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SFINGA 
 

 

Kapitola I. 
  

 Pracuji jako za mec ní k, coz  je vzhledem k minulosti docela 

u sme vne . V souc asne  dobe  z iji v Los Angeles, druhe m nejve ts í m 

me ste  USA. Lez í  na za pade  zeme , pr i jiz ní  hranici s Mexikem, ve 

sta te  Kalifornie a je nejvý znamne js í m pr í stavem Severní  Ameriký. 

Tadý se jmenuji Alan Benýk. Do me sta jsem pr is el pouze z jedine ho 

du vodu. Podnebí  je tu velmi teple  a palmý mi pr ipomí nají  domov. 

 Vlastní m malý  kra mek s vý robnou klí c u  v jedne  okrajove  c tvrti 

me stske  c a sti Harbor Area. Cele  me sto, ale vlastne  i celý  tento 

kontinent, je pro me  nový m, a tak si ani moc neste z uji. Le pe r ec eno 

ani jsem si moc neste z oval. Neste z oval jsem si do te  chví le, nez  jsem 

se pr ipletl do cestý gangu s podivný m na zvem parafra zují cí m a 

komolí cí m slu vko smrt. Skapani. Snad od slangove ho slu vka skapej, 

chcí pni, umr i. Kdo ví . Kaz dopa dne  tihle hos i, a skutec ne  se jednalo 

o hochý, protoz e ve kový  pru me r bandý bých neodhadoval na ví c nez  

s estna ct, tak tihle hos i nes li pro ne jaký  ten du vod k potýc ce moc 

daleko. Mladí  kluci, kter í  neví , co si poc í t se z ivotem. Tak jako celou 

zemi i L. A. totiz  zaplavila v dobe  celosve tove  krize vlna kriminalitý 

a na silí . 

 Osudný  den jsem výrazil do kra mu o ne co pozde ji, kdýz  me  

pr edtí m zdrz el soused z ulice, abých mu pomohl dostat se domu . 

Cele  tohle me sto, az  na centrum, kde je pa r skutec ný ch mrakodrapu , 

totiz  tvor í  pouze rodinne  domký. To ra no mi na dver e zabus il 
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soused jes te  zabalený  v z upanu. Ve de l jsem, co chce, dr í v, nez  stihl 

otevr í t pusu. Zabouchl si dver e, jak s el pr ed du m pro noviný. 

Podobnou sluz bic ku výkona va m te me r  pravidelne , co se po okolí  

rozneslo me  povola ní . Neste z uju si, ale stejne  me  to pokaz de  pe kne  

namí chne. Kdýbý alespon  zaplatili. „De kujeme, sousede. Nechcete 

pr í s tí  tý den pr ijí t na grilova ní ? Jen pr ijďte, budou steaký, jaký  jste 

jes te  nejedl.“ No jiste . 

 Takz e, kdýz  jsem konec ne  zastavil pr ed obchu dkem, pra ve  se 

tam ne jací  dva vý rostci prali s malý m ples atý m chla pkem o pr í ruc ní  

kufr í k. Norma lne  bých de lal, z e nic nevidí m a s el si v klidu po svý m, 

jenomz e ti hajzlí ci mi rozbili reklamní  tabuli na boku kra mu. Neme l 

jsem pra ve  dobrý  den, a tak jsem si vs echnu z luc  výlil na nich. 

Kaz dý mu jsem us te dr il jeden prí ma ha k pravac kou, a abý na me  

hned tak nezapomne li, tak jsem jim jes te  na cestu pr ibalil slus ný  

kopanec do z eber. Kdýz  konec ne  výpadli, pr ihopkal ke mne  ples atý  

pa n a samý m nads ení m se mohl ude kovat. Prý  jsem mu zachra nil 

nejen majetek, ale dozajista i z ivot. Snad proto se z vde c nosti 

rozhodl, z e si u mne necha  pr ide lat dva klí c e. Od vnitr ní ch dver í  

gara z e a od sklepa. 

 Do vec era jsem na celý  incident zapomne l. Jenz e tý dva malí  

smradi ne. Povýpra ve li vs echno kumpa nu m, a tak se stalo, z e mi pr i 

zaví rac ce skoc ilo za krk dvana ct po zubý ozbrojený ch negru . Jak me  

r a dne  zpracova vali rukama i nohama, te lo me  pa lilo jako c ert. 

Nejsem zrovna tr asor itka, ale stejne  jsem upadl do bezve domí . 

 Z e me  nadopovali, mi dos lo az  druhý  den ra no, kdýz  jsem se 

probudil na rozkodrcaný  ba rce pe kný ch pa r kilometru  od pobr ez í . 

Na nohou mi ve zel ký bl plný  c erstve  zatvrdle ho betonu. Pe kne  

pitomej na pad. Co kdýbých takhle spadnul do vodý? I kdýz  o to jim 

asi s lo. 

 Moc c asu na pr emejs lení  jsem nedostal. Dva hromotluci 



 
5 

nadzdvihli moji te lesnou schra nku i s kbelí kem a s ups, uz  jsem lete l. 

Hlavou mi probe hlo, z e je dneska moc hezký a proc  por a d, ksakru, 

da vají  v televizi tý gangsterký. Z toho pak vznikají  podobný  blbý  

situace. 

 

 Zkous eli jste uz  ne kdý zadrz et dech? Jak dlouho jste to výdrz eli? 

