujeme,“ přidá Petr. 

„A čeho litujete?“ nedá Janě. 

„Že jsme to neviděli,“ odpovídá Michal.  
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 „Měli jste to vidět. Hynek byl tak bezmocný v poutech  

před vlastním domem. Byly doby, kdy jsem ho měla ráda,  

ale když jsem viděla, jak ubližoval Nataše, začala jsem ho nenávidět. 

Byla mi už podezřelá jedna věc,“ vypráví Jana a otočí se na Natašu: 

„Zahlédla jsem dopis s ukrajinskou adresou v koši, to mi přišlo moc 

divné,“ dodala Jana. 

 Dopis s ukrajinskou adresou, o kterém Jana mluvila, měl 

putovat k Natašině rodině, ale Hynek jej sprostě stopil.  

„Proč jsi mi to neřekla?“ ptá se Nataša. 

 „Protože jsem si nejdřív myslela, že jsi ho vyhodila sama.  

Jak to bylo, mi došlo pozdě. Víš, Hynek se o mne dlouho staral a já 

vlastně neměla důvod mu nevěřit. Všechno jsem pochopila,  

až když tě nechtěl pustit pryč. Zmanipuloval mne,“ mrzí Janu.  

„Tak naštěstí je už po všem,“ oddechne si David a navrhuje 

přípitek. 

Síly už ubývají všem, každý šel postupně spát. Podlaha malé 

chalupy je obsazena jako pahorek pro kempování. Každý leží na zemi 

přikrytý dekou. Vzhůru je pouze Nataša a Jana. Jediné ženy  

na chalupě postávají venku a vzhlíží k zimní obloze s tisíci hvězdami 

nad malebnou, ale přesto krásnou Ostravicí. 

Jana kouří před chalupou cigaretu, tak se ven za ní vydala  

i Nataša, obě tam postávají a klábosí. Možná poslední možnost,  

kdy ty dvě mohou spolu prohodit pár slov. 

„Doufám, že ti to vyjde s tvými rodiči,“ věří Nataša.  

 „A já doufám, že ti to vyjde s Davidem,“ usměje se Jana.  
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„Jak už jste daleko?“ ptá se Jana.  

„Nevím, co na to říct,“ zastydí se.  

 „Něco jste už spolu měli, nebo ne?“ vyzvídá Jana. Nataša  

na otázku neodpoví, ani nemusí, její uculení mluví za vše. 

„Takže jste spolu spali! Seš ďábel!“ vtipkuje Jana. 

„Víš, mám pocit, že to se mnou myslí opravdu vážně,“ doufá Nataša.  

„Přesto cítím v tvém hlasu nějaké obavy - děje se něco?“ 

tuší něco zrzka. 

 „No, nevím, jak to bude všechno dál. Chápej, já nemám 

peníze. Sem jsem přijela kvůli studiu, chtěla jsem studovat,“ 

prozrazuje Nataša. 

„A teď už nechceš?“ zajímá Janu. 

„Chci. Chci studovat a moc. Ale, já nevím… Všechno je teď prostě 

jiné. Všechno okolo se změnilo. Jsem Ukrajinka, možná bych se měla 

vrátit domů,“ neví si rady Nataša. „Nejsem si jistá, jestli tu chci 

zůstat. V některých momentech vím jistě, že chci zpátky domů. 

Dostala jsem velkou lekci. Příště už takové štěstí mít nemusím.“ 

 „Blázníš? Jediné, co se změnilo, je tvůj pohled na život. 

Problém je, že jsi prožila něco, co se neprožívá každý den, ale ty jsi 

dopadla dobře – našla jsi chlapa, který ti změnil život. Ten chlap se 

rozhodl o tebe bojovat. Podle mě začínáš konečně žít,“ pronáší 

motivující řeč Jana. 

 „Máš pravdu, něco se změnilo,“ usměje se Nataša a obě se 

na terase chalupy obejmou. 
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„Hodně štěstí!“ popřeje Jana.  

 

26. kapitola 
 

Brzké ráno doprovází vydatné sněžení. Nastal den, kdy se 

měla Jana definitivně s Natašou rozloučit. Jak lidé do života druhých 

vplouvají, někdy z něj až moc rychle odplouvají. Podlaha chalupy 

byla osídlena ležícími dvojicemi – na zemi vedle sebe leželi Petr 

s Michalem, David s Natašou, pouze Jana byla sama. 

Zrzka se vzbudila jako první – měla v úmyslu odjet  

bez rozloučení, ale Nataša celou noc moc nenaspala, tak její 

polospánek skončil, když sebou Jana cukla s úmyslem vstát. 

Jana se rychle oblékla a vyrazila ven, jenže Nataša ji snad  

po deseti metrech dohnala. 

„Kam jdeš?“ ptala se Nataša. 

„Na vlak. Jedu zpátky domů, Natašo,“ odpověděla Jana.  

„Přece to takhle nemůže skončit,“ nevěřila Nataša. 

 „Dala jsi mi inspiraci pro život. Teď budu žít taky normálně,“ 

věřila Jana.  

„To už se nikdy neuvidíme?“ zasteskla si Nataša. 

 „V chajdě na stole jsem ti nechala papírek. Je tam adresa 

k mým rodičům. Třeba se ti podaří… No, možná tam budu.  
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Třeba tam přijedeš. Až se tak stane, řeknu jim, že tahle holka 

zachránila můj život,“ vylíčila Jana. 

 Za určitých okolností by se z těch dvou vůbec nemusely stát 

kamarádky, ale osud je spojil za událostí trochu neobvyklých. Jana 

při ukrajinské krásce vždycky stála, teprve v její přítomnosti si dala 

dohromady svůj životní úděl a touhu ho změnit. Teprve ona vnutila 

Janě žízeň po normálním žití. 

„Doprovodím tě alespoň k vlaku,“ nabídla se Nataša.  

„Ne! Když půjdeš, nikdy do toho vlaku nenastoupím,“ odmítla Jana 

doprovod.  

„Tak tě alespoň obejmu,“ bylo Nataše líto.  

„To bys asi měla, kamarádko s velkým K,“ usmála se Jana, 

která sama uronila pár slz. 

Tak jejich loučení už nedoprovázela žádná slova, prostě se 

objaly a daly si na shledanou. Čas dá všechny šrámy do pořádku.  

Nataša stála před chalupou, její oči se třpytily a Jana se 

brodila sněhem. Nakonec se čím dál více zmenšovala, když ji Nataša 

pozorovala. V dáli se ještě Jana naposledy otočila, aby Nataše 

zamávala, pak už zmizela nadobro.  

Frenštát pod Radhoštěm. 

V Davidově bytě zapáchal podivný smrad. Vylité pití vsáklé 

do koberce vzalo za své. Nataša měla v úmyslu pomoci Davidovi 

s úklidem jeho znetvořeného domova. 
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Chodba, kde má David byt, byla zahalena do tmy. Proto se 

dvojice musela brázdit po schodech nahoru temnotou  

– David zdárně šel napřed, pravou rukou šmátral po zábradlí a levou 

dokázal ještě vést Natašu. On musel jít napřed, neboť zná prostory 

chodby prostě lépe než Nataša, ta jej důvěřivě následovala.  

Co by to byl za divný čas, kdyby nepotkal, jako tradičně, 

pana Domácího – ani teď ho setkání s vůdcem domu neminulo  

– pan Domácí stál u Davidových dveří. 

„Ale, koho to tady máme?“ zeptal se rýpavě. 

„A tohle,“ naklonil se David k Nataše a ve tmě šepotem 

dodal: „Je drbna převlečená za chlapa,“ žertoval David, pan Domácí 

jej neslyšel. 

Zatímco David rozmlouval za zády pana Domácího na jeho 

adresu, vytáhl starý muž levou ruku, kterou schovával za zády. 

