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Pavlince, která mi uvìøila, že Bùh není v chrámech, synagogách
a mešitách kupčíkù, ale pouze v každém z nás. Svým skvìlým synùm
Tomáši a Martinovi, že uskutečnili mé nesplnìné sny.

B. O.



PPØØEEDDMMLLUUVVAA

Když jsem dopsal tuto knihu, opìt jsem si vyzkoušel osvìdčený zpù-
sob, jak svùj hrubopis čtenáøsky ovìøit ještì pøed jeho vydáním. Vytiskl
jsem nìkolik exempláøù a rozdal je známým, aby se obìtovali, více než
tøi sta redaktorským dotekem zatím nepoznamenaných stránek pøečetli
a sdìlili mi pak své dojmy. 

Učinili žádané a nelítostnì se do mì pustili. Kromì jednoho izrael-
ského plukovníka ve výslužbì, který nad mým textem ani okem nemrkl,
s uznáním mì poplácal po zádech, jelikož vìdìl své, což bylo pro mì
znamení, že vše je jak má být. A kdo jiný by se v tom všem mìl líp vyz-
nat, než voják, který bojoval v pìti blízkovýchodních válkách.

„Urážíš islám a dopadneš jak Salman Rushdie se Satanskými verši!“
dostal jsem varování, že mé znevažování perforací panenských blan
dvaasedmdesáti černookých panen v ráji není zrovna košer.

Kdo však víc znectil korán? Já citací jedné z jeho súr, nebo muslimští
mučedníci, vraždící nevinné židovské dìti, ženy a starce? Copak se v ko-
ránu nepíše, že muslimové mají ctít vyznavače Velké knihy, tedy Židy?
Nestará se snad Izrael o své muslimy líp, než kterákoli jiná neislámská
zemì? V židovském státì je víc mešit, než kolik je dohromady synagog
ve všech arabských zemích. A copak šéfové islámských zemí sami ne-
prohlásili, že vražedné útoky Usáma bin Ládina, Abú Músy Zarkáviho
a dalších teroristù jsou urážkou islámu, který je prý nejmírumilovnìjším
náboženstvím?

Výhrady mnohých lékaøù, jimž jsem také dal rukopis pøečíst, se
rovnìž nedají obejít. Jsou to odborníci a asi vìdí, co øíkají. Jeden, který
však vìøí v literární licenci, byl shovívavý, protože vìdìl, že na Blízkém
východì je všechno úplnì jinak, tedy i transplantace. Zbývající dva
tvrdili, že mùj popis hemodialýzy a atmosféry kolem dárcovství ledvin je
pøíliš zjednodušený a jiné medicínské vìci že zase nepøesnì formuluji
a že v Ostravì není zrovna etické psát o kupčení s orgány...

Rád bych laskavé čtenáøe upozornil, že tato kniha nemá sloužit jako
skripta pro studenty lékaøských fakult, ale že jde o dobrodružný román
s prvky všeho, co život pøináší – tedy též s láskou, vášnivým sexem,
spletitou výmìnou orgánù i se zákeønými vraždami a rafinovanou fikcí.
Hlavnì mi šlo o pøiblížení bezmocnosti semitských, tedy arabských i he-
brejských obyvatel Blízkého východu, které už pøestává bavit to každo-
denní kruté umírání, nekončící strach z atentátù a hrùzy z raket kasam



i scud. Lékaøské prostøedí je v mém podání jen kulisou pro tragédii
dvou hrdinek mé knihy, jež usilují o to, aby židovské i palestinské matky
žily konečnì v míru a bez obav o životy svých dìtí.

Vím, že pøes všechny mé dobré úmysly mi budou spílat Židé, mus-
limové i „mudrcové“, kteøí se vždy umìli pøimknout k jakémukoli du-
bisku, jen aby si kryli záda a jimž bylo ukradené, jestli ten jejich strom
konformnosti rostl smìrem k Moskvì nebo k Washingtonu DC. Ale ti
jsou nám, Valachùm z Hovìzí, ukradení, jelikož my máme valašská du-
biska ve svých duších a budeme si vždycky øíkat a psát, co nás tíží
i povznáší, zkrátka co máme na srdci, v nìmž nám proudí krev našich
nìžných matek a báječných otcù.

Životadárná krev pod obojí.

BØETISLAV OLŠER



,,...Tím, že se Židé navrátí do Izraelské zemì, vrátí se ke ,kos-
mickým’ pramenùm své zvláštní židovské tvoøivosti a duchovnosti.
Ve vztazích s Nežidy se Židé musejí v Palestinì vyhýbat vylepšování
své situace na úkor jiných.

Národ Izraele se musí stát humánním národem. Jeho zkouškou
bude vztah k palestinských Arabùm. Postoj Židù vùči nim musí být
postojem lidskosti, morální odvahy, která se udržuje na nejvyšší
úrovni, i když druhá strana není vùbec taková, jakou bychom si
pøáli. Ve skutečnosti je jejich nepøátelství dalším dùvodem pro naši
lidskost...“

AHARON DAVID GORDON,
sionista, Tel Aviv roku 1914

,,...Židovská národní domovina by mìla být požehnáním pro
všechny obyvatele Palestiny bez ohledu na jejich rasu a náboženství.
Na jedné stranì jsme slíbili poskytnout pomoc sionismu, a na druhé
stranì jsme zaručili nežidovským obyvatelùm, že by v jeho dùsled-
ku nemìli nijak trpìt.

Každý krok, který podniknete, by tudíž mìl pøinést morální a ma-
teriální zisk všem Palestincùm. Udìláte-li to, Palestina bude šiastná
a úspìšná, mír a shoda zde budou vždycky vládnout. Zmìní se v ráj
a stane se, jak je psáno v Písmu, které jste mi právì vìnovali, zemí,
v níž proudí mléko i med a kde trpící všech ras a náboženství najdou
útočištì pøed svým utrpením.

Vy, Židé v Palestinì, máte velmi velkou odpovìdnost; jste pøed-
staviteli židovského národa z celého svìta, a vaše chování poskytne
pøíklad Židùm ze všech zemí a bude jim dìlat čest. Nadìje vaší rasy
za tolik století budou postupnì uskutečòovány zde, nejen pro vaše
vlastní dobro, ale i pro dobro celého svìta...

Z projevu Winstona Churchilla,
ministra kolonií Velké Británie, 
který pøednesl v roce 1921 
pøi sázení stromu na staveništi 
Hebrejské univerzity v Jeruzalémì.
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K A P I T O L A P R V N Í

ČČIIŠŠTTÌÌNNÍÍ   KKRRVVEE

Izraelský muslim Muhammad Ali Fajsal nesnášel Židy, pøesto musel ležet
na pøeškrobeném prostìradle jejich dialyzačního lùžka v jeruzalémské
nemocnici Hadassah. Døevìnìly mu hýždì i mysl a ve své bezmocnosti
slábl jak moucha uvízlá v pavučinì a vysávaná elektrickým pavoukem.