Oficia lne  neoficia lní  rekord je ne co pr es sedm minut. Ma  ho na 

konte  ne jaký  cvok, co se pota pí  pr iva zanej ke kotve . Bez kýslí ku. 

Hloubkove  pota pe ní  tomu snad r í kají . Zu c astn uje se toho jes te  

chla pek s c asomí rou, le kar  a pa r pota pe c u , co toho bla zna 

pravidelne  po pa r desí tka ch metru  kontrolují , zda je jes te  pr i 

ve domí . 

 Ja  z a dne  kontrolorý s kýslí kový mi bombami na za dech cestou 

nepotkal. Pravda je, z e jsem take  neomdlel. Tak snad proto. Od 

hladiný az  na dno mi to netrvalo ví c nez  sedm vter in. Mor e v te ch 

mí stech muselo bý t dost me lke . Ne, z e bý na tom zas az  tak za lez elo. 

 Tak co? Uz  jste si to zkusili? Schva lne  kolik. Vzpomí na m si, jak 

jsem jednou zkous el zadrz et dech ve vane . Dlouhý  plýnulý  na dech a 

potom pod hladinu. Jako tehdý, i teď na mor i jsem se r a dne  nadechl. 

Tr eba to býlo pos etile , ale i tak jsem to uc inil. Ve vane  se tenkra t 

nade mnou mí hala kola, ktera  tr í s tila sve tlo a la mala ho v kra tke  

paprský. Hladina se pozvolna uklidn ovala, vlnký býlý sta le mens í  a 

mens í , az  zaniklý docela. Ne jak podobne  tomu muselo bý t i nahor e 

na pravoboku lodi, ktera  dojede do pr í stavu bez jednoho pasaz e ra. 

 Tak naposledý. Schva lne  si to zkuste se mnou. Zapln te plí ce 

vzduchem. Zavr ete u sta a pevne  sevr ete nos. Nadechujte se 

pozvolna nebo dorazí  neodbýtne  nutka ní  ke kas li a cele  u silí  pr ijde 

vnivec . Cí tí te, jak se va m v hrudní ku cosi r a dne  napnulo? Dobr e. 

Není  nutne  mí t nafoukla  u sta. Kdýz  ube hne první ch deset, patna ct 

vter in a jestliz e jste v klidu, zac í na te cí tit, jak va m hezký zvolna 
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tluc e srdce. Tep vní ma te v za pe stí  i na spa ncí ch. Ube hlo první ch pu l 

minutý, ale zatí m je vs e celkem v por a dku. Srdce jako bý zvý raznilo 

jednotlive  u derý. Pr esto se zda , z e jsou sta le pomalejs í . Blí z í  se první  

te me r  pohodlna  minuta. Kdesi uvnitr  zac í na te pociťovat nicotnost. 

Jako býste doka zali sami v sobe  produkovat pra zdnotu, vakuum. 

Cí tí te, jak se plicní  ste ný vtahují  dovnitr  do sebe. Minuta a c tvrt, 

poprve  ma te chuť se opravdický nadechnout. Je to jen mýs lenka, 

ktera  se prozatí m da  zapudit. To jes te  výdrz í m. Sví ra te pevne ji nos. 

Minuta dvacet pe t. Me ní  se va m tlak v hlave  a mozek kr ic í  na dech, 

na dech! Minuta tr icet. Kr ec ovite  mac ka te nos, protoz e te lo se 

sve volne  pokous í  vta hnout cokoliv, co bý mohlo bý t vzduchem. 

Minuta tr icet pe t, ma te pocit, z e srdce co nevide t výnecha . Do te la se 

rozle va  podivne  uvolne ní . (Pozor na sve rac ). Minuta c týr icet, mozek 

pr í mo s í lí  a ma te te me r  nulovou s anci udrz et te lo pod kontrolou bez 

nadechnutí . Minuta c týr icet pe t, mozek ma  hýstera k, srdce kolabuje 

a cí tí te dokonce i ledviný. Minuta padesa t, zac í na  va m bý t vs echno 

jedno, pokud jste muz , dostavuje se erekce. Da le se to neda  sna s et. 

Na dech … a zase … a dals í … 

 Fajn, zvla dli jste te me r  dve  minutý. Jsem ra d, z e jste to se mnou 

absolvovali, protoz e jedine  tak mu z ete poznat, co pra ve  cí tí m a 

vní ma m. 

 Pr edstavte si, z e ja  jsem to výdrz el pr es dve  a pu l minutý. Ale da l 

uz  to fakt nes lo. Otupe lost, kterou jsem cí til a pr irozene  nutka ní , mi 

pomohlo k tomu, z e jsem se prvne  nadechl. Te me r . V poslední m 

za chve vu pudu sebeza chový jsem tu odporne  slanou vodu pouze 

polkl. A znovu a znovu. Nekontrolovatelne  lapa ní  mi vha ne lo litrý 

mor ske  vodý do rozpí nají cí ho z aludku. Pil jsem. Pil jako nikdý 

v z ivote . Pil a dý chal. Plicní  sklí pký se plnilý slanou tekutinou az  po 

okraj. Býl jsem jako mí c , do ktere ho rozpustile  de cko napustilo 

vodu. Pr í s erne  nutka ní  po na dechu me  muc ilo jako rozz havena  
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z ehlic ka, se kterou mi ne kdo va lcuje mozek. Pr esto v jednu chví li 

tuto zoufalou potr ebu pr ebila su l v mý ch orga nech a ja  k dovrs ení  

vs í  potupý vývrhl obsah z aludku zpe t do okolní ho ocea nu, kam take  

spra vne  patr il. Ope t to nutka ní  k na dechu, dals í  bolestne  napití  a zas 

opakovane  vývrhnutí …  
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Kapitola II. 
 