Chodbu rázem oslnilo jasné bílé světlo – pan Domácí měl za zády 

skrytou svítilnu. Centrem zájmu šéfa domu se stala Nataša,  

na kterou zářivé světlo ihned namířil a on si ji prohlédl od hlavy  

k patě. Ukrajinka byla světlem oslněna tak, že si musela oči  

před dráždivou září zastínit prsty. 

„Tebe jsem už někde viděl,“ tušil pan Domácí, když 

promluvil na Natašu. Davida napadlo, že jediná možnost,  

odkud by mohl pan Domácí Natašu znát, je noc, kdy přijela k němu  

do bytu jako prostitutka, proto se rozhodl jeho tušení zamést  

pod koberec. 

„To je nemožné, pane Domácí,“ zapíral David.  



153 
 

 „No, nevím…“ řekl nevěřícně, ale nakonec připustil, že i on 

se může mýlit a odešel. 

David s Natašou vešli do Davidova bytu. 

Dveře šly otevřít i bez použití klíče, protože zámek byl  

už snad v posledním stadiu rozpadu po demoliční akci Hynka a 

Josého. Po otevření zámek už definitivně z rozmlácených dveří 

odpadl. S novým průvanem zavál taky smrad, div že nově vcházející 

hned nezfackoval. 

Neztrácet ani minutu času, ale okamžitě se dát do práce. 

Roztlučená skříň, rozbitá televize, roztříštěný porcelán, jež se 

povaloval jen tak na zemi – to vše už David viděl, když se do bytu 

vracel posledně, ale teprve teď s odstupem času bylo možné 

přemýšlet o velké škodě na majetku, ovšem pro něj to nejcennější 

měl u sebe – Natašu. 

Rozkopaná skříň začala dávat svůj původní tvar po několika 

chvílích tvrdé dřiny obou mladých lidí. Nataša držela desku na zadní 

části, která z ní vyletěla po Josého kopanci, a David ji  

za pomocí kladívka a hřebíků zatloukal. Práce šla rychle a od ruky. 

Oba stmelovala v pár, navíc si při ní užili spoustu zábavy. Nataša 

pomáhala šikovně, ale jako řemeslnice by se nejspíš neuživila, 

opakem se však nemůže chlubit ani David. 
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27. kapitola 
 

Pan Domácí si poklidně sedl doma na svou pohodlnou 

pohovku před televizi, otevřel si lahvové pivo a ovladačem přepínal 

od jednoho kanálu ke druhému: Sport – nebaví, dokument o přírodě 

– nebaví, až po chvíli narazil na jeden pátrací pořad, kde uviděl 

portrét až nečekaně hezké brunetky – viděl Natašu. Televizi ihned 

zesílil, nasadil si brýle a zpozorněl. 

„Ukrajinka Nataša, která před několika dny mířila za studiem 

do České republiky, zmizela a nejsou po ní žádné stopy. Prosíme 

všechny, kdo má o této osobě, jež se velmi pravděpodobně nachází 

na území Moravskoslezského kraje, nějaké informace, ať nás 

informuje na tradiční lince tísňového volání,“ ohlásil moderátor 

pořadu. Nataša se zdála panu Domácímu už na schodech nějaká 

podivná, ale kdo mu je zrovna po chuti. Bůh domu se rozhodl 

zavolat policii. Posléze vyhlížel u okna, zda už představitelé zákona 

přijedou. 

Po necelých deseti minutách se před domem objevilo auto 

s modrými majáky. Z něj vystoupili muž a žena v uniformách  

a šli do domu. 

 Při chůzi po schodech museli strážnici používat baterku, 

kterou svítili na jmenovky, když hledali Davidův byt. Jedny dveře 

byly poničené, kupodivu to byly zrovna ty, které hledali. Z bytu se 

ozýval rámus kladiva a díky rozbitým dveřím se mohli policisté 

dostat dovnitř, což také provedli, neboť se jim byt zdál velmi 

podezřelý. 

Strážník tasil pistoli, zhasl baterku, protože uvnitř už bylo 

vidět denní světlo a pomalu s policistkou kráčel směrem  
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do kuchyně, odkud přicházel rámus. Osoby v uniformách tichými 

kroky postupovaly vpřed. Krůčky byly velmi malé, šlapali skoro  

po špičkách, nicméně nutné to nebylo – ozvěna hřmotu by jakýkoliv 

zvuk policistů přehlučela. 

Když strážci práv vešli do kuchyně, k jejich údivu viděli 

Davida s kladivem v ruce, jak stojí nad Natašou – že by únos? 

Pomysleli si. Dívka, po které pátrají, se usmívá na všechny strany. 

„Co se děje? Já tady bydlím!“ lekl se David. 

 „Pane, dejte to kladivo na zem!“ přikázal strážník Davidovi  

a mířil na něj pistolí. 

„To je omyl, není to tak, jak to vypadá!“ vysvětloval David, 

ale kladivo přece jen odhodil bokem. 

„Teď mi ukažte občanský průkaz!“ vyzval policista. 

Uniformovaná žena stála za svým parťákem a sledovala konání 

svého kolegy přes jeho silná ramena. David poslechl a občanku 

ukázal, poté už policista na Davida také přestal mířit. Možná byl sám 

vylekaný.  

„Máme hlášku, že zde ukrýváte tuto slečnu – Natašu,“ vysvětlovala 

dáma v uniformě. 

 „Nikdo mě neukrývá, tedy už ne,“ usmála se Nataša  

a chytila Davida za ruku.  

„Slečno, víte, že je po vás vyhlášeno pátrání?“ ptá se policista. 

„Po mně?“ diví se Nataša. 
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 „Ano, po vás. Dostali jsme zprávu od ukrajinských kolegů,  

že jste se ztratila,“ objasnil. 

„To jsem nevěděla,“ překvapilo Natašu.  

 „My takové věci bereme velice vážně. Ukažte mi také váš 

občanský průkaz!“ důrazným tónem řekne policistka.  

„Žádný nemám, okradli mne!“ odpoví Nataša. „To zase vaši 

kolegové v Ostravě moc neřešili.“ 

„Je tedy vše v pořádku? Musíte si zařídit papíry na ukrajinské 

ambasádě,“ upomíná strážník. 

 „V naprostém. Doklady si obstarám,“ ujistí jej Nataša. 

Policisté si ale prohlíží rozbité věci v bytě, což jim nehraje, zdá se jim 

to podezřelé. 

„Co se tady stalo?“ chce vědět strážník. 

„Takový menší konflikt zájmů,“ odpověděl diplomaticky David.  

 „Někdo se vám snad vloupal do bytu?“ hádá policistka.  

„Vloupal, ale já tu vlastně nemám moc cenných věcí, takže to nechci 

hlásit a chodit po soudech, nic takového,“ odmítá David. 

„Nepotrpím si na papírování.“ 

„Jak chcete,“ pochopil muž s odznakem. 

„Vloupání je velmi vážná věc,“ upozorní policistka. 

 „Slibuji, že jak se to stane podruhé, hned to ohlásím.  

Ono mezi námi, teď by mě naštvalo, kdyby někdo rozbil ty námi 
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opravené věci,“ zasmál se při odchodu policistů David. „Vlastně je 

škoda, že nic neukradli. Potřebuju nový nábytek.“ 

 Policisté za sebou nezapomněli zavřít dveře, ale práskli 

s nimi tak, že se celé vylomily z pantů a spadly na zem. 

 

28. kapitola 
 

Automobil svištěl po slovenské dálnici směrem na Ukrajinu. 

Vůz s pohonem na všechna čtyři kola, za jehož volantem se David 

vyžíval, se v provozu vyjímal nad ostatními. Petr poprvé Davidovi 

půjčil své auto, aby jeho bratr mohl zavézt Natašu zpátky domů. 

David si jej půjčil i s GPS navigací, a i když smutně, ale přece ochotně 

byl připraven na rozloučení se s nádhernou Ukrajinkou, která se 

vrací bez lékařského diplomu a ještě k tomu předčasně. Hodně 

předčasně. 