Cítil se zrádnì opuštìný v cizím pokoji pod dohledem pøedpojištìných
drénù a komisních sester, jež sice ovládaly spoustu úkonù, vìtšinou však jen
stereotypnì podle medicínského itineráøe. Mìl padesát rokù, ale pøipadal si
jak stoletý vorvaò, vyvržený osudem na mìlčinu trablù, kde bezmocnì la-
pal po dechu. A když ho popadla spásná døímota, začal staøecky chrápat
a odfoukávat svým syrovým dechem zbytky sušenky na drsné pokrývce.
Vypadalo to, jako by po namodralém písku pochodovali malí krabí
poustevníčci. 

Byl spolumajitelem cestovní kanceláøe Palestina Tours ve východním
Jeruzalémì. Dostal ji jako invalida za vìrné služby v boji za svobodnou
Palestinu od Organizace a sám tuto živnost považoval za politickou trafiku
pro vojenského vysloužilce a stranického zkrachovance. Naštìstí byl též
manželem ženy Fatimy, jež mu dala čtyøi dìti. Mrzelo ho, že poøád nemìl
vnoučata, a už vùbec ho netìšil neurčitì vymezený zbytek pochmurného ča-
su, jelikož z ledvin se mu staly skoro zbytečné svaly a ještì mu činily tìžce
zvladatelné potíže. 

Šlo však pouze o špičku ledovce jeho životní smùly; ke všemu byl
pøesvìdčený, že narodit se izraelským Arabem je značnì horší vada, než nì-
jaká zlotøilá ledvinová kolika v tìle, i když bez kaménkové litiázy. Medicínské
termíny se neučil zpamìti, ale znal je jako cvičený kakadu; tisíckrát je slyšel
z úst vydezinfikovaných lékaøù, kteøí mu bez lidských pachù pøipadali pøís-
nì neosobní. A tak zhrzenì chodil na hemodialýzu k Židùm, aby støídavì
skøípal zuby a díval se nekonečné hodiny do bílého stropu a na umìlou
náhražku své dávné výrobny moče.

Jedinou výhodou toho martyria bylo, že občas nemusel pít ani močit
a zvedat prkýnka na WC. A tak trpkl a zkrotle vnímal monotónní pøedení 
divného mechanismu, jenž mu nepochopitelnou technologií čistil krev,
i když mnohem víc by to uvítala jeho duše zanesená beznadìjí, jež v nìm
obsadila volné místo po vypovìzené pompéznosti. Dvakrát v týdnu se s ním
na oddìlení zachraòovali další tøi pacienti, a když vidìl dva mladíky a docela
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sličnou tøicátnici s celým životem pøed sebou, mìl na chvíli zklidòující po-
cit, že na tom není ve svém vìku úplnì nejhùø. 

Byli v tom éterovì nevraživém politickém klimatu tragikomickou sešlostí;
tøi pravovìrní Židé a jeden muslim, jenž rouhačsky váhal, jestli má žít
z farizejství židovské dobrotivosti, která stála daòové poplatníky desetitisíce
šekelù za mìsíc, nebo zdali se má na své Izraelem placené pozemské
ponížení vykašlat a spìchat pøedčasnì do islámského ráje za proroky a čer-
nookými huriskami. Z nudy nìkdy rouhačsky pøemítal o reálnosti
Alláhových slibù. Kdoví, jestli ty panny mìly též obøízku a zda byly frigidní,
nebo si dopøávaly i orgasmus. 

Kdyby se do inzerovaných nebeských končin dostávalo v prùmìru jen sto
tisíc muslimù ročnì, muselo by s nimi dvaasedmdesát krásek obcovat
s frekvencí značnì nadzemskou, aby každodennì všecky ukojily, jak slibovala
jedna ze súr. V té části koránu mu nebylo jasné, jestli bude mít každý
mučedník svých dvaasedmdesát pannen, nebo zdali se o nì bude muset
podìlit s ostatními. To by jich ale muselo být dvaasedmdesátkrát víc než
mučedníkù. A jak by knìžky rajské lásky ještì po každé penetraci stíhaly ob-
novu perforovaných panenských blán, na to už jeho vilná pøedstavivost
nestačila.

Mìl ale k projednání se sebou samým mnohem horší nelogismy a ideo-
logická lascivnost koránu pro nìj byla v té chvíli až na druhé koleji, o níž
ještì nevìdìl, že je slepìjší než všechny Alláhovy cesty z Mekky do ráje
a zpìt. A jelikož i ta nejokázalejší hrdost človìka se jednou zlomí pod tíhou
bezprostøední hrozby smrti, pøestal být i on hrdinou a slabošsky prahl den
ode dne víc žít než umírat. Pøesto chtìl svému palestinskému snu dál sloužit. 

Hrdinská setrvačnost v genech byla ale jeho další svízel. Aby si oživil má-
tožné ideály, chabì si pøikazoval, že musí získat novou ledvinu, aby se s ní
pøičinil o zánik Izraele. To si pøedstavoval zcela pragmaticky; Židy vyženou,
jako oni vyhnali Palestince, ale jinak nic ničit nebudou. Ani nemocnici
Hadassah. Stejnì by tady byla i bez Židù. Jen v ní vymìní personál. Arabové
jsou pøece nejlepší i v medicínì. Tupí Hebrejci ještì sloužili v Egyptì jako
otroci, když arabští lékaøi už dìlali se svými pacienty zázraky...

„Od minulého týdne jste pøibral čtyøi kila!“ vztekala se pečovatelka z ži-
dovské sekty Samaritánù na jednoho z pacientù, pøipomínajícího dobøe kr-
meného zápasníka sumo.

„Vdávala se moje sestra,“ zmohl se mladík na pasivní rezistenci. 
„Chcete vùbec pøežít?“ vyvádìla øeholnice. „Nechtìl byste místo dialýzy

radìji na liposupci?“ zle vrčela a Muhammad mìl pocit, že tu starší ženu se
špatnì depilovaným knírkem pøíliš zdravotnictví nebaví.
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On sám se mezi jednotlivými akty toho høíšného pročisiování krve snažil
jíst málo a cucal led s citronem, jen když mìl opravdu nezvládnutelnou
žízeò. I jemu se stalo, že se neudržel, øíkal si, že žije jenom jednou, a nacpá-
val se jak o život a pìt hodin s umìlou ledvinou se mu pak stalo napínáním
na skøipec. 

„Alláhu, co je to za život, když nic nemùžu a pod krkem mì drží nìjaká
zasraná umìlá ledvina v krabici!“ klel pak potichu, ale stejnì se mu
neulevilo, jako nikomu, kdo se stal rukojmí smrti. „Ani souložit už nemùžu,
ani odjet s rodinou k moøi, natož abych si vyrazil na ryby jako døív!“ stìžo-
val si, skučel a marnì poklesle láteøil. 

Jinak ho ale ostatní moc nezajímali. Mìl svých problémù dost, nač se
ještì zabývat životními nesrovnalostmi zlotøilých Židù. Nemohl se skoro
pohnout, protože do nìho napíchali a napojili spoustu jehel, hadiček
a drátù, jeden mìl dokonce pøipnutý na ušním boltci, a pøipadal si jako in-
toxikovaný násilník pøivázaný k lùžku na protialkoholní stanici. 

