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HLAVA PRVNÍ

Lot, jenž spatøil svìtlo svìta v prastarém mìstì Uru na dol-
ním toku mocného Eufratu, kde se sladké øíční vody vzdou-
vají pøílivem slané vody moøské, se plahočil ze zemì do zemì
často jako nuzák a bìdný ubožák. Bezpočet bylo tìch, kdo
na nìho vzali hùl a bez pøíčiny a jen pro potìšení štvali proti
nìmu psy, neboS takový už je panský zpùsob rozmlouvání
s chudáky, kteøí se nemohou bránit leda útìkem.

Když pak na prahu stáøí nabyl velikého jmìní, usadil se
v Sodomì a stal se tak dobrým sodomským, že záhy nikdo
ani nepomyslel, že je v jejích zdech cizincem a že se narodil
u bahnité øeky daleko na východì.

V tom čase byste po všem známém okrsku svìta nenašli
výstavnìjšího mìsta nad Sodomu. Nebylo kupce, který by si
nepøál rozložit své zboží na sodomských tržištích, a sotva by
se našel pìvec, jenž by netoužil po pøízni sodomského obe-
censtva. Štíhlé dlouhonohé tanečnice za veselého víøení bu-
bínkù a chøestotu náramkù se den co den hrnuly do
mìstských bran, stejnì jako pochybní zaøíkávači, ale též kej-
klíøi, pøinášející smích a rozptýlení. Nebylo filozofa, který by
nechtìl rozmlouvat se sodomskými mudrci, zejména pak
s Habarem, jehož sláva byla veliká.

Sodoma hučela jako jarní úl. Kam její včely zalétly a za-
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nesly svá zrníčka pylu, tam až zázračnì brzy rozkvétaly so-
domské kvìty, kvìty dráždivì omamných vùní.

Nad Sodomou proplouval bílý oblak, z nìhož pršelo bo-
hatství a hojnost všeho. Avšak náš pøíbìh vypráví, že na zlato
mysleli sodomští ménì než v jiných končinách svìta. A snad
právì proto, že jim byla cizí veškerá upachtìnost a že své oči
tak málo upírali na truhlice, padalo na nì svìtlo šSastného
osudu a obklopovalo je dobrou mírou a všudypøítomnou lás-
kou s jejími rozkošemi.

Lot se s radostí podrobil sodomským zvykùm. Brzy se na-
učil novým písním a po kalném nechutném egyptském pivu
rád uvykl tìžkým, ale i lehce perlivým vínùm, jejichž šSávy
zrály na svazích, stupòovitì obkličujících Sodomu. Pøizpù-
sobil se mìstským obyčejùm s lehkostí, jež ho samotného
pøekvapovala. Brzy se naučil hospodaøit na svých statcích
tak, že jeho majetek vrùstal, aniž mu posléze vìnoval více po-
zornosti než svým vousùm.

Všechno to nové a nedočkavì objevované ho vzrušovalo
a zmocòovalo se ho jako prudká opilost, všechno až na jedno
– na lásku. Nedovedl se vzdát svého starého zpùsobu milo-
vání pod mezí či v brázdì, aS už za svitu mìsíce nebo záøe
slunce; slovem nedovedl ovládnout nadšení, jež se ho zmoc-
òovalo pokaždé, když zahlédl mladou zahlinìnou dìvečku,
v jejíchž vlasech vìzelo peøí ze slepic.
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Jemná sodomská láska, promìnìná za dlouhá staletí pìs-
tìní v delikátní obøad, mu zùstávala cizí. Mìkké podušky a
dlouhosrstá rouna horských ovcí ho zbavovaly touhy, stejnì
jako ho pøipravovaly o jistotu vláčné a vyzývavé pohyby mla-
dičkých chrámových knìžek a nevìstek lásky, jež dráždivì
vonìly vzácnými oleji a mastmi.