Cestou oba provázelo ticho, oba věděli, že už se zřejmě 

nikdy neuvidí, proto málomluvná atmosféra. Jen občas někdo 

prohodil nějaké to slůvko. Jinak smutno. Nikdo moc nevěděl, co říci. 

Nebylo slov ani myšlenek. 

 Teprve až na hraničním přechodu Užhorod se nálada trochu 

uvolnila. Všude okolo zasněžený kraj. Jakoby nestačilo, že oba musí 

čekat v táhlé koloně na hraničním přechodu dvě hodiny, poté si 

dvojici podali ukrajinští celníci. 

„Dobrý den, Vaše doklady, prosím,“ vyzval ukrajinským jazykem 

celník. 
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„Zdravím,“ odpověděl česky David a podal celníkovi občanský 

průkaz a pas. Celníkům Davidovy doklady nestačily, chtěli ještě vidět 

doklady od Nataši, která měla jen jednorázovou propustku  

od ukrajinských úřadů působících v ČR. 

 „Vaše dívka má doklady?“ zeptal se celník slovensky. Nataša 

se nahnula přes Davida k otevřenému okýnku a začala si se strážci 

hranic povídat v rodném jazyce. 

„Dobrý den, vracím se domů. Je mi líto, ale o všechny doklady jsem 

přišla,“ omluvila se Nataša, a předložila pas vystavený na účel 

vstupu zpět do domoviny.  

„Vy jste občanka Ukrajiny?“ ptal se celník. 

„Samozřejmě,“ souhlasila Nataša. Celník by za jistých okolností 

Natašu přes hranice nepustil, ale její dokonalá Ukrajinština  

a její modře zbarvené oči jej přesvědčily. Auto definitivně vstoupilo  

na ukrajinské území. 

 Po chvíli zazvonil Davidův mobil. 

„Můžeš mi to přečíst, prosím?“ požádal David Natašu. 

„Karel se probudil a je v pořádku!“ rozplývala se Nataša, když četla 

zprávu.  

„Je v pořádku?“ zajásal David. 

 „Píše se to tu!“ byla ráda Nataša. Obou se zmocnila 

najednou velká radost. 

„Já to věděl, že on je silný jako lev. Bylo mi jasné, že jen tak něco  

ho nepoloží!“ byl pyšný David. 
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 „Je to super, snad se z toho jednou provždy vyhrabal,“ 

doufala Nataša.  

 Nad ránem, po dlouhé a vyčerpávající cestě, dorazili  

do vesnice Chomutec, tedy tam, kde to všechno začalo. Obloha  

už nebyla celá černá, ale tmavě modrá, již se světlo snažilo dostat 

přes zimní oblohu na povrch zemský, slunce však v nedohlednu.  

 V oknech baráčku, kde Nataša bydlí, se svítilo – auto 

přijíždějící před dům probudilo babičku, a ta vzbudila zase všechny 

ostatní – otce Alexandra a tetu. Nataša vystoupila, práskla dveřmi, 

David ji následoval. Po zaznění rámusu zavírajících dveří auta se 

otevřely dvířka domu – Natašina rodina vyšla před dům. 

 Babička se na stará kolena vydala jako první za Natašou  

a hned ji na dvorku objala, poté tak učinil tatínek a teta ji pozdravila. 

„Ahoj, Natašo, konečně jsi doma!“ uvítala teta. 

„Všechno v pořádku, teti!“ ujišťuje Nataša. 

 „Co to máš na tváři?“ ptá se otec Alexandr, když si  

při hlazení tváře své dcery všimne červeného fleku. 

„To je dlouhá historie, tatínku, ale vše už je v naprostém pořádku. 

Jsem ráda, že jsem doma,“ netají radost Nataša. 

„A ty jsi kdo?“ zajímá tatínka, když pohlédne na Davida. 

„Ah, těší mne – jmenuji se David,“ představí se. 

„Ty jsi odvezl Natašu domů?“ zeptá se jej teta. 
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 „Ano,“ poslušně odpoví David. Všichni postávají chvíli venku, 

než se rozhodnou jít do domu, jen David zůstane venku před autem. 

Nataša si všímá Davida, že je nesmělý přidat se mezi její rodinu.  

„Tati, David si potřebuje odpočinout po té náročné cestě,“ naznačí 

Nataša, aby mohl David dovnitř.  

 „Tak běžte napřed,“ odpoví tatínek Alexandr a jde za 

Davidem – všichni ostatní jsou už v domě. Postoj Alexandra 

k Davidovi je spíše neutrální, nevypadá to, že by Davidem 

opovrhoval, nebo snad dokonce že by jej hned okouzlil, prostě nedal 

nic znát, to vše alespoň na první pohled. Tatínek si chvíli Davida 

prohlížel, ale pak překvapil v okamžiku: „Díky ti, synu, že jsi mi 

přivezl zpět mou dceru,“ poděkoval a Davida přátelsky objal. Poté se 

i oni dva vydali dovnitř, neboť venku byla strašná zima. 

 David si sedl ke stolu, k němuž jej dotlačil otec. Babička 

nevěděla, co dřív Davidovi nabídnout, snesla by mu první poslední, 

protože se jí už od počátku moc líbil. Na kuchyňské lince byly 

v misce povidlové koláčky, tak si David na žádost babičky přece 

nabídl. 

 „Líbí se vám Ukrajina?“ zeptala se vlídným hlasem stařenka. 

Tatínek skočil Davidovi do nadechnutí pro odpověď a řekl: 

„Jaképak vám? Snad budeme tomuhle mladému ogarovi tykat, 

maminko,“ smál se tatínek a s respektem k Davidovi dodal:  

„Nevadí, ne?“ 

„Samozřejmě, že to nevadí ani v nejmenším. Jsem David,“ představil 

se ještě jednou.  
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 „Já jsem Alexandr,“ prezentoval se tatínek a poplácal Davida 

po rameni. 

„Teď si budeme tykat, ano?“ nabídl tatínek. 

„Těší mne,“ souhlasil s úsměvem na tváři David.  

 Nataša u stolu vyprávěla své hrůzné zážitky u Hynka,  

i když se toho ze začátku sezení zdráhala – její napětí muselo ven. 

Šokovaná rodina ji litovala, ale o to ta holka nestála. Stačila chvilka 

vyprávění, část příběhu, a z Davida byl rázem hrdina. 

„Dám ti ochutnat naši pravou ukrajinskou vodku!“ napadlo tatínka, 

jak by se mohl alespoň trošku Davidovi revanšovat za život své 

dcery. 

 „Tak to bych asi neměl nepřijmout,“ neodmítl David. Možná 

by si nedal, kdyby věděl, že ten, co mu vodku sám nabízí, se s ním 

nenapije. Tatínek Alexandr dodržel svůj slib, jenž dal Nataše – 

přestal pít, a ani teď neudělal výjimku. David byl ale morálně 

donucen si vodku dát, neboť v zemích bývalého Sovětského svazu 

hostitele neurazíte tím, že nedojíte jídlo, které vám nabízí, jako je to 

u nás – tady hostitele urazíte, když odmítnete jeho vodku, což David 

věděl, protože se o Ukrajinu zajímá dlouho. 

 Decilitrová sklenička se naplnila průzračně čistou tekutinou.  

„Vy si nedáte?“ zeptal se David tatínka. 

 „Jaké pak vy, ogare? Snad jsme si řekli, že si budeme tykat, 

ne? Nedám. Řeknu ti to na rovinu – moc jsem pil, kamaráde,  

moc pil… Dal jsem slib své dceři, že s tím přestanu. Od doby,  

co odjela, jsem se toho ani nedotkl!“ byl na sebe hrdý tatínek. 
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 Nataša možná poprvé měla důvod být pyšná na svého otce, 

ovšem ona to tak nikdy nebrala, hrdá na svého otce byla vždy, 

každičkou sekundu v životě – nikdy nepochybovala o své úctě  

k němu. Už tak vyčerpaného Davida tradiční ukrajinský nápoj znavil 

o poznání více. Ve sklenicích utopil své poslední síly. Skleničku 

střídala druhá, třetí a čtvrtá, až nakonec jeho hlava upadla únavou 

na stůl. Tatínek Alexandr pomohl hostu do malého pokojíčku 

s postelí a nevelikou, zastaralou ruskou televizí, kde ho uložil  

do vrzajícího lůžka. Davidův stav se nedal popsat jako opilecký,  

on byl především unavený z téměř nekonečně dlouhého řízení  

na dalekou Ukrajinu. K tomu všemu ještě moc nepojedl, což stavu 

těla dvakrát nepřidá. Zaspat pro Davida nebyl žádný problém. 