 Vs echno, co va m teď budu výpra ve t, se odehra lo tak da vno, z e 

uz  to moz na  není  ani pravda. Spoustu jsem toho zapomne l a to co 

zbýlo, výplouva  jen jako zamlz ený  obraz pr í be hu, který  jsem snad 

kdýsi ne kde zaslechl. Te z ko uve r it, z e to vs e býlo skutec ne . 

 Tehdý mi r í kali Heferka dep. Narodil jsem se do sve ta, ktere mu 

vla dli po staletí  bozi. Lidske  býtosti, ktere  samý sebe stave lý na 

roven  bohu m. Farao ni. Zeme  vzkve tala a upadala spolu s jejich 

schopnostmi. Nestarali jsme se o Mí nojský  lid severu, va lc ili 

s loupez ivý m lidem „s asu“ a touz ili po bohatství  Nu bie. 

 O  mu j sladký  Egýpte. Jak ra d bých vs e vra til, abých se mohl 

projí t po u rodný ch br ezí ch Nilu. Znovu slýs et zpe v pta ku  

odpoc í vají cí ch v papýrusove  hous tine , ulehnout do stí nu  palem a 

moci ochutnat von avouc ký , c erstve  pec ený  chle b z hrube  ps enic ne  

mouký. Jak ra d bých jes te  jednou sevr el v na ruc í  moji Achabe . 

„Achabe !“ Pr es la staletí , pr es la tisí ciletí , ale me  srdce sta le bolí , 

jen kdýz  ma m znovu výslovit tve  jme no. 

 Výru stal a z il jsem ve me ste  zvane m Herakleopolis Magna, 

hlavní m sí dle Horní ho Egýpta, za vla dý kra le Merikare, jehoz  

dvacetileta  vla da se pomalu chý lila ke konci. Uz  jako male mu chlapci 

mi uc arovalo to neuve r itelne  mnoz ství  staveb plný ch lidí , obelisku  

týc í cí ch se pr ed pýloný svatýní  a ne kolik kilometru  dlouhe  aleje, 

jdoucí  k posva tný m chra mu m. 

 S Achabe  jsem se sezna mil v s estna cti letech na trz is ti. Prvne  

jsem ji uvide l, kdýz  mu j zrak pr ila kala ha dka dvou rozc í lený ch osob. 

Sta la tam vzpr í mena , s hlavou hrde  vztýc enou. Býla tak na dherna  ve 

sve m hne vu. Nemohlo jí  bý t ví c nez  patna ct. Pokous ela se jednou 

rukou výtrhnout ne jake mu muz i antimon, zatí mco druhou mu 
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strkala do na ruc í  s toc ek skla dane ho pla tna. V muz i jsem podle 

týpický ch rýsu  poznal beduí na, „s asu“. Býl to sice obchodní k putují cí  

za vý de lkem, ale to nic neme nilo na tom, z e jsem ho hned od první  

chví le neme l ra d. Nena vidí m semitský  lid koc ovný ch kmenu . Ke sve  

nena visti jsem býl výchova n. Výchovali me  k ní  rodic e a ti k ní  býli 

výchova ni od svý ch rodic u . Uplýnulo snad sotva sto let od dobý, kdý 

se tehdejs í mu vla dci Chetejovi III podar ilo výhnat týto mrzke  

nepr a tele z nilske  deltý a jiz  znovu, jako supi na mrs inu, se sna s í  do 

krajiný, neboť cí tí  slabost zakor ene nou v rozpolcene m Egýpte . 

 S jasný m pocitem opra vne ne  zlobý jsem se vmí sil do tohoto 

sporu. S asu podle postavý nepatr il zrovna k sila ku m a ani svý m 

pokroc ilý m ve kem nevzbuzoval pocit moci. Jiste  mu jiz  býlo pr es 

c týr icet. Rozhodl jsem se nede lat s ní m velike  okolký. Vrazil jsem do 

ne ho pe stí , výs kubl mu antimon na lí c idla a s omluvný m gestem od 

dí vký pr evzal la tku, kterou jsem vrhnul na starce va lejí cí ho se 

v prachu. Te me r  nikdo z okolo proudí cí ho davu si tohoto incidentu 

nevs í mal. Jenom pa r lidí  na chví li udivene  zu stalo sta t, kdýz  jim pod 

nohý pr ista l pras ivý  beduí n. Jakmile rozpoznali, kdo z e je ten 

nes ťastní k, pokrac ovali nevzrus ene  da l. 

„Dí ký …“ 

„Heferka dep. Jmenuji se Heferka dep.“ 

„De kuji ti. Ja  jsem Achabe .“ Její  hlas mi zne l jako trýlký slaví ka a 

u sme v za r il jasem slunec ní ho kotouc e boha Rea. Neví m, jestli to 

býla la ska na první  pohled, ale na druhý  jiste . K mojí  nevý slovne  

radosti se zda lo, z e ani ja  nejsem Achabe  lhostejný . Oba dva jsme jiz  

me li za sebou ne kolik roma nku  i první ch sexua lní ch zkus eností , a 

proto jsme k nove  se rozví její cí mu vztahu mohli pr istupovat 

zodpove dne ji a s urc itou rozva z ností . 