Nepøišel sice z opileckého večírku, pøesto mu tøeštila hlava, v ústech
mìl pachui žaludečních šiáv a jazyk se mu lepil palčivou vyprahlostí na
rozbolavìlé patro. Vìdìl, že ta zatracená ledvinová kocovina se jen tak
nevypaøí a on se z toho prkenného ležení asi brzy vstøebá do škrobu
v prostìradle pod sebou. Z mozku mìl velbloudí tlamu, v níž pøežvýkával
pichlavé myšlenky, jež se nedaly strávit.

Okno v pokoji mìlo prùsvitné, ale neprùhledné žaluzie, proto se díval jen
do stropu, na jehož kdysi bìlostné omítce už znal zpamìti všechny její
prasklinky a stroupky vápenné barvy. Už nevzýval Alláha a nevolal ho na po-
moc, pøestal odøíkávat súry. Proč by se namáhal, když ho nikdo nevyslyšel,
nic božského mu život neulehčilo a ke zdi ho tiskla malovìrnost. Prahl po
milodaru zapomnìní alespoò ve snu, v nìmž byl sice ztøeštìný, ale zdravý.

Chtìl usínat, ale nedaøilo se mu to a zkoušel dìtinsky počítat kroužení
umìlé ledviny. Za minutu to bylo padesát otočení podivného kruhu dia-
lyzátoru, jež se v jeho obluzeném vìdomí jevilo jako miniaturní otáčivá
klec s vìčnì bìhající veverkou, kterou si kdysi v prùbìhu svého krátkého pù-
sobení v Torontu poøídil do hotelového pokoje, aby se pohledem na hlo-
davce za møížemi kochal vlastní svobodou. 

Ani s imaginární zbìsile pelášící veverkou však neusnul a dál počítal jen
pro zahnání nudy. Za hodinu zaznamenal pøes tøi tisíce obrátek a stále ani
náznak døímoty, tak se alespoò potichu vemlouval do pøíznì vytrvale pøe-
doucí mašinky, aby své poslání neodbyla. Složil pro ni súru Ó slitovná má
elektronická spáso močopudná, a vždy po jejím odøíkání čekal, jestli ho
Alláh neztrestá za to rouhání. 
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Ó slitovná má 
elektronická spáso močopudná,
nechi ti má krev dobøe chutná.
Vysaj si mì a zase naplò,
ai silný jsem jako pakùò,
aby popelnice mého tìla 
nejmíò týden vydržela!

Potøeboval pro další dny života, aby ho boží vùle učinila v dokonalé
souhøe s jeho čističkou patøičnì čilým, jak se sluší a patøí na muslima sice
s chimérickým, ale pøece jen s posláním bojovníka za Palestinu, jehož život
byl složitý už tím, že se nezávisle na své arabské vùli stal vinou repro-
dukčního prohøešku svých rodičù občanem státu Izrael.

Asi až pøíliš toužil po magii døímoty, aby mohl na pár hodin vymazat
z mysli svìt kolem sebe a svou zbytečnost. Čím víc se snažil upadnout do
stavu snivého mámení, tím víc trpìl nespavostí. A i když se ponoøil do
polospánku, nekonejšil ho sladký sen, ale pitvorné noční mùry. Nejhorší
muka prožíval, když se na nìho ve snu sápaly vzteklé Samaritánky, aby ho
pøipoutaly k posteli drény. 

O oslavì svých padesátých narozenin mìl své pøedstavy, pøesto i ten
jindy hektický den protrpìl na dialyzačním lùžku a znovu se po pøečtení
novin plných výhrùžek, vytáček a krve radìji bavil otupujícím počítáním.

„Pøeju ti hlavnì lásku! Nač by bylo človìku zdraví, kdyby ho nikdo ne-
miloval!“ šeptala mu Fatima, i když si myslel, že líp by mu bylo zdravému
a všemi milovanému. „Láska je nejlepší lék...“ 

Počítal. Žil pøesnì osmnáct tisíc dvì stì padesát dnù, tedy čtyøi sta tøicet
osm tisíc hodin, což činilo už dvacet šest milionù dvì stì osmdesát tisíc mi-
nut, tøicet osm vteøin, tøicet devìt, čtyøicet... A nebylo co bilancovat. Prvních
deset let prozevloval v uličkách východního Jeruzaléma, dalších pìt let se
vztekal, že se narodil tím, čím se narodil, protože ho nechtìly holky, a do
čtyøiceti zcela programovì nesnášel Židy. Pøitom byl skálopevnì
pøesvìdčený, že další roky už prožije jako šiastný boháč a poøád ještì živý 
islámský hrdina. Místo toho dál nenávidìl, jen místo Židù svùj osud. 

Ležel bezmocnì na lùžku a štítil se sám sebe. Byl nikým, pøikurtovaný
k pelesti, celé hodiny se potil a nemohl se umýt. Kdyby mìl šanci si oplách-
nout alespoò dlanì, jež mìl odpudivì lepkavé. Pøipadal si trapnì, jeho svaly
ochably a z pórù mu čpìl pot. Za horkou sprchu by zradil Husajnùv úkryt,
chorobné nutkání být čistý a vonìt vodou po holení ho sužovalo. Než si
zvykl na pìt dialyzačních hodin bez mýdla, v bøichu ho tlačila neuróza, jak
hromada kamení.
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Když mìl pøíležitost, koupal se dvakrát dennì. Pečlivì, dlouze a voòavì.
Trpìl utkvìlou pøedstavou, že kdyby náhle zemøel, nedìlal by nikomu potíže
s tím, že by museli jeho mrtvolu složitì omývat. Pøipadal si jak podivín Igor
z Irkutska, spolužák z káhirské univerzity, který na ulici vždy pøi chùzi četl.
Vìøil v nahodilost osudu, že do nìj tak jednou vrazí nevídaná kráska, s níž
pak bude mít úžasný život. 

Podíval se na okno, v nìmž nìkdo povytáhl žaluzii, a uvidìl øímsu a za ní
vršky olivovníkù na nedalekém kopci. Byl rád, že v té nemocniční bledosti
mìl pøed očima i trochu zelenì. Najednou si uvìdomil, že si už nedokáže
pøedstavit, jak krásnì voní vìtve borovic. A ty záhonky narcisù a rùží u domù
ve stráni naproti musely být tìmi nejopojnìjšími. Ležel a hodinu nic jiného
nedìlal, než jen nasával svým chøípím vùni pár set metrù vzdálených
stromù a kvìtin. Marnì. Byl plný jen koøení Fatimy a nemocničního pachu. 

Zapøísáhl se, že hned jak pùjde z dialýzy, bude čichat ke všem náhodným
kytkám a kùøe stromù, aby do sebe nabral vzpružující aroma do zásoby
a pøevonìl jím pøíštì všechny tinktury, étery a odéry kolem umìlé ledviny
i nakyslý pach močoviny ze špatnì vypláchlých bažantù. Obezøetnì hypno-
tizoval škvírou v oknì tìch pár stromù a zøejmì záhon rùží pøed nimi, na
dálku vidìl jen rudé chomáčky vyšité na zelené látce. Jinak bylo všechno
pískovì šedé.

