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MuslimovÃ© se modlÃ- pÄ›tkrÃ¡t dennÄ›. RÃ¡no, veÄ•er a tÅ™ikrÃ¡t bÄ›hem dne. JÃ¡ bych urÄ•itÄ› poÅ™Ã¡d zapomÃ-nala, jak
Pravidelnost je mi bohuÅ¾el neznÃ¡mÃ½m pojmem... Kde je meÅ¡ita, tam je k modlitbÄ› vyzÃ½vÃ¡ muezzin, ale tady v pouÅ¡ti
jsem se divila, kdyÅ¾ oba beduÃ-ni dÄ›lali na modlenÃ- pravidelnÃ© zastÃ¡vky. Jejich vÃ-ra musela bÃ½t opravdu pevnÃ¡ KdyÅ
to uvÄ›domÃ-te â€“ kolik to je modliteb do roka...

UÅ¾ jsme byli
po snÃ-dani a sedÄ›li zase na velbloudech a kolÃ©bali se pouÅ¡tÃ-. Bylo jeÅ¡tÄ› rÃ¡no a
snesitelnÄ›. Ta horka pÅ™es poledne si nedovede nikdo pÅ™edstavit, kdo to nezaÅ¾il...
Zase jsme byli zahaleni nejvÃ-c jak to Å¡lo (kvÅ¯li pÃ-sku), a to bylo velice
nepÅ™Ã-jemnÃ©â€¦

No, a o pÃ¡r
hodin pozdÄ›ji: "Za chvilku mÃ¡me bÃ½t v Zaafrane": zavolal na mne
Alain.
Zaafrane byla
maliÄ•kÃ¡ vesnice, kde k nÃ¡m hned pÅ™ibÄ›hli nÄ›jacÃ- kluci a nabÃ-zeli nÃ¡m coca colu.
"JakÃ© pÅ™Ã¡telskÃ© mÃ-sto", pomyslela jsem si a chtÄ›la od jednoho vzÃ-t
lahev. Kerim, kterÃ½ zÅ¯stÃ¡val stÃ¡le v mojÃ- blÃ-zkosti, mne zarazil v poslednÃ-m
okamÅ¾iku. "Neber nic od nikoho", varoval mne, "jak jenom vezmeÅ¡
lahev do ruky, nebo nÄ›jakou sladkost, budou po tobÄ› chtÃ-t mnohonÃ¡sobnou cenu
oproti skuteÄ•nÃ© a budeÅ¡ jim to muset dÃ¡t, jinak se jich nezbavÃ-Å¡!"

Vesnice byla
zajÃ-mavÃ¡ tÃ-m, Å¾e jsme mohli vidÄ›t dohromady na jednÃ© stranÄ› pouÅ¡Å¥ a na druhÃ© to
vypadalo jako ÃºrodnÃ¡ zelenÃ¡ zahrada â€” jinak jedinÃ½ hotel, (ten zase byl
zajÃ-mavÃ½ v tom, Å¾e pÅ¯jÄ•oval lyÅ¾e na jeÅ¾dÄ›nÃ- po pÃ-sku) a kavÃ¡rna, kde jsem jako
normÃ¡lnÄ› byla tam jedinÃ¡ Å¾ena.
ZaÄ•ala jsem
chÃ¡pat smysl sÃºry z korÃ¡nu, kde je psÃ¡no: "BoÅ¾e vzdÃ¡vÃ¡m ti dÃ-k, Å¾es mne
nestvoÅ™il Å¾enou!" Bylo mi lÃ-to vÅ¡ech tÄ›ch holek, kterÃ© se nemÅ¯Å¾ou s klukem
ani jÃ-t projÃ-t a drÅ¾et se za ruce.
Byla jsem
rÃ¡da, Å¾e jsem turistka, kterÃ¡ mÅ¯Å¾e skoro vÅ¡ude, i kdyÅ¾ to zase vyvolÃ¡vÃ¡ jinÃ©
problÃ©my â€” pÅ™Ã-liÅ¡ mnoho pozornosti ze strany tÄ›ch mocnÃ½ch tvorÅ¯, kterÃ© AllÃ¡h
patrnÄ› stvoÅ™il jen pro radovÃ¡nky...
JÃ¡ jsem si
vymyslela svoji vlastnÃ- sÃºru: "DÃ-ky bohu, Å¾e nejsem narozenÃ¡ jako Å¾ena v
tÃ©hle spoleÄ•nosti."