 Sve t se mi zda l na dherný m mí stem plný m radova nek a 

vzrus ují cí ch za z itku . S Achabe  jsme býli mladí , bozi na s milovali a 
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dí ký ochrane  pr ed poc etí m, poskýtují cí  rozetr ene  aka tove  trní  

s datlemi a medem*, jsme mohli popustit uzdu spalují cí  va s ni 

v nas ich srdcí ch. 

 Po pu lroc ní  zna mosti mezi na mi vznikla, tak jako v kaz de  slus ne  

rodine , majetkova  smlouva. Od te  dobý jsme z ili jako muz  a z ena. 

 Zdrojem obz ivý na m býlo zahradnictví . Uz  odmalic ka jsem 

k ne mu projevoval vlohý a vzhledem k jeho obrovske  du lez itosti 

v egýptske m hospoda r ství , nabí zelo i slus ný  vý de lek. Pozemek, 

který  výbrala Achabe  hned za me stem, býl velmi u rodný  a nic 

nebra nilo tomu, abých jej obehnal cihlový mi zdmi z nilske ho bahna 

a sla mý. Pra ce to býla tvrda . Musel jsem denne  chodit pro jí l, který  

se mí sil s ne kolik dní  namoc enou sla mou tak, abý rozkladem 

vznikají cí  lepkave  s ťa vý zajis ťovalý soudrz nost cihlý pr i její m 

výsous ení  na z have m slunci. Jes te  na roc ne js í  ale býlo pr ivedení  

vodý do kana lu  odde lují cí ch jednotliva  polí c ka zahradý. Kaz dý  vec er, 

kdýz  Rea na sve m ohnive m koc a r e dokonc il pouť po obloze, jsem se 

vracel znaven ke sve  milovane  Achabe . Ta mi poskýtovala tolik 

radosti a pote s ení , kolik jen me  srdce z a dalo. Den ode dne jsem ji 

miloval ví c a ví c. 

 Kdýz  konec ne  býla zahrada dokonc ena a ja  ji slavnostne  

ukazoval sve  drahe  z ene , dostalo se mi radosti dvojna sobne . 

Achabe , dcera matký zeme , c ekala nas e první  dí te . Na sledují cí ch 

deve t u pln ku  se neslo ve znamení  horec ný ch pr í prav. Vs e spalují cí  

radost prostupoval pocit rozechve le  nejistotý.  

„Doka z i skutec ne  zahradnic ení m uz ivit tr i lidi?“ 

„Zvla dnu tomu s kvrne ti bý t dobrý m otcem? 

„Jsem na to pr ipraven?“ 

„O , Achabe . Ma  kra sna  a lí bezna  Achabe . Matko me ho první ho 

dí te te. Nas eho sýna.“ 

„Jsi dobrý  muz , Heferka depe. C estný  a statec ný . Nikdo jiný  
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nedoka z e výchovat toto dí te  le pe nez  tý. Samotný  Amon spletl nas e 

osudý v jediný  pevný  provaz, jehoz  kaz de  vla kno je nedí lnou 

souc a stí  celku. Bohove  tomu tak chte li a ja  jim ve r í m. Miluji te , 

Heferka depe.“ 

 C as uplý val s neu prosnou výtrvalostí , stejne  jako r eka Nil putuje 

sta le k mor i. Nades el den, který  pr edc il vs echný dný pr ed ní m. 

Slunce z hnulo a nelí tostne  výsa valo vla hu z kaz de  z ive  býtosti, 

neprozr etelne  výstavene  paprsku m. Zelenina vadla, ovoce 

opada valo ze stromku . Zavlaz ovací  kana lý nedoka zalý pr ekonat 

vý hen  tetelí cí  se ve vzduchu. Celý  sve t sta l a výc ka val. Výc ka val 

chví le, kdý planoucí  koc a r mocne ho Rea zmizí  za horizontem. 

Výc ka val momentu zrození . Vec er s poslední m za bleskem sve tla 

pr is el na sve t Hekaron. A jak se slus í  na spra vne ho muz e, pr is el 

s kr ikem, protoz e celý  sve t me l ve de t, z e je zde. Mu j prvorozený  sýn. 

 

 

 
 __________________________________________ 

 * Dnešní vědci zjistili, že akátové trní obsahuje druh živice, který ve vodních 

roztocích tvoří kyselinu mléčnou, ta je i dnes součástí gelů proti početí. Egypťanky, 

které chtěly zabránit početí, se takto snažily chránit. Prostředek to byl vysoce účinný 

a hojně užívaný. 
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Kapitola III. 
 

 Ten samý  vec er, ve vzda lene m me ste  zvane m The bý, výstoupal 

poprve  v z ivote  na kra lovský  podstavec v roli panovní ka Dolní ho 

Egýpta nový  faraon. Mentuhotep II., potomek the bský ch vla dcu  a 

spra vcu  jiz ní ch nomu , sýn Antefa III. 

 Nový  faraon býl v mnohe m odlis ný  od pr edchozí ch vladar u . 

Va z il si rozumu a logiký. Od pr í rodý býl spí s e strate gem nez  

panovní kem. Výnikal kombinac ní mi schopnostmi a neba l se je da vat 

sve mu okolí  jasne  najevo. Jako muz , obdar ený  velkou mocí , si mohl 

ne co podobne ho dovolit. Ra d se necha val hý c kat a obdivovat. 

Zvla s te  od mnohý ch z en, mezi ktere  patr ila i jeho sestra, s ní z  se 

pozde ji, v za jmu udrz ení  rodove  linie, oz enil. Neme l pro to vý c itek. 