Jeho divoká krev ho hnala za mìsto k dìvečkám, které
s tím nenadìlají žádné øeči a ani je nenapadne pøemýšlet,
jakým vonným olejem se pøed milostným objetím natøít, a
to prostì proto, že k žádnému vonnému oleji nikdy v životì
ani nepøičichly, ježto znaly než natrpklou vùni stoupající
z lisù na olivy. 

Ta jeho divoká krev ho hnala za pasačkami, jež ho svíraly
mezi svá stehna buï proto, že se jim to samotným líbilo,
anebo že to po nich chtìl, což konečnì vyšlo nastejno. Hnala
ho k veselým a bezstarostným vinaøským dìlnicím, snìdým
a vlahým jako hlína po dešti, jež se po milování vracely ke své
révì s nohama podvázanýma doznívajícím vzrušením. 

Když objímal všechny ty mladé pastýøky a služebné dì-
večky, jako by v nich objímal a svíral svou dávnou vlastní mla-
dost. Ve chvílích slasti byl opìt silný jako v dobách, než
odešel se svým strýcem Abramem k veliké øece, k božské
øece Nilu, jež každoročnì obdarovávala Egypt novým živo-
tem.
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„Mùj pane, než pøekročíme údolí a dojdeme na tvé vino-
hrady, zaskočí nás tma,“ ozývá se kleštìnec Enar a ukazuje
k západu, kde k oblým bochánkovitým pahorkùm klesá šar-
latové slunce. „Zastihneš své vinohradníky už zachumlané
v kožešinách a s chrčícími hrdly, stejnì jako svého správce
Gathama. Pospìšme si!“

Lot upírá oči na vzdálené stránì. Poznává své keøe a tuší
mezi nimi své sklepy a v nich lisy a nádoby z vypálené hlíny
i ze døeva. Leží v trávì pod pevnými a vysokými sodomskými
hradbami zbudovanými z kamene, pozvedá se na loket a ob-
hlíží zemi, tu lahodnou, svìží a úrodnou zemi, obklopující
sodomský pahorek.

„S Gathamem jakož i s ostatními svými vinohradníky si
promluvím až zítra, ale s nadcházející nocí si chytím za køi-
délko koroptvičku, která se na vinicích vyzná lépe nežli já,“
praví Lot vesele. „Nic mi není milejší, mùj starostlivý Enare,
než usnout pod révovým keøem s dlaní na òadrech dìvčete,
jež mi náhodnì padne do rukou.“

Vzduch tmavne, kvapem zastíraje zemi, a z údolí stoupá
vùnì levandule. Dusot kopyt, vrzání vozù a halas pøekøikují-
cích se kupcù u brány, kde lidé v tlačenici do sebe strkají,
doléhají k Lotovi jako nìco napùl neskutečného.

Enar odepíná od boku malý kožený mìch s lehkým vínem
a podává jej svému pánovi. 
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„Nezdá se mi, že bychom ke støechám tvých služebníkù
mohli dojít pøed pùlnocí a pochybuji, že v té tmì tmoucí chy-
tíš ještì nìjakou koroptvičku. Cožpak nejsou zbarveny jako
hlína, na které oddechují? Když pomyslím, že jakási zlo-
myslnost ti podstrčí starou babu, musím se o tebe bát.“

„I kdyby hned na zemi padla sebevìtší tma, staøenu od
dìvčete rozeznám vždycky! To není vìc očí, chudáku Enare,
ale nìkolika správných dotekù.“ 

Lot pozvedne mìch a zhluboka a žíznivì pije, až mu čer-
vené stružky vína stékají po bílých vousech.

Služebník Enar, jenž doprovází svého pána na všech jeho
cestách a je jeho stínem, ho dnešního večera nepoznává a
nerozumí mu. 

„Mùj pane, sedíme tady pod hradbami, jako bychom ne-
mohli na nohy. Nespìchal jsi z mìsta, abys vymìnil mìkké
podušky za tvrdou zemi? A vùni vzácných mastí a olejù za
dech zvíøat a pach hlíny?“ pøipomíná Enar a otírá si høbetem
ruky rty, jako by si rovnìž on zavdal.