Napojili jsme
velbloudy, prÃ½ kdyÅ¾ jsou opravdu Å¾Ã-znivÃ-, tak dokÃ¡Å¾ou vypÃ-t aÅ¾ 180 litrÅ¯ vody.
My jsme vypili nepomÄ›rnÄ› mÃ-Åˆ, dokoupili pÃ¡r zÃ¡sob a vraceli se zpÃ¡tky do Douz,
Mustafa plÃ¡noval, Å¾e pojedeme tentokrÃ¡t kratÅ¡Ã- cestou. ZaÄ•ala jsem si pomalu
zvykat na monotÃ³nnost velbloudÃ-ho pohybu a jÃ-zda uÅ¾ bolela mÃ-Åˆ, ale patrnÄ› od
slunce mne zaÄ•ala straÅ¡nÄ› bolet hlava.
MÄ›la jsem co
dÄ›lat, abych nespadla. Byla jsem rÃ¡da, Å¾e uÅ¾ bylo poledne, doba modlitby a
odpoÄ•inku... Kerim se na mne podÃ-val a zavolal na Mustafu, Å¾e se musÃ- zastavit
na prvnÃ-m vhodnÃ©m mÃ-stÄ›, Å¾e se necÃ-tÃ-m dobÅ™e. ZaÄ•la se mi straÅ¡nÄ› motat hlava a
z velblouda mne Kerim pÅ™enesl v nÃ¡ruÄ•Ã-, Alain postavil mezitÃ-m pÅ™Ã-stÅ™eÅ¡ek a
rozprostÅ™el deku, abych si mohla lehnout do stÃ-nu.
Mustafa uvaÅ™il
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Ä•aj a pro mne dal mÃ-sto cukru sul... brrr!. ÄŒaj se solÃ- byl naprosto nepitnÃ½,
Å¾aludek se mi obracel naruby. Pod dohledem vÅ¡ech tÅ™Ã- muÅ¾Å¯ se mi ho naÅ¡tÄ›stÃpodaÅ™ilo vypÃ-t, aniÅ¾ bych zvracela, ale rozhodnÄ› jsem k tomu nemÄ›la daleko.
Na dalÅ¡Ã- deku
se posadili sami a bavili se spolu, bohuÅ¾el ve francouzÅ¡tinÄ›, takÅ¾e jsem jen
vnÃ-mala jejich hlasy a brzy mÄ› to uspalo. Nechali mne spÃ¡t a kdyÅ¾ jsem se
probudila, byly Ä•tyÅ™i odpoledne, oba beduÃ-ni byli u velbloudÅ¯, u pÅ™Ã-stÅ™eÅ¡ku byl
jenom Alain a pÅ™inesl mi tentokrÃ¡t normÃ¡lnÃ- mintovÃ½ sladkÃ½ Ä•aj, protoÅ¾e Mustafa
Å™ekl, Å¾e mÃ¡m hodnÄ› pit.
BolÃ- tÄ› jeÅ¡tÄ›
hlava?" musela jsem uznat, Å¾e nebolÃ-, Å¾e asi ta sÅ¯l mÄ›la nÄ›co do sebe, i
kdyÅ¾ to chutnalo pÅ™Ã-Å¡ernÄ›.
"Bylo to
divnÃ© spÃ¡t v noci bez tebe" postÄ›Å¾oval si. "A teÄ• nÃ¡s asi Ä•ekÃ¡ jeÅ¡tÄ›
dalÅ¡Ã-. Sedl si
ke mnÄ› na deku, pÅ™itÃ¡hl si mne k sobÄ› a chtÄ›l mne polibitâ€¦ ale v tom se uÅ¾
vraceli Kerim i Mustafa a jÃ¡ jsem ani nemÄ›la moÅ¾nost Å™Ã-ct Alanovi, jak moc mi
chybÃ- on. Oba beduÃ-ni byli rÃ¡di, Å¾e se
uÅ¾ cÃ-tÃ-m lÃ-p. PochvÃ¡lila jsem Mustafovi jeho lÃ©Ä•ebnou kÃºru a zeptala jsem se,
proÄ• mne nechali spÃ¡t, kdyÅ¾ uÅ¾ je tak pozdÄ›. "NecÃ-tila ses dobÅ™e a a nÃ¡m
je jedno, jestli se vrÃ¡tÃ-me dneska nebo zitra." pÅ™eklÃ¡dal Alain.