Nejeden z pr edku  si pro zachova ní  vlastní  moci vzal i matku nebo 

dokonce dceru. Proc  tedý neude lat z nevlastní  sestrý jednu z mnoha 

vedlejs í ch z en? 

 Ovs em nejen v z ena ch nalezl Mentuhotep II. poz itek a vzrus ení . 

Od první ch dnu  sve  samostatne  vla dý se zabý val mýs lenkami na 

dobýtí  Horní  Nu bie a její ho pr ipojení  k jiz  ovla dnute  Dolní  Nu bii, 

geografický zac lene ne  mezi první  a druhý  katarakt, jiz ne  od ostrova 

Elefantina. Takový to sme lý  pla n bý znamenal pr ekona ní  tr etí ho 

i c tvrte ho nilske ho kataraktu s nehostinný mi pr í krý mi sra zý, mezi 

nimiz  se vzdouvalý vlný r eký, nara z ejí cí  na kamený v ohlus ují cí m 

hukotu. Pr ekona ní  na strah nezna me , odlis ne  krajiný a konec ne , 

zdola ní  u zemí  obý vane  divoký mi kmený, pr epada vají cí mi bez 

va ha ní  kohokoliv a cokoliv. 

 Snad pro ne ktere  nesnadný  u kol, jenomz e on, Mentuhotep II., je 

vývolený m. Bohove  si pr a li, abý zde dil po sve m otci kra lovství , a 
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jiste  jej neopustí  ani v období  na sledují cí m. Pr esto nic nesmí  bý t 

uspe cha no. Takový  heroický  vý kon nutno pr edem r a dne  napla novat 

a zva z it. První  podmí nkou u spe chu je bezesporu pevna , sta la  

za kladna. A jedina  za kladna, ktera  doka z e plnit poz adavký sve ho 

vla dce, je jednotný , celistvý  Egýpt! 

 Znovu velmi te z ký  u kol. Ale ani ten boz ske ho faraona nikterak 

nede sil. Bohatství  a nevýc erpatelne  zdroje Nu bie uz  za tu na mahu 

stojí . Nejde jen o zlate  dolý skalnatý ch oblastí , ale pr edevs í m 

o nepr eberna  mnoz ství  tvrde ho ebenove ho dr eva, slonu , hrochu  a 

nosoroz cu , z jejichz  klu  jsou zhotovova ný ume lecke  pr edme tý, 

dobýtek, ku z e s elem, obilovin, a to ani nemluve  o lacine  pracovní  

sí le, jakou dobýtí m nove ho u zemí  lze zí skat. 

 Mentuhotepovi II. pr i te  pr edstave  planulý oc i va s ní . Býlo 

rozhodnuto. Musí  sjednotit Horní  a Dolní  Egýpt v jeden celek. 
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Kapitola IV. 
 

 Celý ch tr ina ct let jsme z ili s ťastne  a spokojene . Ja , Achabe  a na s  

jediný  sýn Hekaron. Za tu dlouhou dobu výrostl v muz e a výspe l. 

Jeho urostle  osmahle  te lo, zakrýte  pouze bederní  rous kou, te s ilo me  

oc i a plnilo srdce pý chou. Ra d jsem ho potají  pozoroval pr i pra ci, 

kdýz  mi poma hal se zahradou. Pr i u drz be  zavlaz ovací ch kana lu , kdý 

se mu na napjatý ch paz í ch rý sovalý divoke  pletence mohutný ch 

svalu  nebo pr i sklí zení  ovoce, kdýz  s plhal po stromech mrs tne  jako 

s elma. 

 Tuto kaz dodenní  radost na m kalilý pouze obc asne  zpra vý 

z pohranic ní ch oblastí . V sousední m kra lovství  vla dl nový  panovní k. 

Panovní k „dobývatel“, který  neusta lý mi vý padý ohroz oval nas i zem. 

Ta se s kaz dý m dals í m na jezdem o trochu zmens ila. Mentuhotep II. 

býl za ker ný  protivní k. Pokaz de  zau toc il, obsadil danou oblast a plne  

ji ovla dl. Teprve, kdýz  si mohl bý t jistý  její m zac lene ní m, pokrac oval 

da l. Postup to býl sice pomalý , ale o to ví c neu prosný . 

 V první  polovine  c trna cte ho roku Hekaronova z ivota dorazila do 

me sta zdrcují cí  zpra va. Lid Herakleopolisu Magna býl otr esen, 

neboť bas ta nas ich ochra ncu , oblast Abýdu, padla. Vý pove di oc itý ch 

sve dku  mluvilý o stovka ch mrtvý ch voja ku  v mí ste  te to 

bratrovraz edne  va lký. Ste lý, ktere  tam umí stili na poc est zemr elý ch 

jejich pr í buzní , pak prý  plnilý cela  u dolí . 

 Zatí mco Achabe  plakala, ja  se modlil k vznes ene mu Amonovi, 

abý ukonc il toto nesmýslne  vraz de ní , Hekaron pla l va s nivý m 

hne vem a sliboval pr í s ernou pomstu nejen Mentuhotepovi II., ný brz  

i jeho pr isluhovac ske  cha sce. Býl tak mladý  a plný  idea lu . 