Pøišlo mu líto, že Jeruzalém není tak šiavnatý a smyslnì zvlhlý jako Paøíž
a žírný jako Ontario a že místo plodných lánù pšenice má kolem sebe jen
beduínsky zákeøná skaliska stejnì fádní barvy jako písek, jenž mìsto svíral
v pasti, z níž nebylo úniku. Jako by za trest pro dìdičný høích Židù byla všude
jen písčitá šeï. Pouši mìli lidé ve své islámské, køesianské i židovské krvi,
v očích i duších, a ti, kteøí ji mìli jen ve vlasech a jimž skøípala køemičitì
mezi zuby, na tom byli nejlíp. 

Mìl z toho neutìšeného pohledu sucho v ústech i v srdci a vzpomínal,
jak v dìtství rád padal do moøského pøílivu. Stál v nìm a čekal, až se pøíboj
s šumìním rozpouštìné obøí tablety celaskonu pøiøítí, a pak do nìj plácl po
zádech a díval se, jak se nad ním zavírá chladivì prùzračný poklop, jak by-
la najednou nebeská modø rámovaná zelenkavými vlnami a svìt pohltil
chøtán vodní pøíšery s pìnou u tlamy. 

Strašlivì si pøál znovu se ponoøit do moøských vln; určitì by pod nimi vy-
držel s dechem co nejvíc, jen aby si toho očistného blaha užil. Místo toho
mu jen nìjaký stín pøeletìl pøes tváø a za oknem spatøil chaotický záblesk,
možná se mu to jen zdálo. Byla to velká bìlostná čmouha pøipomínající
máchnutí ptačích køídel, proti svìtlu záøících jak perutì archandìla Gabriela
z jeho dìtských chvil víry.
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„Sestro, kde se tady u vás berou rackové?“ zeptal se udivenì a pøihlouple
civìl na opeøence, který se usadil na parapetu a díval se na nìho zpod
žaluzií s otevøeným zobákem, jako by se mu vysmíval.

Špatnì naladìná samaritánka se úkosem podívala smìrem k oknu a pak
suše poznamenala, aniž by zvedla hlavu od dialyzačního pøístroje:

„Kde by se tady vzal racek! To mohl být jedinì holub!“
„Pøece nejsem cvok!“ zasmál se bezmocnì. „Snad ještì rozeznám racka

od holuba! Byl to bílý racek a chechtal se mi, protože to byl židovský
bacilonosič!“ mumlal unavenì.

„Holubi jsou všelijací!“ øekla žena s rouškou na hlavì. „To máte z toho, že
jste také pøibral skoro tøi kila!“ dodala pøísnì. „Teï na vás jdou halucinace!“

„Jste dietní, nebo dialyzační sestra?“ vztekl se a prudce sebou trhl, až ho
zabolelo od napíchaných pout, v nichž mu cirkulovala vlastní krev.

Boží služebnice už neøekla nic, pøekontrolovala jeho drénová pøipojení
letmým pohybem ukazováčku, jako by je pouze počítala, a pak vyšla na
chodbu. Byl zmatený, znejistil a sám nevìdìl, jestli to na øímse byl holub,
nebo racek, a jestli tam vùbec nìco bylo, protože se mu udìlalo špatnì
a klidnì mohl mít vidiny. Nemohl to být ani holub na støeše, jelikož nemìl
v hrsti ani žádného vrabce. 

„A co když to opravdu byl archandìl Gabriel?“ pomyslel si zmožený léky
a z pøedstavy nebeského posla ho zamrazilo. „Asi se budu muset pøestat
pøejídat!“ poručil si.

Zvažoval, zdali by køesiansko-muslimský andìl vùbec mohl pøistát na
parapetu judaistického okna. Jedinì, že by šlo o melachomaneze, jak øíkali
Židé andìlu smrti. Umíral a mìl strach. Už to nebyla otázka desítek rokù, ale
možná každé pøíští minuty, hodiny, dne... Umírání. Jak snadné bylo vyslovit
to slovo, jak tìžké bylo se s ním smíøit.

Øekl si, že je paranoidní podìs, a radìji si pøipomnìl, že si už dávno ne-
broukal žádnou melodii, jak to dìlával bìžnì doma i bìhem jízdy za
volantem svého autobusu. Dìlalo mu pøíjemnì, když v nìm vibrace hlasivek
jemnì rezonovala a rozechvívala mu mozek. Cítil se v takových chvílích
slastnì, jako by mìl uši pod vodou a neslyšel plážový halas, ale jen hebce šu-
mivou hudbu, znìjící z nitra šeptajících mušlí...

Mìli s Fatimou zamilovanou píseò. Ani si už neuvìdomoval, kde se ji
naučil, ale vryla se mu do pamìti tklivou melodií a dala se zpívat dívkám
s romantickou duší. A Fatima takovou duši mìla.

„Al-hubb fí kalbí ámana Fatima, malakti kalbí bi ridájek...“ zpíval jí a ona
zpívala jemu, ale jen když byli sami a nikdo je nemohl slyšet. 

„Vìø provždy lásce v srdci mém, ó Fatimo, ó Muhammade, neb ovládla
je celé milost má...“ pìli si a vùbec jim nevadilo, že ta píseò byla vìnována
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jisté Káfiji a ne Fatimì, natož Muhammadovi, ale jejich parafráze se jim lí-
bila nejvíc. 

„Je každý kout mé duše tvùj, ó Fatimo, ó Muhammade, ve tvých rukou
osud  teï spočívá mùj...“

M U S L I M O V O T R Á P E N Í

O své ledviny se nikdy moc nestaral, vlastnì o nich prakticky ani nevìdìl.
Øíkal jim dva pøerostlé dvacetidekové boby, z nichž jeden byl výš než ten
druhý a dokonce mohl bloudit po tìle. A to bylo vše. Uvìdomil si, že ani pøi
močení nikdy nehloubal, jak jsou ledviny a vymìšování pro tìlo dùležité.
Zvedl svoji volnou ruku, pøipadala mu prùsvitná, zatnul prsty a pøedstavo-
val si, že potíž mu dìlá sval, který byl menší než jeho pìst. Musel to být
houževnatý orgán; dennì mu kdysi pročistil skoro sedmnáct set litrù krve. 

„Vaše krev je hnána pumpou pøes hadičky do první části dialyzátoru, v té
druhé proudí dialyzát,“ øekla mu stroze už ne samaritánská, ale obyčejná
zdravotní sestra z øad ruských imigrantù. 

Napojovala ho na umìlou ledvinu a cítila povinnost mu øíct, co s ním
dìlá. Zpočátku se snažil vnímat, jestli cítí ve svých žilách nìjaký nezvyklý po-
hyb a jestli pozná, že jeho krev jde z tìla ven a zase zpátky a jestli mu Židé
do žil nevracejí nìjakou úplnì jinou zkaženou tekutinu. Kromì køečí v žalud-
ku a zloby v duši nezaregistroval nic, co by napovídalo pøevratným zmìnám
v jeho krevním obìhu. 

„Krev i dialyzační roztok jsou oddìleny polopropustnou membránou
s otvory velikosti jedné molekuly, které umožòují, aby škodliviny z krve
pøecházely do dialyzátu, jenž pak jde do odpadu, zatímco čistá krev se vrací
zpátky do vašeho tìla,“ chrlila ze sebe sestra. Asi mìla právì po zkouškách
a chtìla prokázat, že i v Moskvì vìdìli o hemodialýze.