Lot mu podá mìch a pobídne ho, aby se také napil, avšak
potom obrátí tváø k hradbám a pøikáže: 

„Enare, pohni sebou, lenochu! Jdi a jako lodní pøíï rozrá-
žej pøede mnou tìsné zástupy, neboS jsem se rozhodl vrátit
domù.“
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Enar chce pøísahat, že se pøeslechl. Cože, zpátky do
mìsta?! Klade mìch na zem, aniž by se napil. 

„Pohleï, pane, tam pod zapadajícím sluncem leží tvé vi-
nohrady! Vzpomeò si, jak jsou šSavnaté! A jak chladné je víno,
které ve sklepích opatruje Gatham! A co, už se ti vykouøilo
z hlavy, jak rozpustilé vinaøky má tvùj správce k ruce? A jak
čile si vedou, když se na nì položíš?“

Lot kleštìnci Enarovi odpoví až po chvíli: 
„Tvùj bývalý pán tím, že tì pøipravil o schopnost obcovat

se ženami, kéž by ho šakali roztrhali, zbavil tì také schop-
nosti radovat se ze života a rozumìt jeho složitostem, ale i
omračující kráse. Umíš počítat, znáš nekratší cestu k Veli-
kému moøi a vyznáš se v pøístavních mìstech Fejnicie, zna-
menitì mísíš vína a ovládáš i mnohé jiné dovednosti, ale
cestám lidské myšlenky a tlukotu srdce nerozumíš ani za
mák. A víš proč, mùj ubohý Enare? Protože jsi na vlastní kùži
nepocítil, co odlišuje muže od ženy a co je zároveò pevnì
spoutává.“

„No teda, co se od tebe ještì nedovím! Teï jistì spustíš o
lásce,“ šklebí se Enar od ucha k uchu. „Tu tvoji písničku už
tak dobøe znám, že mi z ní brní v uších!“

„Ale stejnì jí nerozumíš, jak bys také mohl! Co dává na-
šemu životu smysl, když ne láska, Enare? A co nás naopak
prudce zbavuje rozumu a promìòuje náš život v divoký
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proud nesmyslù, když ne opìt láska a touha po ní? Už v dìt-
ství tì zmrzačili a tvé srdce bije od té doby hluše a na-
prázdno.“

„Nežiju tak špatnì a uboze, jak si myslíš. A o moje srdce se
nestarej a nechej je na pokoji! Bije, jak bít má a jsem s ním do-
cela spokojen!“ namítá Enar a z jeho hlasu se ozývá dobro-
myslný smích. „Ono se jaksi nehodí, abych ti odporoval, ale
když už mi to slina pøinesla na jazyk, tak ti øeknu, že zatímco
ty a ostatní muži se bezhlavì vrháte do prudkých vln života,
já jenom pokojnì sedím na bøehu, bavím se a pøihlížím, jak
vás stahují víry. Pane, vidím tvoji marnou snahu podržet
v ruce nìco, co se uchopit nedá, protože to prostì není!
Láska? Už dávno jsem vypozoroval, že láska nemá vùbec
žádnou cenu a že je to než pomatení rozumu. Ještì štìstí, že
žádná láska, ani ta nejvychvalovanìjší, nikdy netrvá dlouho!“

Kamenná hradba sálá nastøádaným odpoledním sluncem.
Lot se o ni opírá, otírá si o ni høbet jako nasycený kocour a
prstem míøí na Enara:

„Opravdu mì tak málo znáš? To tì netrklo, že toužím po
své Noémì a smyčka té touhy že mi svírá hrdlo a táhne mì
zpátky do mìsta? Visím na té smyčce jako dobytče na pro-
vaze.“