Zase jsme jeli
pÅ™es duny a Kerim mi vysvÄ›tloval, Å¾e kaÅ¾dÃ¡ vÄ›tÅ¡Ã- duna mÃ¡ svoje jmÃ©no â€” tak jako
jinde hory. TeÄ• jedeme prÃ¡vÄ› pÅ™es Zamlat al Bayda. Zamlat znamenÃ¡ v arabÅ¡tinÄ›
dunu.
Pak mne uÄ•il v
arabÅ¡tinÄ› poÄ•Ã-tat a Å™Ã-kal mi jednoduchÃ© vÃ½razy: Jako Å¾e ahoj je
"Salut", na â€” jak se mÃ¡Å¡? = â€ž Kafe al kaalâ€œ se odpovÃ- "Sukran el
hamdu li-Allah" = dÄ›kuji, dobÅ™e s boÅ¾Ã- pomocÃ-. A milÃ¡Ä•ek je "habibti".

TakÃ© se mne
ptal, co si myslÃ-m o islamu. Nemyslela jsem si nic, protoÅ¾e islÃ¡m mi byl
vzdÃ¡lenÃ½ jako kaÅ¾dÃ© nÃ¡boÅ¾enstvÃ-.
Doma naÅ¡i byli
katolÃ-ci a moje nejstarÅ¡Ã- vzpomÃ-nka je na zimu v kostele, dÅ™evÄ›nÃ© lavice a
Krista nesoucÃ-ho kÅ™Ã-Å¾. NesnÃ¡Å¡ela jsem ten obraz, dÄ›sil mne i ve spanÃ-. Musela
jsem tam ale jako malÃ¡ holÄ•iÄ•ka sedÄ›t kaÅ¾dou nedÄ›li s maminkou a babiÄ•kou,
pamatuju na tu nekoneÄ•nou nudu, kterou se mi podaÅ™ilo jednou zpestÅ™it, kdyÅ¾
vÅ¡ichni zpÃ-vali nÄ›co, co jsem neznala a vÅ¯bec se mi to nelÃ-bilo, a myslela jsem
si, Å¾e znÃ¡m hezÄ•Ã- pÃ-sniÄ•ku a tak jsem hezky nahlas zaÄ•ala zpÃ-vat: "ÄŒervenÃ½
Å¡Ã¡teÄ•ku, kolem se toÄ•". Maminka mi zacpala rychle pusu a odvedla mne ven.
Ne, to by asi
nepochopil.... Pro nÄ›j nÃ¡boÅ¾enstvÃ- bylo pÅ™Ã-liÅ¡ dÅ¯leÅ¾itÃ©, jÃ¡ v nÄ›m v tÃ© dobÄ› nic
nevidÄ›la. NechÃ¡pala jsem, proÄ• trÃ¡vÃ- tolik zbyteÄ•nÃ©ho Ä•asu modlenÃ-m k nÄ›Ä•emu,
co moÅ¾nÃ¡ ani neexistuje. Tak jsem jenom Å™ekla, Å¾e o islÃ¡mu toho vÃ-m pÅ™Ã-liÅ¡
mÃ¡lo, abych mohla mÃ-t vÅ¯bec nÄ›jakÃ½ nÃ¡zor.
CoÅ¾ nakonec v
tÃ© dobÄ› byla pravda.
PÅ™iÅ¡el druhÃ½
zÃ¡pad slunce v pouÅ¡ti.
ObrovskÃ¡ rudÃ¡
koule se dotkla horizontu a s pÅ™ekvapivou rychlostÃ- se zaÄ•ala propadat do vln
pÃ-sÄ•itÃ©ho moÅ™e. CÃ-tila jsem se velice dobÅ™e, povÃ-dÃ¡nÃ- s Kerimem mne vÅ¾dycky
bavilo, i kdyÅ¾ zdaleka nebylo tak plynulÃ©, jako je pÃ-Å¡u, Kerimova angliÄ•tina
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byla opravdu slabÃ¡ a hodnÄ› jsem si musela domÃ½Å¡let.
KdyÅ¾ jsem
slezla z Mahy, Å¡la jsem ji pohladit, jako jsem to dÄ›lala tÃ©mÄ›Å™ pokaÅ¾dÃ©, ale
byla dneska velice nervÃ³znÃ-, chÅˆapla po mnÄ› tÄ›ma obrovskejma Å¾lutejma zubama,
Å¾e jsem stÄ›Å¾Ã- staÄ•ila uskoÄ•it. Fakt jsem se straÅ¡nÄ› lekla, protoÅ¾e to bylo tak
neoÄ•ekÃ¡vanÃ©, ale to uÅ¾ vedle mne stÃ¡l Kerim a vysvÄ›tloval mi, Å¾e velbloudi jsou
nevyzpytatelnÃ-.