„Kolikpak mìøí jedna molekula?“ zeptal se poiouchle, aby v sobì za-
mluvil výčitku, že by jí mìl spíš projevit úctu a neskonalý vdìk.

„Tolik, co vaše nekalé odpady!“ vìdìla si rady s jeho štiplavostí.
„Myslíte nekalé nebo výkalé!“ pokusil se o žert a hned nepochopil, proč

se na nìho sestra dívá jako na idiota. 
Zpočátku na protest proti zradì svého osudu se vùbec nechtìl o tyto vì-

ci zajímat a upovídanou zdravotnici vnímal bìhem dialýz jen proto, že se
mu líbila; byla to málo vídaná židovská blondýnka z venkova od Volhy,
nemìla knír, zato tlustý cop až tìsnì nad minisukni, v níž se jí pnul pevný
zadek. 

Když se sklánìla nad pacientem na vedlejším lùžku, s chutí se díval na je-
jí svùdné boky pod bílým minihábitem. Hladil očima její nohy a kdyby se
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necítil trapnì, nechal by svoji fantazii vyšplhat až do jejího rozkroku, ale
radìji otočil hlavu. Myslel na nìco úplnì jiného.

Pročištìní svých útrob považoval za nezvykle dùležité. Musel být v po-
hodì; čekal ho složitý úkol – mìl projet svým mikrobusem s mírovými ak-
tivisty až k sídlu Organizace v Ramalláhu, v nìmž izraelští vojáci vìznili
skvìlého vùdce vùdcù Jásira Arafata a jeho spolubojovníky.

Jednou se na nìho do nemocnice pøišla bez ohlášení podívat Fatima.
A jelikož mìla obchod s koøením všeho druhu, vonìla víc než indický kuchaø,
a když pøišla do oddìlení, všichni se za ní ohlíželi, jak kolem sebe šíøila do
pachu lyzolù a injekcí opojnou vùni tymiánu s drceným høebíčkem a sladem
skoøice.

„Myslela jsem si, že bys mì tady chtìl mít, badyánku!“ povzbudivì se 
usmála. „Bylo mi smutno...“ 

Z jejího dávného optimismu jí zbyl jen aromaticky romantický zvyk po-
jmenovávat své blízké či rozličné životní situace rùznì koøenìnými a jinak
dráždivými ingrediencemi. Své nejmladší dceøi Neheøe øíkala šafránku,
k druhorozenému Alimu se podle ní hodil kmínek, k dospívajícímu synovi
Abdulláhovi zase anýzek, ale musela si dávat pozor, aby to neslyšeli jeho
vrstevníci. Nejstarší Sabra byla tymiánek a každá životní pøíjemnost či nepøí-
jemnost byl puškvorec a černobýl.

„Chøadnu!“ vydechl Muhammad, jako by vypouštìl kroužky dýmu, ale
byl rád, že se mùže v tom dezinfikovaném smradu alespoò nadechnout
pøívìtivého aroma skoøice.

Valil se na nìj svìt, v nìmž slabí marnì chtìli být silní a silní byli jen vyz-
tužená želatina, na níž nešlo stavìt ani vzdušné zámky. Svìt, jenž mu pøi-
padal jako velký komplot jeho nefunkčích ledvin s prolhanými Židy a se
zhrzenou studentkou práv Suli Kurájovou, kterou kdysi opustil pár dnù
pøed jejich svatbou, jelikož se zamiloval do dívky, jež si ho jako jediná
promyšlenì nevšímala a jmenovala se Fatima.

„Neøíkej taková slova, badyánku,“ utøela mu kapesníkem pot z čela
a pohladila pøedoucí umìlou ledvinu, aby ji očarovala ve jménu vìrných
služeb svému milému.

„Proč jsem zrovna badyán?“ zeptal se jí jednou, když ho to oslovení ještì
nedeprimovalo.

„Je to takové anýzové voòavé koøení ve tvaru hvìzdičky,“ nìžnì k nìmu
pøičichla. „Ty jsi pøece moje hvìzdička...“

Když onemocnìl, pøíliš možností k vybraným nìžnostem už nemìli
a každé jejich pøipomenutí ho nepovzbudilo, ale pøidávalo mu na skleslosti. 

„Jakýpak jsem teï voòavý badyán? Spíš páchnu jak stará oliva usychající
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bez vody, kterou nám Židé odvedli z Jordánu!“ zavrčel tiše nasáklý nemoc-
ničním odérem.

„Ne tak nahlas! Tady všude jsou pøece Židé!“ neklidnì se rozhlédla. „Jsi
moje láska, badyánku!“ šeptla pak spokojenì, že je na ní tak závislý a už jí
nikam daleko neujede; naklonila se a políbila ho na čelo. 

Cítila se vinná, že neobstála v testech. Tajnì se k nim pøihlásila, aby mu
darovala svou ledvinu. Transplantační centrum ožilo reálnou nadìjí.

„Jsi moc prima, ale když už nevíš, co s emocemi, radìji nadávej na Židy,
jen mi pøed nimi neøíkej badyánku!“ øekl tak tiše, že pouze artikuloval,
a Fatimy se jeho slova dotkla, ale chápavì ho pohladila.

Dala mu svoji znásilnìnou ženskou čistotu, ale vìdìla, že za tu cenu by
ji mìl radìji høíšnou a plnou vášnì a milostné fantazie. Nemohla za svùj
chlad, který marnì pøekonávala. Jako dívka musela prodìlat obøízku.
Částečnì pøišla o klitoris a malé stydké pysky, ale poøád na tom byla lépe,
než jiné muslimky v jejím vìku, jež náboženské tmáøství ponížilo ještì víc
a pøipravilo je také o jiné ,nečisté’ části genitálií.

„Proč jste mi to museli udìlat?“ vzlykala v hrùze, když ve svých osmi
letech usínala zmámená dávkou valia, které pøesto neutišilo pálivou bolest
v jejím klínì.

„Chtìl to tak Bùh!“ øekla jí plačící matka, jež trpìla víc než dcerka.
„Bylas nečistá!“ zabručela teta Surada, otøela bøitvu po svém nebožtíkovi

a uložila ji zpìt do brašny s instrumenty vykonavatelky obøízkové očisty.
„Tak proč nás Bùh stvoøil s nečistým tìlem? Aby nám pùsobil bolest?“

ptala se nic nechápající dívka.
„Bùh ví, co dìlá!“ øekla teta a odešla k další nešiastnici. 
Fatimu napadlo, že Alláh bude asi tak špatný a zmatený stvoøitel, jak

špatní a zmatení byli stavitelé babylonské vìže. Jako odporný lep na ní od
tìch chvil lpìla nezbavitelná výčitka, že není plnohodnotná, pozdìji pøiby-
la další obava, že svého muže šidí a že pùjde za jinou. Nikdy jí to sice ani ne-
naznačil, ale nebylo tìžké si pøebrat, co muži potøebují. Ty islámské nevyjí-
maje. 