 Paprsky slunce prozářily kraj zasetý bílým sněhem, jenž se 

třpytil po okolí nádherné přírody téměř nedotčené vesničky. 

Pestrobarevné ploty u každého domu nádherně kontrastovaly s tou 

hrou barev a odstínů. Tady jsou rána vždy nádherná a svěží. 

 Příroda se začíná probouzet do dalšího zimního dne.  

Ačkoliv kolem domu chodili pejskaři, a vše vypadalo téměř dokonale 

krásně a čistě – jasná obloha, žádný vítr, teplota kolem deseti 

stupňů pod nulou. Natašu měl čekat nejhorší den v jejím životě  

– měla se rozloučit s Davidem – poprvé a naposled si říct sbohem. 

Nataša vstávala velmi brzy, vždyť je stejně zvyklá vstávat se 

slepicemi, navíc dnes nechce riskovat, že by už českého zachránce 

neviděla. 

Teta a Nataša se společně sešly v kuchyni – Nataša si uvařila 

ovocný čaj, teta své ranní kafe. Tvář mladé Ukrajinky se hojila 

rychleji, než kdy dřív – domácí prostředí jí dělalo velmi dobře  

a působilo na ni mnohem lépe, než jakýkoliv lék. 
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Obě usedly ke stolu a zíraly ven – viděly hromady a hromady 

sněhu. Venku se ozval štěkot psa – kolem domu prošel pošťák 

v tradičním listonošském oblečku, jehož podobnou verzi nosili i čeští 

a slovenští pošťáci. Teta vyběhla toho posla a nosiče zpráv a dopisů 

pozdravit. 

„Dobrý den, máme dneska něco?“ křičela teta od vchodu 

domu dotaz na listonoše. 

„Dobré ranko, madam! Bohužel vám dneska nikdo nepíše. 

Dostanete jen to dobré ranko ode mne!“ hulákal pošťák.  

Teta se vrátila ke stolu za Natašou, která upíjela svůj horký 

čaj. 

 „Je mi líto, že ti to nevyšlo s tím studiem, Natašo,“ soucítila 

teta a pohladila Nataše ruku. 

„Škoda, že mi vzali ty peníze,“ zabědovala Nataša. No jo, bez peněz 

by studovat už nemohla, jelikož by neměla ani na ubytování,  

i když ztráta možnosti jít na Lékařskou fakultu v Ostravě nebyla 

takovým důvodem ke smutku, jaký ta mladá dívka cítila. 

„Holčičko, tak se mi zdá, že studium není to, co se ti tak zakleslo  

v tvé mladé hlavě,“ úspěšně hádala teta. Natašiny oči vypadaly 

ustaraně a smutně. 

 „Nezamilovala ses nám náhodou?“ vytušila. Nataša zbystřila, 

ale nic takového si dosud nepřipouštěla, teď na lásku nebyla 

nejvhodnější doba, a už vůbec na to nebyl vhodný ten muž  

– David.  
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„Ne, teto, vše se urovná,“ přesvědčovala nejen tetu, ale hlavně 

sama sebe.  

 „Miluješ ho,“ vycítila teta a s Natašou sympatizovala.  

„Nejspíš,“ zamyslela se Nataša. 

„A proč mu to neřekneš?“ nechápala teta. 

 „Protože jsme každý někde jinde. On má práci, má byt, a já? 

David je Čech a už kvůli mně zažil dost problémů,“ vysvětlovala 

skleslým hlasem.  

„No a co? Mně se třeba líbí pošťák,“ smála se teta.  

„Vážně?“ překvapilo Natašu. Obě seděly u stolu a vyprávěly si.  

 „Víš, život není jenom o tom, kdo co má, ale o tom,  

co každý od něj chce. Jestli David podstoupil vyčerpávající cestu,  

aby tě zachránil, pak věří v něco víc. Možná si chudá materiálně,  

ale vidí něco víc, než si dokážeš představit,“ ukázala teta na čelo 

Nataši: „Vidí, co máš tady, a co máš v srdci – jenom to je pravé 

bohatství! Nejsi nudná, nejsi nezajímavá, ale jsi naopak srdečná, 

milá a za svým cílem jdeš po hlavě, jenomže při tom nikomu 

neublížíš. Možná tohle vidí! Teď víme, že jsme tě správně vychovali,“ 

utvrdila se v názoru teta. Mezi tím se do kuchyně přidala i babička 

oděná do noční košile a celá rozespalá. 

„Co tak brzo ráno vykládáte?“ ptala se babička s rukou před ústy, 

aby utlumila hlasité zívání.  

 „Už se nám nechtělo spát,“ odpověděla jí teta. 
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„Sakra, to je zas ráno,“ ozvalo se z chodby – byl slyšet Alexandr,  

i on vstával. Táta vešel do kuchyně v pruhovaných trenkách  

a červeném tričku, opakovaně zíval, byl unavený.  

„Proč vstáváme tak brzo?“ vyptával se, když se objevil v kuchyni. 

 „Nataša nemohla spát, dnes totiž odjíždí David,“ 

vysvětlovala teta. Babička si zatím přisedla ke stolu k Nataše a tetě, 

tatínek Alexandr postával kousek od nich. 

 Hlasitost jejich vyprávění přehlušil rámus, jako když shodíte 

na dřevěnou podlahu těžký stůl – David vstával a pravděpodobně 

přibral stolek v pokoji. Netrvalo dlouho a i on se objevil v kuchyni, 

navíc mu nechyběla dobrá nálada. 

„Dobré ráno!“ popřál všem. Babička věnovala Davidovi lstivý úsměv 

a jeho pozdrav opětovala: „Dobré ráno, Dajo! Jak ses vyspal v našem 

domě?“ 

„Noc nebyla dlouhá, ovšem prostředí na spánek dokonalé,“ chválil si 

David.  

 „Dnes teda odjíždíš?“ zeptal se ho Alexandr, ale nechtěl mu 

tím naznačit, že by snad nebyl v domě vítaný. 

„Ano, dnes odjíždím domů,“ odpověděl David a sledoval při tom 

Natašu, která nevěděla, co říct. 

 „A nechceš se ještě zdržet, udělat si u nás takovou menší 

dovolenou?“ zeptala se teta. 

„Už ne, myslím, že i v práci mě budou jistě postrádat, teda jestli 

jsem již nedostal padáka,“ usmíval se David.  
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 „Zvaž to, i Nataša by byla určitě ráda, kdybys zůstal. Co říkáš, 

Natašo?“ pronesla teta. 

„No, já…“ mluvila Nataša, ale do řeči jí skočil tatínek: „V našem 

domě jsi vítán, ale pokud chceš jet domů, nebudeme tě držet.“ 

 „Já se jen obleču, umyju a pojedu,“ líčil své plány David.  

A tak se i dělo. David se nejdříve opláchl, poté pojedl poslední 

koláčky, jež zbyly z minulého dne, a oděl se. Nataša s Davidem seděli 

u jednoho stolu, ale nebavili se o ničem, jen po sobě pokukovali. 

Ona nevěděla, jak by měla začít. On zase nevěděl, o čem by se spolu 

měli bavit. Jedno však bylo pro ně jisté, to bylo společné – chtěli být 

spolu. Oba něco společně zažili - něco, co je spojovalo a pouto bylo 

tak silné, že jej podvědomě chtěli udržet. Odvaha chyběla oběma, 

všimla si toho hlavně teta. 