„Jak ty se ale dovedeš vyjadøovat! Tak na Noému myslíš…
Ale vždyS jsi ji pøed chvilkou opustil, abys objal dìvečky, co
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mají rozpraskané paty a lýtka vìčnì zaprášená. Pøi pomyš-
lení na víno vytažené z chladného Gathamova sklepa ses oli-
zoval, já to dobøe vím! Vidìl jsem ti na nose, jak se na dnešní
noc tìšíš, na tu noc, kterou prohýøíš pod širým nebem a na
vlahé trávì. Ale hlavnì ses tìšil, až se svalíš na nìkterou z vi-
naøek a otlučeš si svoje propadlé bøicho o její hezky kula-
Součké bøíško. Už jsem slyšel, jak ti pøitom chrastí v celém
tìle kosti a jak ztrácíš dech a funíš a hekáš.“

„Také se dovedeš celkem pøiléhavì vyjadøovat,“ ocenil ho
Lot a pochechtává se. „Co tì tak táhne na vinice, Enare? Když
jsem øekl, že se vrátíme, zatváøil ses tak kysele, že bych uvì-
øil, že tì na vinici čeká, no kdo jiný než mladé dìvče! A že se
už nemùže dočkat, až jí konečnì vyhrneš sukni.“

„To si zasloužím, za všecky své vìrné služby, takové øeči?“
stìžuje si Enar, avšak hned zvedne ze zemì mìch a pøihne si
z nìho.

Do Lota vrážejí dva protismìrné vìtry a on náhle neví, ke
kterému se má obrátit zády a ke kterému tváøí. Je mu so-
domský zpùsob lásky opravdu tak cizí? Je mu stále tak cizí i
v tìchto posledních letech, kdy jeho dcery  Tersa i Támar do-
rùstají, naplòují se sladkými šSávami jako dozrávající hrozny
a svými pùvaby se pøibližují kráse své matky Noémy? Nevrací
se mezi keøe vinné révy už jen ze zvyku a hnán možná ša-
lebnou touhou vrátit se do časù své mladosti?
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Která z vinaøek by se odvážila nevyjít vstøíc jeho touze roz-
pomínat se na mládí? Všechny pod ním rozhodí nohy, nì-
které rády, jiné že jim nic nezbývá, neboS pán je pán. Avšak
není mu už hrubost venkovanek a jejich prostota proti mysli?
Netouží už v jejich náručí po jemné a nìžné Noémì, jež je
pravou sodomskou dcerou?

„Já se ještì tady pod hradbami pozdržím,“ praví, „ty však
spìchej, žeò se a uhánìj a nelelkuj! Libanì pøikaž, aby do
mísy naskládala ovoce a ty pak na rožeò nabodni skopečka.
Kdybys nebyl tak zmrzačen na svém mužství, dovedl by sis
pøedstavit, jak chci dnes učinit Noému šSastnou. Tak co ještì
okolkuješ? Upaluj!“

Nejistý Enar se ohlíží a po každém druhém tøetím kroku
čeká, že ho jeho pán pøece jen zavolá zpátky. Jakkoli ho
skutky lásky obcházejí oklikou, dobøe ví, že Noéma vyšla
z domu a také ví, za kým odešla. A když pomyslí, co všechno
se večer strhne, až Lot vejde do dveøí a svou ženu nenajde, ro-
zechvìje ho strach.

Utíká rovnou k domu Noémina milence, aby svou paní va-
roval.

*  *  *
Lot stojí opodál karavanní cesty vedoucí k sodomským

strážným vìžím a sleduje hemžení, jež neustane døíve, dokud
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se nesetmí. Kupci ženou své mezky, osly i velbloudy a køi-
kem pobízejí služebnou čeládku. Dorazit k bránì døíve, než
padnou závory! Mezi dvìma strážnými vìžemi se človìk tlačí
na človìka i na zvíøe, vozy o dvou kolech se sotva hýbou a
vrážejí do sebe ojemi.