Proto mu už dávno chtìla pomoci, aby odčinila pøíkoøí, které mu
napáchala svým nezavinìným zohyzdìním. Mìla pøece obì ledviny zdravé,
zøejmì by byla schopná bez vìtších potíží žít jen s jednou. Nebyla ale vhod-
ným dárcem. Nemìli stejnou krev. Nìkolik nocí kvùli tomu proplakala.
Stejnì dopadli i další a jediní dva ochotní kamarádi: Ibrahim mìl problémy
s bílými krvinkami a Salima v Gaze bez hygieny nainfikovali žloutenkou.
A tak Muhammad i Fatima si jen sami pro sebe pøemítali, co by se dalo
dìlat. 

Vìdìli, že se dá ledvina koupit za nekøesianské peníze, ale nikdy spolu na
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toto téma pøíliš nemluvili; mìli strach, že by jim nìkdo nìco takového
mohl nabídnout a oni by se jen trápili, že by byli nuceni tuto šanci odmít-
nout. Slyšeli o statisících dolarech a riziku vìzení za nelegální obchodování
s lidskými orgány a ještì víc jimi zmítala beznadìj, kde by takovou sumu
i odvahu vùbec vzali. Byl v registru čekatelù na orgán, musel oznamovat,
kde se kdy nacházel, aby byl lékaøùm kdykoli k dispozici. Myslel si ale, že je
to jen záminka Židù, aby ho mìli neustále pod dohledem. 

Zbabìlý strach o život ho dočista pobláznil, a když jel v autì, hypnotizo-
val kolem šílenou rychlostí se øítící øidiče a uvažoval, jestli právì nìkterý
z nich neskončí divokou jízdu nìkde pod srázem a nestane se tak jeho
dárcem. Nebo dárcem tìch, jež jsou v poøadníku pøed ním a on by tak mohl
postoupit blíž ke kýžené metì. Sledoval statistiky vražd i obìtí pøi nej-
rùznìjších katastrofách a atentátech a snažil si z toho odvodit počet
pravdìpodobnosti. Stále mu ale vycházela šance na pøežití jen asi tisíc ku
jedné.

Za vším byla jen krev. Prolínala se i nakøáplým palestinským životem.
Dìti ve školách v Gaze si zpívaly, že obìtují svoji krev za Jeruzalém, Jásir
Arafat vybízel poddané, aby zaplavili krví bezvìrcù ulice satanských mìst,
šejk Jásín jim zase vtloukal do hlav, že bez prolití vlastní krve nebude svo-
bodné Palestiny. 

Krev na hlavy Židù. Krev ve všech podobách. Bolestnì prolévaná.
Muhammad poøád ještì ze setrvačnosti nenávidìl, ve skutečnosti ale už
prahl pouze po krvi šiastnì darované. Šlo o stejnou životadárnou tekutinu;
její skupenství už však pro nìj nebylo potravou nenávisti, ale kajícnou
záchranou. Nikdy pøedtím si nepøipouštìl, že by i nula sama o sobì mohla
mít takovou hodnotu. Nula pozitivní. Krev podobojí.

Fatima uvažovala podobnì; schválnì mìla v krámku tranzistorák,
a kdykoli uslyšela o nìjakém neštìstí, hned byla ve støehu. Pøed televizí jen
úzkostlivì čekala, jestli se po zprávì o tragické události neozve nìkdo
z Hadassah, aby oznámil jejímu muži, že se našla vhodná ledvina ze za-
hynulého dárce. Takové myšlení ji dìsilo a unavovalo, ale vzápìtí své mor-
bidní uvažování ve jménu svého muže omlouvala.

„Jsem celý zpocený, vlasy mám mastné!“ bránil se ostýchavì, když ho
znovu pohladila po hlavì.

„Copak na tom záleží, když jsi moje všecko, badyánku?“ políbila ho zas na
neholenou tváø a za jejími zády se ozvalo rozpačité zakašlání.

Byl to jeho lékaø profesor David Gozovský. 
„Tak co, mladíčku, jak ti naše ledvinka slouží?“ zeptal se bodøe ten do-

brosrdečný šedovlasý Žid, který i pøes svých sedmdesát let poøád ještì pilnì
pečoval o pacienty.
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Fatima tiše pozdravila, usmála se na svého muže a po špičkách zmizela
na chodbì. Snažila se být co nejrychleji na čerstvém vzduchu; medicínské
prostøedí ji deprimovalo dráždivým pachem a kumulací všech možných
i nemožných bolestí svìta. Skličovalo ji, že míra toho utrpení se
bezprostøednì týkala také jejího muže.

„Je to prima vynález, jenom kdybyste mi ho mohli zašít pod kùži, abych
se tady nemusel celé dny nudit k smrti!“ zatváøil se Muhammad naoko
pøívìtivì, ale nìkde v nìm se zvedala vlna animozity, s níž ale v pøípadì
svého lékaøe vnitønì bojoval.

Nechtìl si to pøipouštìt, ale ve svých pøedstavách obdarovával výjimeč-
nou pøízní toho šedovlasého doktora, jehož nos pøipomínal velký svraštìlý
fík, a pøi zničení Izraele by ho nejspíš nechal velkoryse žít, aby mu dál za-
opatøoval jeho ledviny.

David Gozovský pocházel z polské Lodže; jeho otec byl kdysi uznávaným
chirurgem na tamní klinice, pøesto musel v roce 1940 pøenechat svùj ma-
jetek zlodìjùm a pøemístit se do ghetta, z nìhož putovala jeho prominent-
ní pìtičlenná rodina do Osvìtimi i s tøináctiletým Davidem, který v tom
pozemském pekle sice už nemìl svùj elegantní pokoj a koupel
s heømánkovou pìnou, ani barevné sny a bar micva, zato jako jediný
z pøíbuzenstva unikl plynovým komorám. 

„Jenom buï rád, mladíčku, že máš alespoò ledvinový záskok, jinak by ses
tady mohl k smrti unudit doslova,“ usmál se profesor pichlavì. 

Po dìtství plném hrubostí, hrùz a násilí miloval používání zdrobnìlin,
čímž vzbuzoval v Muhammadovi odpor. Pøipomínal mu jedince s neujas-
nìnou sexuální identitou, a to se mu protivilo. 

„Víš, že umìlou ledvinu poprvé použil v roce 1943 Nizozemec Kolff?“ øekl
profesor a mimodìk ho napadlo, že v tom objevném roce mu též umučili
otce s matkou.

Muhammad mlčel. Sugeroval si, že zatímco mu dialýza krev čistí, pouhá
pøítomnost toho starého Žida ji znovu špiní. Byl však natolik soudný, že sám
tuto svoji tezi považoval za zcestnou a nepraktickou. Vìdìl, že bez tìchto ,ži-
dovských špinavcù´ by už dávno dodýchal.

„Poslyšte, doktore, co vy víte o beznadìji!“ øekl ráznì, ale dùvìrnì, pro-
tože v ten den byl na pokoji úplnì sám. „Trpìl jste snad v životì nìjakou váž-
nou chorobu, která by vám ohrožovala život?“ 

„Kdysi jsem mìl namále i bez zákeøné choroby a byl jsem na tom hùø než
teï ty,“ svìøil se profesor, pøivøel oči a zašklebil se, až vycenil zuby, jako by
dìlal reklamu na zubní pastu a zároveò trpìl zánìtem okostice. Tímto zpù-
sobem si zaostøoval svou dalekozrakost v mysli, když chtìl spatøit zlovolnosti
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své minulosti. „A tenkrát jsem se modlil, aby mì nìkdo zachránil, že to pak
celému svìtu stonásobnì vrátím!“ odmlčel se a pøestal se šklebit.