 „Bylo mi ctí vás všechny poznat, i to, jak tady žijete. Je to tu 

krásné,“ soukal ze sebe David, když už byl připraven opustit 

zchátralý dům v jedné ukrajinské vesnici. Rodinka se sešla v kuchyni 

– tentokrát všichni stáli. David postával u dveří a loučil se. 

 „Natašo, moc rád jsem tě poznal,“ dával dohromady slova 

David. 

„Já tebe taky,“ těšilo Natašu, ale cítila při tom obrovskou lítost. 

„Nechceš někdy přijet na návštěvu?“ nabídla Davidovi teta, neboť si 

všímala pocitu bezmoci u Davida, ale také u Nataši.  

„Nejsem si jist, že to je nejlepší nápad…“ sklíčeně odpověděl David.  

„Jsi férový kluk,“ pochválil jej tatínek a mladíka z Moravy poplácal 

po rameni. 
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„Je čas říct sbohem,“ loučil se David. 

 Při nejistém odchodu, který chtěl oddálit, byl sledován 

rodinou, která vyšla na dvůr se s ním rozloučit. David usedl  

za volant, nastartoval a ještě, než se rozjel, dlouze si vyměňoval 

pohledy s Natašou skrze okno svého vozidla. Pohled trval 

nekonečnou dobu, přesto ale uběhl jako krátký okamžik, měl být tím 

posledním mezi nimi… Auto se rozjelo a opustilo pozemek rodiny. 

Pak mladá dívka odběhla do kuchyně, usedla ke stolu a začala 

plakat. Tatínek pádil za Natašou a zezadu ji pevně objal. 

„Neplač, děvenko! Není všem dnům konec,“ snažil se ji tatínek 

utěšit, leč marně. Do utěšování se přidala i teta. 

„Měla jsi ho zastavit,“ vyčetla teta. 

„Brzy budeš šťastná, holčičko,“ ujistila babička. Nataša na žádné 

z těch slov nereagovala, jen smutně v tatínkově objetí spouštěla 

dlouhé řetězy slz. 

Atmosféra v domě utichla, nikdo nevěděl, co říct. Teta se 

snažila žertovat, aby své neteři zvedla náladu, alespoň trošku  

a na chvíli, avšak bezvýsledně. Poté se ale do ticha obořil tatínek,  

když bouchl do stolu a řekl: „Natašo, to je život! Nikdo to nemá 

lehké!“ Takto to v domě pokračovalo celé dopoledne. 

David na své dlouhé cestě zpět do Frenštátu měl přebytek 

času na přemýšlení. Nejednou mu noha téměř sešlápla brzdu s cílem 

se otočit a jet zpět, vrátit se. Neměl vůli vrátit se pro tu ztrápenou 

holku. Zimní mračna se již roztahují a možná počasí přinese změnu, 

třeba i oteplení. Tepleji bude jen na venek. V jeho srdci bude nadále 

hřejivý pocit chybět. Na slovo změna je však David právě ve chvíli, 

kdy opouští zdá se nejlepší ženu, kterou kdy potkal, velmi citlivý. 
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Jeho život by se měl opravdu změnit, což mu setkání s Natašou jasně 

ukázalo, za to může být této dívce vděčný. Nikdy nepoznal nic 

takového, co prožil právě s ní… Už ví, už zná ten blažený pocit  

ve svém srdci. Jen láska takové city umí přinášet. 

 

29. kapitola 
 

Maraton únavných jízd Česko – Ukrajina a Ukrajina – Česko 

je pro Davida minulostí. Konečně zpátky ve Frenštátě. Střechy všech 

domů a bytů jsou pokryty bílou masou sněhu. Namrzlá auta 

zaparkovaná na ulici nejdou nastartovat. Lidé se rozčilují,  

že nemohou nikam vyrazit. Chození po chodníku se stává 

adrenalinovým sportem. Jen vedle Davida na něm upadnou dva lidé, 

když cesty vypadají jako sklenička. Ta teprve mrazivá zima dorazila  

i do Frenštátu, letos poprvé. 

Nic z toho Davida nezajímalo. Druhý den v poledne se objeví 

po náročné cestě autem z Ukrajiny zpět ve svém rodném městě. 

Spát se mu nechce, je nadopován hlasitými myšlenkami, že opustil 

Natašu. Co mohl dělat? Doma si uvědomil, že musí zachránit své 

zaměstnání. Rozjede se do práce a promluví si se šéfem, který však 

nehýří nadšením, že Davida zase vidí. Mistr dílny, Davidův 

nadřízený, dnes nemá dobrou náladu, čehož si David všimne,  

když vejde do jeho kanceláře. 

„Ale, ale, koho nám sem čerti nesou?!“ ptá se Franta. 

 „Ahoj, promiň, nějak jsem poslední dobou nestíhal,“ 

ospravedlňuje se David. 
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„Nestíhal? Neuráčil ses dojít. Telefony ignoruješ. Tohle je 

nezodpovědnost, chlape. Jak si to vůbec představuješ? Karel je 

v nemocnici, spousta chlapů z jiných směn je nemocných. Všimni si, 

že hodně lidí si práce zrovna v tento čas hodně váží. Pro tebe to ale 

není priorita a je ti jedno, co se stane, že?“ zhušťoval atmosféru 

mistr Franta. 

„Odpusť, už se to nestane. Víš, že jsem byl vždycky spolehlivý. Měl 

jsem teď nějaké problémy. Neospravedlňuje mě to, ale chápat se to 

dá. Promiň,“ hájil se David. Nadřízený zrovna něco psal do velkého 

sešitu, ale psaní přerušil právě teď, postavil se a řekl: „Poslyš, můžu 

tě vyhodit a to bez nároku na odstupné, ale známe se dlouho a já ti 

věřím. Nechci vědět, co bylo tvým důvodem, že ses takhle choval. 

Dám ti ještě šanci, dneska potřebuju někoho na noční, budeš 

schopný?“ už klidným hlasem pověděl mistr. 

„Určitě, přijdu,“ souhlasil David. Ve dveřích na odchodu se zastavil: 

„Franto, a díky!“ Franta souhlasně pokývl a pokračoval v psaní. 

David věděl, že dnešek je další den, kdy se moc nevyspí,  

ani mu to nevadilo, nějak se mu nechtělo. Spát se však musí, navíc 

jde v noci na tu směnu a tělo si spánek žádat bude, ne třeba teď,  

ale za pár hodin už ano. Ve svém bytě se položil na postel a pomalu 

se dostával do svého podvědomí. Když zavřel oči, viděl jasné bílé 

světlo. 

 Do popředí vyjasňující se záře se dostávala Nataša, usmívala 

se – iluze skončila, byl to sen. Pak opět zavřel oči – seděl na židli, 

Nataša vedle něj a držela ho za ruku – znovu představa zmizela, byl 

to sen, už zase! Takhle David dřímat nemohl, raději si sedl k televizi 

a přepínal kanály, stejně ho žádný nezajímal, jen prostě musel mít 

nějakou odpočinkovou aktivitu. 
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David vchází do fabriky na elektromotory, která mu tolik 

dala, přesto i tolik vzala. Zkušenosti, které zde získal výměnou  

za několik let svého života, ale i tak motivaci pokusit se v životě  

o práci, jež ho naplní více než tím otřelým – zas do rachoty! Teď  

ale viděl novou šanci, novou zkušenost, kterou mohl využít. Jde do 

továrny, ve které dělá už několik let, s nadšením, jakoby do ní šel 

vůbec poprvé. 

V deset večer začíná noční. První dvě hodiny utečou rychle, 

protože David si po delší době popovídá s lidmi, které dlouho 

neviděl, ani moc nemohl, pracují totiž na jiné směně. Jenže půlnoc  

a do šesti do rána, kdy tahle směna končí, je daleko. Lidské tělo si 

žádá spánek a pro mnoho pracovníků začíná klasický autopilot – 

dávej pozor, dělej pohyby, které ses naučil, ale hlavně nespi. Jiní při 

své činnosti přemýšlejí, ale málokterá skupina udržovala diskuze 

dlouho do rána. David byl zamyšlený enormně, nemohl to vydržet  

a vyšel ven před fabriku. Hustý sníh padal z oblohy a zatěžoval rovné 

střechy výrobních hal. 