„Myslím na dìvečky, které ani neznám jménem a k nimž
lehávám stejnì náhodnì, jako si človìk náhodnì vybírá fí-
kovník, pod jehož korunou si chce ve stínu odpočinout,
avšak současnì též myslím na Noému, na tu amforu plnou
medu. Není má nerozhodnost znamením stáøí, jež pøišlo tak
náhle, že mi podráží nohy? Sodomo,“ oslovuje své mìsto,
„kolik let se ještì budu opájet tvými živými barvami a jak
dlouho se ještì budu dívat na tvùj pøekotný pohyb? Snad bys
namítla, kdybys mi dovedla odpovìdìt, že jsem blázen, který
neví, co chce. Co mi schází? Chybí mi nìco? Toužím-li po Ga-
thamovì společnosti, brání mi nìco, abych zamíøil do strání
k vinohradùm? A chci-li naopak sedìt pod očazeným stro-
pem ve svém domì, co mì zdržuje, abych vešel do tvé brány?
Nohy mi slouží, slouží mi i ruce a také se mi kdykoli vztyčí
kopí mezi nohama. A já pøesto reptám! Tak se mi zdá, že bych
si za své skuhrání zasloužil polykat písek pouštì a pít vodu ze
shnilých kaluží!“

Když si takto povyprávìl se svým mìstem, cítí se opìt
volný a nic ho netíží. Už ví, že touží jenom po Noémì, a pro-
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tože to ví, vesele se vrací k cestì a ubírá se k bránì mezi
strážnými vìžemi. A tu za trnitými keøi a vápencovými bal-
vany trčícími nad cestou zahlédne dva pocestné, nachýlené
únavou a belhající se z údolí. Povlávají na nich cáry a jdou
naboso. Jsou vrásčití a jejich bezpochyby bezzubá ústa se již
dávno propadla. Tøesou se jim ruce, podlamují se jim kolena
a vítr pøehazuje jejich øídké šedivé vlasy.

Na obloze se již tøpytí první hvìzdy a kdesi za køovisky už
houká sova. Bìdní starci nerozhodnì pøešlapují na místì,
neboS brána právì zapadla a strážné ani nenapadne, aby
kvùli dvìma otrhancùm táhli za lana a zvedali kládu.

Lot vzpomíná na svá nekonečná tulácká léta a na všechen
prach, jejž zvíøil svýma nohama, na všechny noci prospané
pod hustými tamaryšky a v ohradách mezi ovcemi. Náhle se
cítí být tak zajedno s pocestnými! Bìží za nimi a vztahuje
k nim ruce. Potom se obrátí k ochozu strážní vìže, pøiloží
dlanì k ústùm a oznámí své jméno a pøikáže: 

„Otevøete!“
„Už, pane, už!“ odpovídají vojáci, støežící klid a bezpečnost

mìsta, a sestupují po žebøíku z hradeb. „Nepoznali jsme tì,
vzácný pane, protože ti dva nuzáci svými prašivými hlavami
zakrývali tvou vznešenou tváø.“

V bránì vržou úzká dvíøka jen na šíøku jedné postavy a mí-
hají se za nimi holé paže a pableskují tam krátké bronzové
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meče. Jak by strážným mohlo pøijít na mysl, že ti dva patøí
ke vznešenému Lotovi? Hrubì je odstrkují a uštìdøí jim nì-
kolik kopancù, avšak tu je Lot vezme pod ochranu a rozpaží
pøed nimi.

„Jsou to moji hosté a vy udìláte jen dobøe, schováte-li své
meče a zavìsíte se zpátky nahoru do svých hnízd.“

Vojáci ustupují stranou a tisknou se do výklenku. Pøed ta-
kovým pánem je nejmoudøejší sklonit hlavu a mlčet, tøebaže
do vìci strážní služby mu není zhola nic! Co kdyby si však
stìžoval veliteli?

