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Drobná mladá dívka stojí na travnatém břehu Nilu, slunce se jí odráží v tmavých vlasech a 

zasněně se dívá na horizont, kde mizí jedna z obchodních lodí. Jak ráda by nastoupila na její 

palubu a poznala ty daleké země, o nichž často slyší vyprávět na městském trhu. Země plné 

exotického koření, zvláštních zvířat a lidí s úplně rozdílnými odstíny pleti! Povzdechne si. 

Jsou všechny fámy, šířící se mezi obyvatelstvem Vesetu, pravdivé? Skutečně se faraon 

rozhodl zadupat do země tisíciletou tradici svého rodu a nastolit úplně nové pořádky? „Anat!“ 

ozve se jí za zády silný zvučný hlas. Dívčino srdce se okamžitě rozbuší, konečky prstů ožijí 

příjemným mrazením. Obrátí se s úsměvem na rtech. Blíží se k ní vysoký chlapec. Koutky úst 

má lehce pozvednuté, oblečen je ve splývavém písařském rouchu, jež tvoří bohatý zdobený 

hábit ve fialkové barvě se zlatým lemováním, a tmavé oči i na několik metrů jiskří zájmem. 

Čupřinu jeho černých vlasů mu cuchá lehký větřík, hrající si nad hladinou Nilu s drobnými 

plátky květin na honěnou. Anat si znovu, jako už tolikrát předtím, uvědomí, kolik pro ni ten 

člověk znamená. „Khaldune,“ vydechne, a než se naděje, už ji silné dlouhé paže pevně 

objímají kolem ramen. Zaboří mu tvář do hrudi, celý svět se na chvíli zdá neměnný, zdá se… 

dokonalý. Připadá si v jeho náruči jako křehká porcelánová panenka. „Bála jsem se, že 

nepřijdeš,“ mumlá, svalnaté tělo ukrývající se pod rouchem její slova tlumí, přesto chlapec 

zachytí každičké. „Můj učitel mě nechtěl pustit. Musel jsem přepsat několik básní, než se 

nechal obměkčit.“ Anat se zasměje. Je z něj téměř dospělý muž. Učí se v chrámu poblíž 

velkého paláce a za pár let se možná stane vrchním písařem, který bude přisedat faraonovým 

oficiálním jednáním. Co pak zbude jí? Neobdělaná pole a hlína za nehty? To není právě 

budoucnost, kterou si jako malá představovala. „Jak ti to vlastně jde?“ vymaní se Khaldunova 

sevření, aby mu mohla pohlédnout do tváře. Do té půvabné přívětivé tváře, která jí byla 

oporou v těch nejtěžších životních rozhodnutích. „Troufám si tvrdit, že docela dobře,“ shlédne 

k ní. Její rysy jsou v záři zapadajícího slunce tajemné a nádherné, nedokáže od ní odtrhnout 

pozornost. „Ještě pár měsíců a mohli by mi konečně přidělit nějaký důležitější úkol.“ Rty jí 

ozdobí úsměv. „A pak bychom se mohli vzít.“ Povzdechne si, dobrá nálada zmizí stejně, jako 

když se stíny s každým západem slunce odporoučí do noci. „Sám jistě tušíš, že to tvá rodina 

nikdy nedovolí.“ „Copak mi na tom záleží?“ zašeptá, jeho slova odnese jemný válek daleko k 

obzoru. „Miluji tě, Anat. A to dobře víš.“ Dívka ignoruje pálení v hrdle, mrkáním se snaží 

zahnat slané slzy, které jí rozmazávají vidění. Místo aby odpověděla a riskovala, že její hlas 

selže, vytáhne se na špičky a váhavě svá ústa přitiskne na ta Khaldunova. „Takhle se 

odpovědi nebudeš moci vyhýbat donekonečna,“ zamumlá. Dobře ví, co tím Anat sleduje. 

Ještě nikdy spolu nemluvili o budoucnosti. Možná… Možná se takového tématu bojí. 