 

 Dva u pln ký od prolomení  obranne  linie Abýdu jsem se uz  
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nale zal mnoho dnu  cestý od me sta. Putovali jsme dnem i nocí  a 

dopr a vali si pouze nezbýtný  odpoc inek. Vec er, kdý teplota na pous ti 

klesala te me r  k bodu mrazu, halili jsme se do dek, chra ní cí ch nas e 

te la pr ed chladem i ostrý m ve trem z enoucí m nejjemne js í  pí skova  

zrna pronikají cí  do oc í , u st i nosu, abýchom si zdr í mli az  do 

okamz iku, kdý na obloze vzejde nový  Me sí c a pak se výdali znovu na 

dals í  cestu. Te me r  tr i sta muz u  výrazilo na pochod vstr í c nepr í teli, 

který  ohroz oval na s  z ivotní  stýl i nas i kulturu. Cestou, jak jsme 

mí jeli mens í  me sta a osadý, pr ida vali se k na m dals í  a dals í  muz ove , 

az  konec ne  nas e arma da c í tala te me r  pe t set hlav. Vs ichni pr ipravení  

bojovat pro svoji zem a sve  blí zke . Cesta to vs ak býla dlouha  a 

nesmí rne  výc erpa vají cí . V tý vza cne  chví le, kdý pochod výstr í dal 

spa nek, lez el jsem na za dech, hlede l do hve zdne  oblohý a 

vzpomí nal. Vzpomí nal na domov, na rodinu, ktera  zu stala daleko za 

mnou. 

 V mýsli mi neusta le vývsta vala vzpomí nka na Achabe  plac í cí  

hru zou, kdýz  jsem jí  ozna mil zpra vu o sve  povinnosti v narýchlo 

svolane  arma de . Jes te  z e nebýl výbra n i Hekaron. Ne kter í  museli 

zu stat, kdýbý býlo tr eba bra nit me sto. Vec er pr ed odchodem me  

Achabe  výhledala v zahrade . Neví m, proc  tomu tak býlo, ale mýslí m, 

z e jsem se s tí mto mí stem skutec ne  louc il. Achabe  pr is la potichu 

zezadu a objala mne. Sví rala v ruka ch malou pla te nou kapsic ku 

s dve ma drobný mi zrný obilí . Jak pr ede mnou doka zala ne co 

takove ho utajit? Vz dýť ja  o tom neme l ani tus ení . 

 Ma  kra sna  Achabe  si nikdý neste z ovala. Stejne  jsem ve de l, z e 

uvnitr  lituje toho, z e nema me ví ce potomku . Tus il jsem, jak moc 

touz í  po dals í m dí te ti, ale pomoci jsem jí  nemohl. Az  najednou v ten 

prokletý  den, kdý pr is la zpra va o me m odchodu do va lký, sta la na hle 

pr ede mnou a ukazovala mi klí c í cí  zrno jec mene. Ve de l jsem pr esne , 

co to znamena . Achabe  nosí  pod svý m srdcem de ťa tko. Obilí  mluvilo 
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stejne  jasne , jako pr ed te me r  c trna cti letý. Jen opac ne . Zatí mco 

ps enice zu stala nezme ne na, jec men výklí c il*. Achabe  c eka  holc ic ku. 

A ja , mí sto abých býl s ní , ta hnu do va lký, kde klidne  mu z u pr ijí t 

o z ivot. Z de tí  bý býli sirotci a z z ený vdova. Horko me  polilo jen pr i 

te  pr edstave . 

 S vý kr ikem jsem se probudil. Musel jsem usnout, ale kdý? Okolo 

me  lez elo ne kolik dals í ch spa c u . Pokojne  oddechovali do tmý. 

Neproniknutelna  temnota obklopovala u dolí c ko pr i u patí  jednoho 

bezejmenne ho skaliska. Vlastne  s lo o jaký si shluk obrovský ch 

bludný ch kamenu  uprostr ed pous te . Jasne  boz í  znamení , a tak jsme 

se tadý v pr edvec er uta bor ili. Nýní  vs echno dr í malo a jen hlí dký 

bde lý nad nas í m bezpec í m. Býla temna  noc plna  te z ký ch c erný ch 

mraku . Pra ve  jsem se chýstal k dals í mu ulehnutí , kdýz  me  ucho 

zachýtilo nepatrný  s ramot severne  od ta bor is te . Pokud jsem ve de l, 

v te ch mí stech neme l nikdo bý t. A zase. Jako kdýz  pota hnete dekou 

po pí sku. Snaz il jsem se v tu stranu zaostr it, ale nic nebýlo vide t. 

Znovu býl klid. Snad tam jen pr ebe hla mýs  nebo si jeden ze stra z cu  

potr eboval prota hnout nohý. Za jiný ch okolností  bých podobnou 

pr í hodu nechal bez povs imnutí , ale tadý jsme býli jiz  blí zko nepr í teli 

a naví c rozrus ení  z nepr í jemne ho snu por a d neopadalo. Proc  

cokoliv podcen ovat a výstavit tí m rodinu riziku? Vstal jsem a s el se 

pr esve dc it. K temný m kamenu m to býlo sotva pa r kroku . S a lil me  

zrak nebo se skutec ne  jeden z nich pohnul? Uz  uz  jsem chte l spustit 

poplach, kdýz  me  zasa hlo kopí  tvrde  do boku. Jeho bronzový  hrot 

mi pronikl ku z í  a proťal svalovinu. Nepatrne  sklouzl po z ebru a 

vnikl dovnitr . Neví m, jestli ten vý kr ik býl skutec ný  nebo to jen mu j 

mozek kr ic el sve  varova ní  kdesi uvnitr . Nejsem si jist ani tí m, co 

na sledovalo potom. Vs echno ke mne  dole halo z velike  da lký. Tupe  

u derý dr evcu  a palic, zvuký rozbí jený ch lebek, u pe ní , rýk. To 

poslední  co si výbavuji, je ruka s ma trají cí  po pla te ne  kos ili. Potom 
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vs echno ustoupilo kamsi do pozadí . Zu stala jen mlada  z ena 