"Proto
mÃ¡m radÄ›ji konÄ›! Velbloudi se nedajÃ- vycviÄ•it, jsou tvrdohlavÃ-, nenÃ- na nÄ›
spolehnutÃ- a jsou dÄ›snÄ› lÃ-nÃ-. AÅ¾ pÅ™ijedeme domÅ¯, tak ti ukÃ¡Å¾u Makmeta, co na
nÄ›m jezdÃ-m!â€œ
VeÄ•er probÄ›hl
stejnÄ› jako pÅ™edchozÃ-. jenom jsme mÄ›li tentokrÃ¡t odzu, nÄ›co hodnÄ› podobnÃ©ho
jako leÄ•o. Mustafa naÅ¡tÄ›stÃ- koupil v Zaafrane zeleninu a mergez, pÃ¡rky ze
skopovÃ©ho masa, protoÅ¾e uÅ¾ tehdy poÄ•Ã-tal s tÃ-m, Å¾e se mÅ¯Å¾eme zdrÅ¾et. Balil
potraviny do velbloudÃ- deky, aby vydrÅ¾ely saharskÃ© vedro.
VysvÄ›tlil nÃ¡m, Å¾e AllÃ¡h nedovoluje jÃ-st
vepÅ™ovÃ© prÃ¡vÄ› proto, Å¾e v tÄ›ch dÃ¡vnÃ½ch MohamedovÃ½ch dobÃ¡ch nemÄ›li lednice a tak
spousta lidÃ- onemocnÄ›la a dokonce zemÅ™ela po vepÅ™ovÃ©m mase, kterÃ© je velice
nÃ¡chylnÃ© na zkaÅ¾enÃ-. Proto je AllÃ¡h zakÃ¡zal konzumovat. No a dneska muslimovÃ©
vÄ›Å™Ã-, Å¾e vepÅ™ovÃ© maso je neÄ•istÃ©. Mustafa si sice uvÄ›domuje dÅ¯vod, proÄ• to tak
je, ale vepÅ™ovÃ© maso doma nejedÃ- â€“ prostÄ› â€” "pÅ™ikÃ¡zÃ¡nÃ- se majÃdodrÅ¾ovat!"
Po veÄ•eÅ™i jsme
si jako vÄ•era sedli na velbloudÃ- deky. Mustafa chvÃ-li pÅ™emÃ½Å¡lel a pak zaÄ•al mluvit
ke mnÄ›:
"KdyÅ¾ jsi
spala, tvÅ¯j pÅ™Ã-tel nÃ¡m vysvÄ›tlil, Å¾e za tebe cÃ-tÃ- zodpovÄ›dnost, protoÅ¾e kdyÅ¾
jsi odeÅ¡la ze svojÃ- zemÄ›, tak tvÅ¯j otec ti nechtÄ›l pomoct a ty jsi zÅ¯stala sama
a bez prostÅ™edkÅ¯. Je mi to nepochopitelnÃ© - jak se mÅ¯Å¾e vlastnÃ- otec takhle
chovat ke svojÃ- dceÅ™i? NÄ›co takovÃ©ho by se u nÃ¡s stÃ¡t nemohlo, tady rodiny drÅ¾ÃpevnÄ› pÅ™i sobÄ›. NabÃ-zÃ-m ti otce, kterÃ½
tÄ› bude milovat - pÅ™i vÅ¯li AllÃ¡hovÄ›, moje rodina bude tvojÃ- rodinou.â€œ
PodÃ-vala jsem
se na pÅ™eklÃ¡dajÃ-cÃ-ho a Å¡okovanÃ©ho Alaina. NevÄ›dÄ›la jsem, jak na to reagovat. ZÃ-tra odjedu a uÅ¾ nikdy je
neuvidim. Nikdy? Najednou to â€žnikdyâ€œ zabolelo, bylo mi jasnÃ©, Å¾e Mustafa mi
nabÃ-zÃ- to, co sÃ¡m povaÅ¾uje za nejvÄ›tÅ¡Ã- dar.
Kerim si vÅ¡iml
mÃ©ho vÃ¡hÃ¡nÃ-. Vstal a pÅ™iÅ¡el ke mnÄ›: "Otec chce, abys u nÃ¡s zÅ¯stala navÅ¾dycky.â€œ
Nejmenovala se
jedna z knÃ-Å¾ek, co jsem kdysi Ä•etla, Past na Popelku?
Alena,
Yukon
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