Mezi vìžemi je tma jako v pytli, avšak již po nìkolika kro-
cích padá na ulici poprašek hvìzd. Lot spìchá a ve svém spì-
chu zapomíná na pocestné. Myslí na skopečka škvíøícího se
nad žhavými oharky a na pohár vína, vidí pøed očima svìtlo
loučí a Enarova záda sklonìná nad mìsidlo. Avšak hlavnì si
pøedstavuje bílé Noéminy ruce se tøemi prsteny, štíhlé ruce
a její dlanì, v nichž právì drží mísu granátových jablek.

Zaslechne za sebou rozhovor a ohlédne se, aby se na po-
cestné, na nìž zapomnìl, aspoò omluvnì usmál. Avšak jaká
se to s nimi stala promìna! Kráčejí jako mladíci, jejich plece
jsou široké a pevné, v každém pohybu  paží se skrývá síla. A
co se to stalo s jejich šatem? Už na nich nevisí jediný cár a na
nohou mají sandály.

„Mohu vás považovat za své hosty, milí pøátelé? Mùj dùm
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stojí pod námìstím nedaleko tøí svatyò. Chvíli jste mi pøipa-
dali jako starci,“ usmìje se, „avšak teï vidím, že jsem se mýlil.
Ve svìtle hvìzd je všechno tak nejisté a šalebné.“

A pak se k nim nakloní, chytí je za lokty a dívaje se jim
zblízka do očí, zeptá se jich:

„Proč jste k nám do Sodomy pøišli? Chcete promìnit zlaté
plíšky, jež možná ukrýváte kdesi v záhybech svého šatu, za
to nejznamenitìjší víno a za uspokojení ze sodomských roz-
koší? Či snad chcete nakoupit vzácné zboží, které k nám pøi-
chází z Amenemhetovy zemì i z bohatých mìst na Eufratu,
stejnì jako z rušných fejnických pøístavù? Anebo jste pøišli,
abyste se pøiučili øemeslným dovednostem?“

Pocestní s odpovìdí váhají a snad bychom dokonce mohli
pøipustit, že jim Lot za odpovìï ani nestojí. Rozhlížejí se
tmou a jako šelmy chytají do nozder pachy a vùnì ulice.

„Pøišli jsme splnit poslání,“ odpovídají po chvíli jednìmi
ústy.

„Poctìte mùj dùm a vejdìte pod mou støechu!“
Kráčejí úzkou uličkou, jejíž domy svírají hlubokou tmu, a

jeden druhému nevidí ani do tváøe, ani na ruce. Proč Lot po-
cestným tolik dùvìøuje a nenapadne ho, že mohou v dlaních
svírat nùž? Snad se øídí nápovìdou vnitøního hlasu.

„Mùj sluha Enar pøipravil horkou lázeò a snad už stihl smí-
chat v mìsidle vína. Jen co pøijdeme blíže, vašeho nosu se
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dotkne vùnì opékaného skopečka. Služky ráno napekly
placky a z rozinek slisovaly bochánky. Vìøte mi, že sladší jste
ještì neokusili!“

Pocestní, aniž by na Lota pohlédli, odpovídají, opìt jed-
nìmi ústy, že se vyspí na tržišti.

„Kupci vás budou mít za zlodìje a vyženou vás kopanci!
To v lepším pøípadì,“ upozoròuje je Lot. „Odkud pøicházíte?
Kterými zemìmi jste prošli? Povìzte, plavili jste se na fejnic-
kých lodích Velikým moøem, nebo jste se brodili pískem
pouštì? Zapadali jste po kolena do nilského bahna či jste osí-
vali pùdu, zaplavovanou vodou z hlubokého Eufratu? Pøi-
cházíte z velkolepého Uru nebo z jiných východních mìst?
AS tak či onak, musíte vejít do mého večeøadla a vyprávìt o
širém svìtì, co všechno jste v nìm vidìli a prožili. A víte
proč? Má žena Noéma, na niž ustavičnì myslím, taková vy-
právìní nadevšecko miluje!“

18