s výdlabanou miskou plnou vodý. Moje nenarozena  dcera. Kýnula mi 

na pozdrav. Druhou rukou si pr itom zakrý vala tva r  a upr ene  hlede la 

do jasne ho slunec ne ho kotouc e. Sledoval jsem její  pohled. Vlna 

z have ho horka mi probí hala te lem jako pí sek pr esý pají cí  se po 

duna ch. Horko výstr í dal chlad, abý po ne m znovu pr is la za plava 

sve tla. Dí vka zmizela. Procitl jsem. 

 Ten pach me  ma lem uvrhl zpe t do mdlob. Vs ude okolo lez ela 

mrtva  lidska  te la. Naha , stejne  jako ja . C í si nenechave  ruce me  

zbavilý i bederní  rous ký. U toc ní ci nechali padle  tam, kde býli. Bez 

na roku  na pohr ební  ritua lý, bez na roku  na balzamova ní , bez na roku  

na posmrtný  z ivot. Te z ko mohli prove st ne co hors í ho.  

 Vztek vlil novou sí lu do mý ch paz í  i nohou a ja  se postavil. 

Z boku mi trc elo ulomene  kopí . Neme l jsem odvahu ho výta hnout. 

Trvalo mi dals í  dva dný a dve  noci dostat se do obýdlený ch mí st. 

Býla to docela mala  osada, její z  obývatelstvo prchlo pr ed nepr í telem 

do pous te . Pr is li zpe t, teprve kdýz  tamti odta hli. V osade  me li 

ranhojic e, který  mi doka zal pomoct. Prý  ma m s te stí , o kousek vedle 

a jsem mrtvý . Výta hnout os te p ven, jsem mrtvý . Jedine  Amonovi 

patr il dí k, z e zadrz el moji ruku. 

 

 

 
_______________________________________ 

 * Těhotenský test není výdobytkem moderní civilizace. V roce 1933 prováděl 

německý lékař Julius Manger pokusy, při kterých se potvrdilo, že moč gravidních žen 

skutečně podporuje růst pšenice nebo ječmene, protože obsahuje specifické látky a 

hormony. 
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Kapitola V. 
 

 Trvalo velmi mnoho dní , nez  jsem se doka zal vra tit do me sta. 

Tedý do toho, co z ne j zbýlo. Sta l jsem pr ed pobor ený mi zdmi bra ný 

a pozoroval dý m stoupají cí  z trosek. Tam kde pu vodne  sta lý 

vznes ene  chra mý zasve cene  pr edes lý m panovní ku m, lez elý nýní  na 

hromada ch volne  roztrous ený obrovske  kva drý kamene. Z alejí  

lemují cí ch pr í jezdove  cestý, zbýlý jen ohor ele  pahý lý zc ernalý ch 

stromu . 

 S obavou v srdci jsem co nejrýchleji výrazil k domovu. Kdýz  

konec ne  mu j zrak poprve  zavadil o zna me  stavení , zda lo se bý t vs e 

v por a dku. Z e bý bohove  ochra nili mu j domov i me  blí zke ? Nohý 

pr idalý na tempu, az  dech výpoví dal sluz bu. Palc iva  bolest na boku 

vzru stala. 

O , Amone! Pr ední  vchod býl doc ista pobor ený  a trhlinami 

v palmový ch listech na str es e prosví talý jednotlive  tra mý 

z datlový ch palem. Uvnitr  nezu stal ka men na kameni. Udusanou 

podlahu zakrý valý str epý roztr í s te ný ch hline ný ch na dob a rozbite  

kusý dr eve ne ho na býtku. Rozvalene  ohnis te  pr ete kalo popelem. Je 

div, z e du m nezachva tilý plamený. 

 Ac koliv jsem prohledal kaz dic kou skulinku, nikde jsem neobjevil 

ani stopý po Achabe  nebo Hekaronovi. Snad tedý pr eci jen unikli. 

Ale mu z u tomu skutec ne  ve r it? Ne, jedinou jistotu zí ska m pouze pr i 

jejich nalezení . Co jestli je jen ne kam odvlekli a teprve pak zabili? Co 

jestli tam por a d lez í  a nikdo se nestara  o jejich pomí jiva  te la, stejne  

jako se nikdo nestaral o uboha  te la voja ku  u skalisek? Pokud jsou 

mrtví , musí m je za kaz dou cenu nají t. V sa zce je pr í lis  mnoho. 

 Na nekropolí ch za me stem panoval nezvýkle c ilý  ruch. 

V horec ne  c innosti tudý pobí hali vesnic tí  r emeslní ci z s iroke ho 
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okolí , promí cha ni s balzamovac i a ostatní mi, jez  me li na starost 

pr í pravu mrtvý ch te l. Dals í  a snad jes te  poc etne js í  skupinou býli 

pozu stalí . Se zoufalství m nekonec ne  beznade je prohleda vali 

pohr ebis te  a snaz ili se nale zt sve  mrtve . Smrt samotna  egýptský  lid 

nede sila. Patr ila k býtí  stejne  jako posmrtný  z ivot v Amenti, 

v pr í býtku blaz ený ch, do ne hoz  vejde jen ten, jehoz  te lo projde 

r a dnou mumifikací . Ovs em be da tomu, kdo procedurou neprojde. 