„Chrápals,“ vrací se Davidovi hlas Nataši. Za chvíli se k němu 

připojil kolega, který k zamyšlenému Davidovi začal promlouvat. 

Nebyl však vnímán… 

„Tak už si dáme přestávku?“ zeptá se spolupracovník a zapálí si 

cigaretu, i když je závod nekuřácký. 

 „Ty zase slintáš!“ řekne David v návaznosti na Natašin hlas 

v jeho hlavě. 

„Prosím?“ nechápe kolega. 

 „Co? Á, to já jen tak… to víte, dlouho jsem nespal,“ vrací se 

do reality David.  
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„Nemusíš mi vykat, nejsem zas tak starý. Jmenuju se Venca,“ nabídl 

kolega tykání. 

„A ty teď budeš s náma na naší směně?“ zajímá Vencu. 

„Myslím si, že jen supluju, je vás očividně málo,“ myslí si David.  

 „Aha, prý se bude propouštět. Ale na naší směně je teď lidí 

dost málo,“ bojí se Venca. 

„Snad se to dít nebude,“ doufá David. 

„Kouříš? Člověče, pokuřuju si tady a tobě jsem ani nenabídl,“ 

uvědomuje si Venca a podsouvá Davidovi z krabičky cigaretu. Dnes 

je David tak zvláštně naladěný, že tu cigaretu přijímá a zapálí si.  

„Tak jo, díky. Můžu se na něco zeptat?“ optá se David. 

 „Na sport jsem ale levý, kamaráde!“ upozorňuje Venca. 

David se usměje nad přátelským, ale i tak velmi vtipným způsobem, 

jakým se Venca sám prezentuje. Vypadá jako zmatený člověk,  

který se už blíží důchodu, ale brzy je jasné, že Venca má v hlavě vše 

srovnáno. 

„Jsi ženatý, Venco?“ zeptá se ho. 

„No jistě, už pětadvacet let. A pořád šťastně!“ odvětí Venca. 

 „Jak jsi tehdy na začátku poznal, že je tvá žena pro tebe  

ta pravá?“ položil těžkou otázku David. Venca se zprvu zamyslel, 

nadechl se a začal vyprávět: „Přesně tak, že jsem o tom začal 

přemýšlet – je ona ta pravá? Nikdy v životě si nebudeš ničím tak 

jistý, jako právě tímhle. Víš, já vystřídal hodně ženských, když jsem 

byl mladý, když jsem byl v tvém věku. Ale vedle žádné jsem nebyl 
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šťastný. Než přišla Magda, vedle ní jsem se probudil a cítil jsem sílu. 

Přesně si ten okamžik pamatuju, chlapče, protože jsem si ho tenkrát 

vážil jako nikdy nic jiného. Tyhle pocity jsou odpovědí na tvou 

otázku. Když se zamyslíš, jestli je ta pravá… Často odpověď 

nenajdeš, protože se nedá slovy popsat… Tvé srdce je ale schopno 

odpovědět. V každé chvíli… Kouzlo těchto okamžiků je, že jednou 

skončí.“ 

„Kouzlo?“ nechápe David. 

 „Ano, kouzlo. Víme, že určité části života jednou skončí,  

a to nám dává dar, alespoň některým z nás, si jich vážit. Už nikdy se 

nemusí opakovat. Život je jako voda v děravé nádobě. Ta voda 

pomalu odtéká, až jednou nádoba vyschne a život skončí. Pokud 

máš vedle sebe někoho, na koho se těšíš, když s ním nejsi, jako já se 

těším na svou ženu, až přijdu z téhle roboty, i když mě někdy strašně 

štve, život je rázem snadnější, delší a hlavně má svůj smysl. Každý 

má v sobě ideály, jak by měl vypadat jeho partner, co by měl mít  

za vlastnosti a podobně. Jenže když se v tvém životě objeví někdo, 

kdo dá tvé existenci smysl, všechny tyto ideály, chlapče, roztrháš  

a vyhodíš do koše. Pokud tvým srdcem zacloumá nějaká ženská,  

a ta pro okolí není dost ideální, pro tebe bude ideální přes to 

všechno, protože ona je ta pravá, o kterou se musíš alespoň 

pokusit,“ vypráví Venca moudra. 

„A co když už jsem takovou nechal odejít?“ ptá se David, jež bedlivě 

poslouchal, co mu zkušenější člověk říká. 

 „Tak si dej facku a upaluj za ní!“ motivuje jej Venca. 

 Vyprávění toho muže nebylo sice bůhvíjak dokonalé,  

ale pro Davidovy uši přesně to, co potřebovaly slyšet. David se 
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rozhodl odejít z práce ani ne v jednu ráno. Na vše se už vykašlat, 

definitivně. Teď je pro něj prioritou říci Nataše, že ji miluje. 

 „Musím si něco zařídit. Řekni Frantovi ráno, že dávám 

výpověď,“ prohlásí s nadšením David. 

„Co blbneš? Máme tam naskládané motory! To snad počká, ne?“ 

diví se Venca. 

„Potřebuju na Ukrajinu!“ odpoví David. 

„Na Ukrajinu? Nemyslel jsem, ať upaluješ za tou svou kořistí hned! 

No jasně, ve všech chlapských zamyšlenostech je ženská,“ usuzuje 

Venca, ale David jej už neposlouchá, je pryč. 

 

30. kapitola 
 

Zima prohrává svůj boj s jarem, když sluneční paprsky 

ohřívají zemský povrch. 

V Natašině vesnici je i přes kalendářní zimu relativně hezké 

počasí. Málo sněhu a obláčky na modré obloze. Ukrajinské podnebí 

se umí pochlubit i přívětivějším klimatem, třeba v zimě. Teplota je 

však stále nízká, asi dva stupně pod nulou, přesto však nesněží. 

Jedno takové odpoledne je ve vsi klid. Občas projde kolem 

domu Nataši nějaký poutník, jindy parta hlasitých teenagerů. Klid je 

také v jejich domě. Na zdi tikají hodiny. 

 Teta s babičkou připravují těsto na domácí nudle, tatínek 

sedí u stolu a čte si noviny. Nataša leží v posteli svého pokoje a čte si 

novou knížku, jež dostala od svého otce. 
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Zanedlouho se ozve bouchání na dveře. Tatínek jde otevřít. 

Celé dění Nataša vnímá ze svého pokoje. Nějaká naděje, že by tam 

mohl stát David, přece existuje. Bohužel zklamání chvíle je,  

že za dveřmi stojí pošťák. 

„Ták, máme tady něco pro mladou slečnu,“ ohlásí listonoš. 

Na mladou slečnu reaguje teta, kompletně od mouky běží ke dveřím 

za svým oblíbeným pošťákem, který jí však dává rázem lekci: 

„Mladá slečna, express psaní je pro Natašu!“ upozorňuje. Natašu 

nemusí nikdo volat, vylítne sama, pozdraví pošťáka a přebírá dopis. 

Všichni – teta, babička, tatínek, dokonce i ten listonoš čekají,  

co důležitého může mladé dívce přijít jako express. 

V psaní stojí: Milá slečno, něco jste si před dlouhým časem 

zapomněla na silnici u pole.  

„Psaní je staré sotva pár minut!“ zdůrazňuje listonoš. Nataša 

nehodlá na nic čekat, navlékla se do zimní bundy a vydala se k poli. 

Přesně věděla, na jaké místo má zamířit. 

Když se dívka brázdila lehce zasněženou plochou k silnici, 

aby si cestu zkrátila, viděla na cestě postávat auto. Bylo bílé. Jak se 

Nataša k vozu blížila, bylo zřejmé, že se jedná o starou škodovku, 

přesně takovou má přece David, ale ten nestojí nikde. Ukrajinka 

došla až k autu, nikoho neviděla. Tak si ho pečlivě prohlédla. 