„Pøežil jsem a tak se snažím.“
„Co to byl za problém?“
„Øíkalo se mu holocaust...“
Muhammad se zarputile podíval skrz žaluzie. Pomyslel si, že ti zatracení

Židé budou s tím svým holocaustem vìčnì mávat jako s všemocným trum-
fem fatální ublíženosti a žadonit o soucit. Pøesto mlčel a chabì se pobízel,
aby se omluvil, nebo udìlal alespoò nìjaké vstøícné gesto. Ten židovský dok-
tor pøece nemohl za to, že netrpìl jako on obtížnou chorobou, jež roztøíšti-
la jeho køišiálovou kouli plnou smìlých vizí. Stačilo, že se ten Žid dlouze
a chraplavì smál svým chra chra a za každou slabikou mu poskočil ohryzek,
takže vypadal, jako by se mu z krku pøes svraštìlou kùži dobýval pouštní
škorpion.

„Mùžete mi øíct, jak to tedy se mnou vlastnì je?“ broukl Muhammad
poslušnì, aby nìjak odčinil svùj výbuch emocí.

„Ptáš se otrávenì, jako bys øíkal mechanikovi, že za ty peníze by ti mohl
alespoò vysvìtlit, co na tvém autì opravoval,“ zasmál se lékaø chápavì,
čímž chtìl naznačit, že ho jen tak nìco nerozhází. 

„Vy byste nebyl otrávený, doktùrku?“ pokusil se Muhammad o odevz-
daný úsmìv, ale vyšla mu jen strnulá køeč. „Takový podraz...“

„Trpíš, chlapečku, chronickým selháním ledvin, zpùsobeným rychlejším
odumíráním bunìk než je bìžné, a čistící funkce je nedostatečná!“ snažil se
profesor pacienta nevydìsit.

„A kdyby bylo to odumírání pomalejší, problém bych nemìl?“
Profesor Gozovský si pøipadal jako na semináøi pro začínajíci zdravot-

nický personál. 
„Ledvinové buòky nám narostou v potøebném množství asi milionu

v každé ledvinì už v dìtství,“ začal rozpačitì, jelikož padesátiletého studen-
ta ještì nikdy nemìl. „Potom se už netvoøí a jen odumírají. Nìkdy jich
ubude moc a ledviny mají malér!“ zakončil svoji lekci, otøel si pot z čela a se
svým nevkusným puntíkovaným zelenožlutým motýlkem pod krkem vy-
padal jako starý klaun, jemuž se už nikdo nesmìje. 

Arab nic neøekl, jen nasupenì vyfoukl nosem a mrzelo ho, že se vùbec
ptal; pocítil zhrzenost, že má v sobì spoustu vìcí skoro nadranc, a to jednou
provždy. Proto už mlčel a dál jen dìlal, co mu pøikázali.

„Jsi, chlapečku, na seznamu čekatelù, to víš, takže se možná brzy
dočkáš!“ øekl slavnostnì profesor, aby ho pozvedl na duchu. „Na ledvinu
u nás ve frontì pøešlapuje pøes čtyøicet pacientù, z toho pìt čeká na dárce
s krevní skupinou nula jako ty!“ dodal.
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„Mám už padesát a nejsem žádný mladíček ani chlapeček!“ zareagoval
Muhammad podráždìnì. 

„Mohl bys mít ledvinu hned, pokud sám objevíš nìkoho, kdo by ti ji
vìnoval,“ øekl lékaø a dìlal, že narážku pøeslechl.

„Víte, že to zkoušela moje žena i kámoši a marnì!“ zavøel Arab oči a na-
padlo ho, co by se stalo, kdyby kromì sebe ještì nìkoho z pøíbuzných ože-
bračil tím, že by ho pøipravil o zdravý orgán. Vlastnì bylo dobøe, že Fatima
neprošla. Sama už byla i tak zmrzačená až dost.

„Kdyby si lidé uvìdomili, že po smrti si stejnì své orgány do nebe nevez-
mou, bylo by tvoje čekání mnohem kratší,“ kývl hlavou profesor.

„A co když pùjdou do pekla?“ myslel si Muhammad, že je vtipný.
Doktor se ale nezasmál a jen dál kontroloval písklavé pøístroje. Pacient se

podíval na jeho netøesoucí se ruce a vytetované číslo na silném pøedloktí
jedné z nich, na husté prostøíbøené obočí i chlupy v nose, a mìl vztek, že ten
židovský dìdek je poøád tak čilý, i když pøežil vyhlazovací tábor, zatímco on
o svého tátu pøišel záhy; zemøel na infarkt už v devìtapadesáti a pøitom byl
pravovìrný muslim a nikdy nekouøil ani nepil.

„A co kdybych si nìjakého dárce zabil?“ chtìl být Muhammad za každou
cenu vtipný, ale ihned pochopil, že se mu jeho žert nepovedl.

„To ses moc nepøedvedl, chlapečku!“ zasupìl otrávenì profesor.
„Ale z hlediska lidského pudu sebezáchovy je to logické, ne?“
„Že ses nepøedvedl?“
„Že chci žít!“
„Každý lidský život má svùj scénáø, do nìhož nelze dìlat samovolnì škr-

ty,“ podíval se shovívavì profesor. „To by se osudu nelíbilo.“
„Vy že vìøíte na osud?“ nevìøícnì se podíval Muhammad.
„Vìøím, že nic v životì není náhoda!“
„Takže to, že moje ledviny zkolabovaly, je promyšlený tah osudu?“
„Kdybychom znali na vše odpovìï, to bychom tady možná nebyli.“
„Myslíte, že bychom nikdy neexistovali, nebo že bychom si všichni žili

v pohodì v jedné Velké Palestinì?“ zašklebil se Muhammad.
„Uvidíme se za týden,“ broukl na pùl úst profesor zklamanì. 
Jen špatnì pøedstíral, že jeho hloupou vìtu pøeslechl, a v duchu si øíkal,

koho to, proboha, zachraòuje, a jestli to vùbec má nìjakou cenu.
„Doktore!“ zavolal Muhammad na udobøenou, když už profesor sahal na

kliku dveøí. „Jak se vám vlastnì øíká? Ledvináč?“ usmál se bolavì.
„Jsem nefrolog...“
„To zní jako nekrolog!“ zafučel Muhammad zklamanì.
„Ani nevíš, chlapečku, kolik krásného se pro tebe za tím slovem skrývá,“

pokývl lékaø prorocky hlavou.
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„Jenom aby od toho nefrologa opravdu nebyl jen krok k nekrologu,“
povzdechl si Muhammad a byl na sebe zlý, že pøivolává neštìstí.