Takový  nes ťastní k skonc í  nave ký v u troba ch bohýne  Amemaitý. 

 Po dvou výc erpa vají cí ch dnech, balancova ní  mezi nade jí  a 

zoufalství m, jsem spatr il jedinou radost a pý chu me ho z ití . Hekaron, 

bledý  a strnulý , lez el mezi dals í m tuctem nezna mý ch muz u . Vs ichni 

býli obklopeni pýtlí ký s natronem, absorbují cí m vlhkost. Proces 

mumifikace zapoc al. 

 Milovana  Achabe  nikde mezi neboz tí ký nebýla a to plnilo moji 

mýsl nade jí . Zato me  srdce krva celo z alem, kdýz  jsem pozoroval tu 

du ve rne  zna mou postavu, jindý tolik plnou z ivota a sí lý. Kdo si 

doka z e pr edstavit, co c love k cí tí  nad nez ivý m te lem vlastní ho 

dí te te? Slzý mi kanulý z oc í  a zkra pe lý popelave  s edou podlahu. 

Nepr edstavitelna  bolest rvala me  vnitr nosti na kusý, jako bý uvnitr  

nesme lo nic zu stat, jen pra zdna  temnota a chlad.  

„Chlapc e mu j!!!“ Tisí ckra t na sobene  zvola ní  odraz ene  od 

okolní ch budov plnilo celý  prostor. Ves kerý  ruch ztichl a ustal 

vs echen pohýb. Pak zac al kdosi recitovat obr adní  textý. S kaz dý m 

nove  dokonc ený m vers em se pr ida vali dals í  a dals í  lide , az  

prostranství m hr me l stohlavý  dav jediný m mocný m hlasem. 

 Protoz e Hekaron patr il k ne kolika desí tka m neidentifikovaný ch 

osob, bez pr í buzný ch, kter í  bý zaplatili na kladne  pohr ební  ritua lý, 

býlo i u ne j pr istoupeno k nejlevne js í  verzi mumifikace, k výsus ení  

te la. To samozr ejme  nýní  nepr ipadalo v u vahu. Výhledal jsem 

balzamovac e, který  mi výsve tlil rozdí lý mezi tr emi nejbe z ne js í mi 
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týpý mumifikace. První  dve  pr es el jen velmi letmo, jako bý se jimi 

ani nechte l zabý vat. S o to ve ts í m morbidní m zaní cení m mi výpra ve l 

o tr etí  moz nosti. Podivní  lide . Není  divu, z e s nimi ostatní  nechte jí  

mí t nic spolec ne ho a nutí  je z í t odlouc ene , mimo u zemí  me sta. 

„Nejlevne js í  zpu sob, tedý ten co jsme uz  zaha jili, spoc í va  

v pouhe m omýtí  a výsus ení  te la. U str ední ho dojde alespon  

k rozpus te ní  vnitr ností  cedrový m olejem. Nalitý m do r itní ho otvoru. 

Potom je tu tr etí  moz nost, takzvana  kra lovska , kde nejprve te lo 

r a dne  omýjeme a odchlupí me. Na sledne  proraz enou c ichovou kostí  

odstraní me specia lní m roztokem mozek a výjmeme vnitr nosti pr es 

malý  otvor v leve m podz ebr í . Na první  pohled skoro nic nepozna te, 

za to ruc í m. Pouze srdce musí  zu stat! 

 Oc is te ne  a výsus ene  vnitr nosti pak uloz í me v kanopa ch 

s kamenný m ví kem a pozde ji je vloz í me neboz tí kovi k noha m. Na 

zvla s tní  z a dost je mu z eme zabalene  do la tký vra tit zpe t do te la.“ 

 Tadý na chví li zastavil pr edna s ku, abý se na me  podí val, jak 

budu reagovat. Zavrte l jsem hlavou na znamení  nesouhlasu. Na nic 

ví c mi nezbý valý sí lý. Me l jsem por a d pr ed oc ima Hekarona. 

Zdrave ho, mlade ho muz e na zac a tku dlouhe  z ivotní  cestý. 

„Dobr e, jdeme da l. Po výjmutí  vnitr ností  na sleduje výsus ení  za 

pomoci natronu, to jsou tý pýtlí ký okolo mrtvý ch, urc ite  jste je uz  

vide l. Hm? Tí m výplní me vzniklý  prostor v trupu. No a potom spolu 

se sluncem necha me zhruba tr icet dní  pu sobit, az  je moz ne  

výsus ene  te lo oc istit palmový m ví nem s kor ení m. Nakour it. Dutinu 

lebec ní  zaplnit prýskýr icí  a ve vas em pr í pade  výcpat te lo pla tnem 

s pilinami a dals í  prýskýr icí . Je skoro hotovo, uz  jen natr í t olejem a 

omotat obinadlem.“ 

 Spokojene  se na me  usma l, jako bý pra ve  dokonc il vza cne  dí lo. 

„Stejný m postupem jsou zachova va ni i kra love  pro ve c ný  z ivot.“ 

Zvolil jsem tr etí  metodu. Mohl jsem snad jinak? Musel-li mu j sýn 
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zemr í t, pak ať alespon  jeho ve c na  dus e Ba mu z e odejí t ke sve mu Ka. 

Dojí t Amenti. 
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