Dokonce mělo českou poznávací značku, teď už neměla pochyb, že 

majitelem je David. 

Nataša měla hned lepší náladu. Její pocity se náhle 

usměrnily na stranu příjemného očekávání, někde blízko musí být 

přece on.  
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Po silnici jde muž s kanystrem, je to skutečně on. Nataša se 

rozzáří, když ho vidí. David se ihned zastavil. Oba na sebe jen 

koukají, jsou od sebe vzdáleni snad patnáct metrů, ale stojí na stejné 

silnici. David blíže k vesnici, Nataša u škodovky. Mladý Čech pokročí 

v chůzi a Nataša čeká na něj. Když jsou tři metry od sebe, David se 

zastaví, položí kanystr s benzínem na poničenou silnici a usměje se 

na ženu svých snů. 

„Slečno, nevíte náhodou, kde bych tady sehnal dívku, která 

mě bude milovat s mými nedostatky? A těmi nedostatky myslím  

i tohle auto,“ žertuje David. 

„Záleží na tom, co od ní očekáváte, mladý muži,“ odpovídá 

s úsměvem na tváři Nataša. 

„Aby mi občas uvařila,“ vtipkuje David. Nataša se opět usměje. 

 „To je všechno? Nemáte moc dobré požadavky, zkuste to 

jinak, pane,“ vyzve Nataša. 

 David se k Nataše přiblíží o další metr. 

 „Chci se každý den probouzet vedle dívky, o které se mi 

v noci zdá. Chci ji sevřít ve své náruči, když si to bude přát. Chtěl 

bych dívku, která mě bude mít ráda takového, jaký jsem. Nejsem 

pohledný, nejsem svalnatý, ani bohatý, dokonce jsem už navíc  

bez práce. Chtěl bych dívku, se kterou půjdeme společně životem.  

Pro mě už všechny sny, které budou přicházet, například jednou,  

až zblbnu, si začnu hrát s vláčky, všechny sny budou jen ty malé,“ líčí 

David.  

„Pokračuj!“ užívá si to Nataša.  
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 David se přiblíží k Nataše o další krok. 

„Nikdy jsem nevěděl, jaké to je někoho silně postrádat. Teprve  

až když jsem tě odvezl zpátky, začal jsem cítit, jakoby někdo utrhl 

velký kus mne samotného. Měl jsem špatnou náladu, ale zavřel jsem 

oči a viděl jsem tebe. Pocit, že tě vidím, mě naplnil, cítil jsem se 

skvěle. Hned první den od našeho odloučení jsi byla v mém 

podvědomí jako něco, co ve mě drželo optimismus a naději.  

Jenže když jsem oči otevřel, všechno to krásné zmizelo. Teď stojím 

vedle tebe a cítím, že jsem zase šťastný. Jen dívat se na tebe je  

pro mne skutečným darem. Konečně jsem našel dívku, se kterou 

bych šel ochotně třeba i do pekla. Vím, že nejsem dokonalý, ale dej 

mi šanci. Miluji tě od chvíle, kdy jsi vešla do mého bytu jako pr,“ 

poprvé přistoupí Nataša k Davidovi a prstem na jeho ústech utne 

jeho výlev lásky.  

 „Taky tě miluju,“ odpoví Nataša a Davida políbí. 

 Polibek je dlouhý a pro oba symbolem začátku jejich nového 

života. Kilometrická vzdálenost mezi Ukrajinou a Českou republikou 

není žádný problém pro to, aby tito dva nemohli být spolu. Možná je 

to více plus než minus. Oba jsou jiní, každý z jiného světa, přesto 

v sobě našli tolik společného. Nenaplněnost a prázdnota v životě  

na straně jedné – na té Davidově. 

 A touha, zklamání, strach a utrpení na straně druhé  

– na té Natašině.  

 Přesto, když se to sečte všechno dohromady, dostaneme 

Natašu s Davidem. Všechny nástrahy v životě jsou od toho, aby se 

překonávaly, i když nevíme, proč to děláme. Pokud se nedaří, 

nemusíme hledat nic konkrétního, co by nám mělo vnést do života 

motivaci, jít dál a neuhnout, protože život se už o všechno ostatní 

postará sám. Někdy musíme překonat hodně nástrah, než najdeme 
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to, co jsme hledali, nebo naopak nehledali vůbec. Láska v tomto 

příběhu však dostala šanci a nad vším zvítězila. 

„A proč jsi mi poslal dopis?“ ptá se zvědavá Nataša. 

 „Protože mi došel benzín a kolem šel pošťák,“ směje se  

nad šťastnou souhrou náhod David.  

„Myslel jsi vážně, co jsi říkal?“ zajímá se Nataša. 

„Velice vážně! Ale uvaříš ne? Alespoň občas,“ vtipkuje David. 

„Ty si nedáš pokoj?“ v Davidově objetí se Nataša směje.  

 

31. kapitola 
 

Je jaro. 

Veškerý mráz je zažehnán. Den je opět delší než noc. Ptáci 

věčně vyzpěvují a vítají teplé počasí. Hmyz polétává po všech 

stranách a nahání lidi jako své oběti nikdy neutichajícího boje. Děti 

konečně a zase vykřikují z dětských hřišť, a plní se i zahrádky 

hospůdek. Zelené trávníky zahltila prvosenka jarní. Jaro probíhá. 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm je jiná nálada, alespoň  

pro některé. Horní kostel je zaplněn česky i ukrajinsky mluvícími 

lidmi. Nejedná se o okupaci, to jen Nataša s Davidem se rozhodli říci 

si své ano před Bohem. Nikdy nebylo tak veselo, neboť se právě 

druhým dnem seznamují příslušníci obou příbuzenstev. 
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Z Ukrajiny dorazila rodina Nataši ve složení jejího tatínka 

Alexandra, tety Viktorie, ale i babičky Marie. V kostele u oltáře byl 

položen velký rámeček s fotografií Natašiny maminky Natálie.  

K Davidovi se hlásí bratr Petr, jeho přítel Michal, kamarád 

Honza, rodiče a v neposlední řadě také Karel, jenž měl levou ruku 

v lehké dlaze po Hynkově zimním útoku. 

Všichni zúčastnění, kromě té hlavní – nevěsty Nataši, stáli 

před kostelem a vyprávěli si, náhle se všichni znali. Karel povídal své 

historky z raného dětství, přičemž mu Petr vtipně podrýval autoritu. 

Nakonec každý prohodil nějaký ten vtip a smáli se všichni,  

i když nebyl vtip moc směšný, vždy se našel někdo, kdo ten šprým 

vylepšil či dořekl, aby byl k zasmání. Atmosféra byla velice přátelská, 

protože den před svatbou, tedy v den, kdy přijela rodina Nataši  

do Frenštátu, poprosila Nataša svého otce, jestli by nemohl být  

na její svatbě za Fata, což znamená, že právě tento člověk bude  

mít na starosti všechnu zábavu, ale v neposlední řadě to, aby se 

všichni hladce poznali. Tatínek Alexandr se úkolu ujal se vší elegancí 

a dva tábory lidí z Davidova a Natašina okolí dal bravurně 

dohromady. 

 Od nejrůznějších příhod se rodilo dění před kostelem.  

 Nataša v šatně božího chrámu obléká své svatební šaty.  

Kdo jí k tomu pomáhá? Jana. Přijela v elegantní červené róbě, byla 

k nepoznání, byla vyrovnaná. Obě stály před zrcadlem a Jana 

pomáhala Nataše do svatebních bot. 

„Tak, dneska je tvůj den. Těšíš se?“ zeptá se Jana.  
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 „Jsem nervózní. A podívej, trčí mi špeky, ztloustla jsem!“ 

lamentuje Nataša. 

„Vůbec jsi neztloustla, to ty šaty jsou malé!“ utěší Natašu Jana.  

„Rozhodla ses, že budeš žít v Česku sama?“ zajímá Janu. 