Vždycky vnímala sociální strukturu společnosti jako neměnný systém, jenž nedovoluje žádné 

výjimky a rozhodně před chybami nezavírá oči. A tak to bere i teď. Nechce riskovat. Má 

strach. Kolikrát už byla svědkem lidského selhání. Naprostého ztroskotání! A tomu nechce 

vystavit ani sebe, ani Khalduna. „Jednou si promluvíme,“ šeptne. „Slibuji.“ … „Slyšeli jste 

to? Daleko za Vesetem prý roste nové město! S obrovskými chrámy, paláci a zahradami, jaké 

v širokém okolí nenajdete!“ Anat nastraží uši. Vystavuje na trhu zeleninu, kterou se svým 

otcem vypěstovali na tom malinkém kusu políčka, jež je jejich vlastnictvím, a nenápadně 

poslouchá vzrušující novinky, které si špitá celé Velké náměstí. „A co královna?“ zajímá se 

postarší žena v černém hábitu. „Prý faraona podporuje, seč jí síly stačí!“ „Takže je to celé 

pravda?“ přidává se další. Korpulentní dáma v pokročilém věku, ta, co právě nakoupila u 

stánku s exotickými fíky. „Skutečně nás čeká převrat?“ „Co se ke mně doneslo, bojí se kněží 

o svá postavení, faraonovo rozhodnutí se jim vůbec nelíbí! Mezi lůzou se povídá, že přichází 

doba velkých změn!“ Debatní kroužek rozpouští až úředník z paláce, který jej s tlumenými 

nadávkami rozežene. Anat se zamyslí. Pokud se někdo z panovníkovy družiny rozhodne 



sestoupit mezi obyčejný lid, znamená to jediné. Něco je ve vzduchu. *o týden později* Trh 

znovu ožívá halasem obchodníků, kteří vychvalují své zboží a snaží se ho prodat co nejvíc. 

Zelenina, ovoce, nějaký ten skot nebo svitky s básněmi ukradenými přímo z paláce. Jako vždy 

je hlavním námětem hovoru jak zákazníků, tak trhovců údajný chystaný převrat v paláci a 

zavedení nových pořádků. Nikdo sice nemá pro ony domněnky hmatatelné důkazy, ale chudí 

lidé z venkova berou toto téma jako vítané rozptýlení ve svém těžkém životě. Jednou se 

nemusí soustředit na vlastní nuznou existenci, jednou je jim dovoleno stát se opravdovou 

součástí společnosti. Vtom to kolem zašumí, všichni ztlumí hlas do dramatického šepotu. 

Anat zpozorní. Uprostřed náměstí stojí hlavní písař samotného faraona, v rukou drží dlouhý, 

hustě popsaný svitek s oficiální pečetí. „Vážení obyvatelé Vesetu,“ začne zvučným hlasem. 

„Náš panovník dospěl k rozhodnutí, že se od dnešního dne ruší všechna zavedená božstva a 

nastoluje se kult Atona, slunečního boha a toho jediného, k němuž od nynějška budou 

směřovat všechny vaše modlitby. Respektování se vyžaduje bez výjimky, v případě porušení 

čeká každého spravedlivý trest!“ Trhem proběhne naštvané mručení, několik šokujících 

zalapání po dechu a pár tlumených výkřiků. Fámy nelhaly… Opravdu se vše mění od základů. 

… Když začíná zapadat slunce, stojí Anat znovu na břehu Nilu, zalitém naoranžovělým 

svitem, a s chvějícími se rty čeká na Khalduna. Domluvili si schůzku, ač toho nedosáhla právě 

nejsnazší cestou. Dala chudému chlapci veškerý hrách, který s otcem vypěstovali, aby do 

písařského domu zanesl její naléhavý vzkaz. Skousne ret a shlédne do země pod svýma 

nohama. Ten večer panuje větší chlad než kdykoli jindy, Anat se chvěje po celém těle. Má 

pocit, jako by se z dáli nesly problémy. Intuice bije na poplach, jakýsi nepříjemný vtíravý 

hlásek v zadní části její mysli stále dokola opakuje, aby si dávala pozor. Pozor. Pozor… 

Ohlédne se přes rameno. Hradby Vesetu dominují krajině, tyčí se v šeru nastupující noci a tají 

všechna dramata, která se za nimi kdy odehrála. Vtom se z města ozve obrovská rána, při níž 

se dokonce lehce zachvěje půda nasáklá vlhkostí řeky, následovaná křikem měšťanů. Anat 

neváhá ani vteřinu. Obrátí se na patě a rozběhne se vstříc počínajícímu chaosu. Dostane se 

vyloženě do vřavy. Lidé prchají v opačném směru, vráží do ní a zrak upírají za městské 

hradby, jako by právě tam mohlo čekat spasení. „Co se děje?“ odchytí vysokého muže s 

dlouhým plnovousem. „Prosím, řekněte mi, o co jde!“ „Tragédie v paláci!“ vychrlí ze sebe. 