„Život tady bude pro nás trochu snadnější. Navíc,“ povídá Nataša.  

 „Co navíc?“ vyzvídá Jana.  

„Podala jsem přihlášku na medicínu, půjdu nakonec studovat!“  

má radost Nataša. 

„To je super, budeš mojí doktorkou!“ raduje se i Jana. 

Davidovi rodiče vykládají před kostelem, neskrývají údiv nad krásou 

nevěsty jejich syna.  

Schyluje se k obřadu.  

Zúčastnění sedí v  lavicích. Za svědka si David vybral svého 

kamaráda Karla, který pro jejich vztah musel dost vytrpět. Nakonec 

se jeho léčba protáhla na více než dva měsíce, a musel si prožít i pár 

operací, ale bude v pořádku. Jana byla vybrána coby svědek Nataši. 

Obě šly ruku v ruce se svými pocity, obě věděly, co prožívá ta druhá, 

až je to nakonec spojilo v nezlomné kamarádky, takže Jana  

na svatbě nesměla chybět. 

Svatební obřad bude probíhat podle česky zavedených 

tradic, přičemž se oba svatebčané rozhodli, že přenesou taktéž pár 

zvyklostí z Ukrajiny – symbolicky byl Natašin otec jmenován Fatou, 

tedy tím, kdo byl hlavou komunikace mezi hosty, všichni se tak 

rychle poznali. 
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Kněz kráčí po červeném koberci směrem k oltáři, všichni 

hosté v kostelních lavicích vstávají. Za knězem kráčí David, po jehož 

pravici ho k oltáři vede jeho maminka. Lidé se sešli ve skromném 

počtu, že kostel zeje prázdnotou, ale i tak je očekávání veliké,  

dva lidé se rozhodli spojit své životy. 

Jako další po červeném koberci kráčí Davidův tatínek,  

ale nevede Natašinu maminku, bohužel, vede místo ní tetu Viktorii. 

Poté přicházejí i svědci. Netrpělivý David je už vskutku nervózní,  

div že nepropotil svůj tmavý oblek.  

Hlasitý šepot přezpívá tón svatební melodie. Kostelní uličkou 

mezi lavicemi prochází nevěsta se svým otcem Alexandrem. Oděna 

bílými šaty, lesknoucími se jako čistý list papíru. Natašiny svatební 

šaty, závoj, šátek i střevíce, vše je půjčeno jen pro tento okamžik. 

Nataša v bílých svatebních šatech okouzlila všechny hosty,  

kněze i rodinu. Na krku se nevěstě houpe její přívěšek ve tvaru 

srdíčka. David má pocit, že na příchod Nataši k oltáři musí čekat 

celou věčnost, odměna je však sladká. 

Tatínek Alexandr za rytmu svatební hudby předává ruku  

své dcery, svého jediného potomka, Davidovi z Frenštátu  

pod Radhoštěm. Rámeček s fotkou Natašiny maminky dolaďoval 

atmosféru tak, jakoby na svatbě byla i ona. Třeba se na svou dceru, 

kterou si v životě stihla maximálně několikrát pochovat na rukou 

v peřince, mohla dívat z nebe. Nataša stojí před oltářem po pravici 

svého snoubence, za nimi stojí svědci Karel a Jana.  

Karla neopustí smysl pro humor ani ve chvíli, kdy by měl 

raději mlčet a zašeptá na Janu, která se mu zalíbí: „Co tak večeře? 

Měli bychom probrat to naše svědectví.“ Jana se na Karla odmítavě 

usměje, ale posléze mu odpoví: „Mám čas ve středu!“ 
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Kněz zahajuje svatební obřad, na jehož konci zesílí pouto 

mezi Davidem a Natašou. Tatínek Alexandr se při slovech z úst kněze 

jako „A budeš ji opatrovat, dokud vás smrt nerozdělí?“ opakovaně 

zadívá do tváře své zesnulé ženy Natálie na památné fotografii  

u oltáře. Před obřadem zapálil za svou mrtvou ženu svíčku. 

Našli se dva lidé, kteří se ani nehledali. Zažili spolu to,  

co spolu zažít nechtěli. Oba byli zkoušeni, vyhráli. Život je odměnil 

tím nejlepším, co jim mohl nabídnout – nebyl to majetek,  

nebyly to peníze ani moc, ti dva byli obdařeni láskou. Svým slibem 

v kostele dokázali, že jsou rozhodnuti jít životem ve dvou. O všechno 

se tito dva už chtějí jenom dělit a čelit všemu společně. Nataša 

s Davidem našli něco, co je spojí navždy, vzájemnou úctu založenou  

na upřímnosti a toleranci. Na ženě z Ukrajiny si každý více všímal 

jejího nevšedního a krásného vzhledu. David, jako jeden z mála, 

nahlédl i do jejího nitra a našel tam snad ještě krásnější dívku,  

která je však tak prostá a skromná. Možná to byl i Hynek, kdo ty dva 

spojil. David si pro Natašu přijel do jeho sídla, které smrdělo jeho 

sobectvím a útlakem k nevinné Nataše. 

To vše je spojilo a už nikdy nerozdělí. 

 

Přesně tak to má být… 

KONEC 
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Závěrem 
 Pokud jste došli až sem poctivým čtením, „přežili“ jste 

druhou verzi příběhu Nataša. První podoba této e-knihy byla 

publikována v roce 2015, avšak po znovuotevření románku jsem 

musel udělat malé změny. Samozřejmě doufám, že se vám Nataša 

líbila a dáte šanci i jiným mým knihám, do kterých se budu snažit 

promítnout své myšlenky. Řekněme, že některá témata považuji  

za důležité a mělo by se o nich hovořit – například o obchodu 

s lidmi. Velice mne mrzí, že byznys s ženami, který je starý jako 

lidstvo samo, si stále nachází místo v dnešní společnosti,  

kterou pokládáme za pokročilou. Možná nemusíte souhlasit 

s příběhem, ve kterém jsem z mladé Ukrajinky udělal téměř 

princeznu, nicméně věřím a doufám, že dobro nad zlem vítězí,  

byť to někdy zabírá provokativně moc času. 

 Chtěl bych poděkovat své rodině, především své mámě,  

že si s velkým zájmem Natašu přečetla. Vděčný jsem i mému 

bratrovi Petrovi, který mi pomohl s propagací knihy. Velké díky patří 

mé přítelkyni Alexandře, která mi přiblížila mentalitu ukrajinských 

lidí a vypracovala profesionální obálku. A poděkovat bych mohl  

i svým kamarádům, kteří mi se psaním sice nepomohli, ale stojí  

při mne i přes mou, někdy až složitou, povahu. Poděkoval bych 

zároveň všem recenzentům, kteří o mé knize napsali – bez ohledu 

na to, zda to bylo pozitivní nebo negativní. Díky bych chtěl směřovat 

i k paní Janě Špačkové, která si zrovna tak našla svůj čas k jistému 

rozboru a svými odbornými názory mě jistě posunula v psaní dále. 

Doufám, že se sejdeme v další mé knize… 
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První poločas 
Další knížkou Matěje Novobilského je První poločas. Název sice 

napovídá, že se příběh odehrává na fotbalovém trávníku, ale 

nenechte se zmást. Autor věří, že mnoho věcí ze života se dá 

parafrázovat mezi dvě branky. Nemáte tah na bránu? Nenechte se 

vyautovat. Nebo jednou jsi dole, podruhé nahoře. Dejte této knize 

šanci. 

 

 

Matěj Novobilský 
Tato e-kniha je sice dostupná za dobrovolnou částku, avšak podpořit 

autora je možné převodem na bankovní účet, zasláním peněz na 

Paypal a nebo zaplatit kartou skrze platební bránu na osobním blogu 

Matěje Novobilského. Co je milého, autor se angažuje v občanském 

sdružení Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat. Část zisku 

putuje na provoz tohoto spolku. 
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670100-2213877710/6210 
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www.matejnovobilsky.cz 

 