Dech mu pádí, žíla na levé straně krku zběsile pulzuje. „Někdo založil požár v křídle, kde se 

nacházela panovníkova družina! Polovina lidí, již měli faraonovi dělat doprovod při obhlídce 

nového města, zemřela!“ „Zemřela?“ „Neslyšelas, holka hloupá?“ štěkne a jediným pohybem 

se jí vyškubne. „Povídá se, že za vše můžou nespokojení kněží. Radím ti, zmiz odsud, než se 

rozhodnou vybít si vztek i na tobě! Narušením starých pořádků si prý faraon proti sobě 

poštval veškeré božstvo. Kdo ví, co se na nás žene!“ Jenže Anat ho poslouchá sotva napůl. V 

mysli jí rezonují mužova slova o jednom křídle paláce… Ne, plete se, určitě se plete! Bohové 

na ně nemohli seslat tak obrovskou katastrofu. Přece nepřijde o jediného člověka, s nímž si už 

vykreslila sice chudou, nicméně šťastnou budoucnost… Vydá se proti proudu. Proplétá se 

mezi hysterickými měšťany a touží se dostat na místo, kde požár vypukl. Má strach, má 

hrozný strach… Khaldun jí kdysi pověděl, že jsou písaři ubytovaní v severním paláci. A tam 

přece… Každý ví, že právě tam se zdržují faraonovi nejbližší! Vyběhne zpoza malého 

kamenného krámku s barevnými látkami. Otevře se jí přímo samotné peklo. Plameny olizují 

stěny sídla, jako by byly z papíru, a dlouhá řada lidí si mezi sebou podává vědra s vodou, 

snažíce se požár uhasit. Sami však musí vědět, že je to marné. „Co písaři?“ křikne na 

úředníka, který celou scenérii s vytřeštěnýma očima pozoruje. „Kde jsou písaři? Dostali se 

ven?“ Muž k ní stočí zpola šílený pohled. Ve tváři špinavé od sazí se zračí zoufalství, 

beznaděj. Bez jediného slůvka zavrtí hlavou. S Anat se svět zatočí. Klopýtne dozadu, a když 

za sebou ucítí dřevěný sloupek jednoho z domků, vyčerpaně se o něj opře. Slzy jí kdovíkdy 

začaly stékat po tvářích, jsou horké a průzračné, přesto obsahují neskutečné množství pocitů. 

Od zmaru přes obrovskou bolest až po stravující nenávist… „Jsou mrtví všichni z jeho 



družiny?“ zaslechne náhle za sebou. Zastřený mužský hlas se hodně snaží, aby se hovor 

nedonesl k nepovolaným, ovšem Anat, skrývající se pod rouškou stínu, si nevšimne. Dívka se 

potichu obrátí. Pár metrů od ní stojí dva muži. Na holých lebkách se jim odráží mihotání 

ohně, bohatě zdobená roucha zase mluví o jejich původu. Kněží. „Všichni,“ přikývne ten 

menší, zavalitější. „Faraona nebude mít zítra kdo následovat. Bude své kacířské město muset 

navštívit sám!“ „Tohle ale není konečné řešení,“ odpoví jeho společník. Přemýšlivě si mne 

bradu, kolem očí mu září hluboké vrásky. „Musíme vymyslet, jak kult Atona zničit 

definitivně! Klidně i se samotným faraonem.“ Dál Anat nemá sílu poslouchat. Její žaludek se 

bouří proti všemu, čeho se v posledních minutách stala svědkem. Je jí zle ze způsobu, jímž si 

vyšší vrstva udržuje moc. Cítí obrovskou beznaděj. Tak takoví jsou odpovědní za jejich 

životy. Budoucnost. Oni drží v rukou otěže moci, bohužel s nimi neumí manipulovat jinak než 

s pomocí bolesti. Bolesti a zrady. Pláče. Pláče celou cestu do chatrče, již sdílí s otcem. Moc je 

zlo… Nechá-li se jí člověk opít, sám si dláždí cestu do Pekla. Je jako droga. Kdo jednou 

okusí, už se nechce vrátit zpátky. Může – chce pouze kráčet vpřed. Anat se zahledí k Nilu. 

Hned ráno nastoupí na první loď, která bude z Vesetu odplouvat. Otce vezme s sebou, však už 

se životem nějak protlučou. Od dětství byla zvyklá tvrdě pracovat. Když v osmi letech přišla o 

maminku, musela se naučit fungovat jako dospělá. Ve Vesetu by víc žít nedokázala. Ne s 

vědomím, že lidé, jimž mělo záležet na blahu chudého obyvatelstva, můžou za smrt muže, 

kterého milovala. Muže, jemuž se toužila oddat jak tělem, tak celou duší. Zvedne se vítr. 

Usuší dívce vlhké tváře, pohraje si s dlouhými prameny jejích vlasů. Anat v něm slyší 

Khaldunův konejšivý hlas. Vše bude v pořádku. 

 