„Vìø medicínì; není to hra se slovíčky!“
„Slova jsou fakt divná. Nefrit je polodrahokam, nefritis zase zánìt ledvin,“

zafunìl Muhammad otrávenì. „Dvì hlásky a svìt je naruby...“
„Mìl bys, chlapečku, číst radìji Robinsona Crusoa, než své chorobopisy!“

øekl stroze profesor. 
„A proč se øíká ledvinì též renes?“
„A proč by nemohla být nová ledvina i znovuzrozením,“ pøestalo profe-

sora bavit pacientovo mudrování. „Lepší být nefritikem pod mým dohle-
dem, než nekontrolovaným cholerikem v Gaze!“ nechal se unést.

Muhammad se neurazil; byl sám ze své žvanivosti roztrpčený. Nerad si to
pøipouštìl, ale mìl toho židovského doktora nepatøičnì rád. Musel pøiznat,
že ten šedovlasý teploušský dìdek mìl na nìj otcovsky konejšivý vliv. Ale
vždycky, když takhle uvažoval, hned ho jeho arabská pýcha zapøísahala, aby
toho Žida ze své pøíznì okamžitì vyškrtl.

A také David Gozovský se nìkolikrát pøistihl, jak pøemýšlí o tom, že
pokud by mìl svou rodinu a vlastní dítì, určitì by to byl syn a mohl by být
právì v Muhammadovì vìku. Proto se na svého pacienta díval mnohem
nìžnìji než na jiné, i když nikdy pøedtím nic takového jako je otcovská lás-
ka k synovi nepoznal.

„Tak se na mì nezlobte, doktore!“ pokusil se Muhammad omluvit. „Ještì
pøed dvìma roky jsem byl normální mužský, letec se super zdravím, který
mohl všecko, co si zamanul,“ nadechl se a dìlal, že tìžce hledá slova, aby na
nìm nebylo znát, že je namìkko. „A teï jsem lazar. Dokážete si to vùbec
pøedstavit?“

„Když mi bylo deset, spal jsem ve vytopeném pokoji na čistì povlečené
posteli a jídla jsem mìl plnou lednici,“ porušil profesor svoji zásadu, že se
nikomu se svým osudem nebude svìøovat. „A potom, ze dne na den, jsem
se ocitl v zapáchajícím dobytčím vagonì, který mì vezl do lágru na smrt
v plynové komoøe. Místo postele pryčna v baráku bez topení, k jídlu hnijící
brambory, stará øepa a plesnivý chléb...“

Nadechl se, aby zakryl vzrušení v hlase a zčervenal rozpaky, jako každý,
kdo se odhaluje pøed cizím človìkem. Nechápal, co ho pøimìlo k takové
zpovìdi. V duchu si za to nadával tak hrubì, jak jen to pøi své distingované
povaze dokázal.

„Dokážeš si to pøedstavit, chlapečku?“ procedil mezi pobledlými rty.
„Byl jste Žid!“ vypadla z Muhammada další hloupá vìta, jako trus z holu-

ba, špinící Michelangelovu sochu.
„Øíkáš to, jako by být Židem byl zločin, nebo nevyléčitelné choroba!“
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zrudl starý muž. „Byl jsem dìcko, nemohl jsem za to, čím se narodilo!“
pokrčil neatletickými rameny a ve své vrozené shovívavosti se už dál nemínil
pohoršovat zmatenými emocemi svého pacienta.

„Není to všecko jeden dìsivì podìlaný svìt?“ vydechl Muhammad, zlý na
svou neurvalost.

„Svìt bude jen takový, jaký si ho udìláme!“ odvìtil profesor a nestydìl
se za tu frázi, jelikož si ta situace nic vhodnìjšího než patetickou proklamaci
nezasloužila. „Svìt je jen stav naší mysli!“ doøekl rychle, aby se zbavil poci-
tu, že už øeční, jak bezduchý politik.

„Jaké mysli?“ zamračil se Muhammad; nechápal starcovy øeči.
„Vše, co vidíš a vnímáš je jen takové, jak si to vybavuje tvùj mozek, tvo-

je smysly. Svìt ve skutečnosti není kolem nás, ale v nás...“
„A když Alláha nevidím, neslyším, necítím ani nenahmatám, znamená to

snad, že neexistuje?“
„Tvá mysl má i dar pøedstavivosti; tvùj Alláh je proto jen v tobì...“
„Doktore ledvináči, myslel jsem si, že jste judaista a ne buddhista...“
„Jsem pragmatik!“
„A co Jeruzalém?“ 
„Rodinné støíbro...“
„Židovské, nebo palestinské?“
„Úplnì všech...“
„To øíká stav vaší mysli?“
„Vidím jen jeho duchovní krásu...“
„A vidíte v nìm i to vìčné zabíjení?“
„Ne všichni pracují na stavu své mysli!“ øekl profesor a znervóznìl.
„Takže když si budu myslet, že mám zdravou ledvinu, mùžu se vykašlat

na ty vaše dialyzační instrumenty a jít klidnì domù?“
„Správný stav mysli by tì mìl uchránit pøed banálním øešením svìtských

zbytečností. Stejnì jednou každý z nás o všechno pøijde!“ zhøešil profesor
proti všem zásadám lékaøské psychologie.

„To se vám to mluví o mém stavu mysli, když je vám už skoro osmdesát
a ten váš stav si už nemusí nic sugerovat!“

„Nejde o sugesci, ale o pokoru a nalezení duševního klidu!“
„Jo, další vítìzství ducha nad hmotou!“ øekl vztekle Arab. „Jak mùžu být

klidný, když vy øadíte mezi svìtské zbytečnosti i délku života?“
„Stav mysli je o kvalitì a ne o kvantitì...“ 
„Jak se mám tìšit kvalitou svého života, když to mám za pár?“ prskal

Muhammad, a kdyby mohl, otočil by se k profesorovi zády.
Ten se už nemínil s nevrlým Arabem dál handrkovat, ani licitovat s jeho

životními prohrami, a vyšel na chodbu, aby nenadìlal víc škody než užitku.
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Tiše za sebou zavøel dveøe a vìøil, že si Muhammad všechno v sobì mus-
limsky probere sám, aniž by k tomu potøeboval židovskou oponenturu.

V Z P O M Í N K Y N A N E S M R T E L N O S T

Úmorné hodiny proležené na dialyzačním lùžku pøece jen nebyly pro
Muhammada tak zbytečné, aby se staly marnou marností. Byl sice nasáklý
bolehlavem komplexù mrzáka, ale na druhé stranì poøád žil a mìl spoustu
prostoru pro rekapitulaci všeho, co zatím tak hekticky prožil. V hlavì mu
z toho bzučelo jak v roji nadržených trubcù kolem nenasytné královny,
odhodlaných pro mžik rozkoše obìtovat život. 

Když prošlý čas zvažoval, moc se nelišil od chronického sázkaøe rvoucího
si vlasy, jelikož právì zjistil, že po letech nepøetržitého sázení opomnìl po-
dat tiket se svým tutovými čísly, jež v právì promeškaném tahu brala první
poøadí. Vrátily se mu i vzpomínky na sebevìdomé spøádání velkých per-
spektiv. Po vystudování stavebního oboru na káhirské univerzitì, kde tutéž
fakultu absolvoval i Jásir Arafat, se stal jako izraelský občan tajným členem
al–Fatáhu a všichni zasvìcení Palestinci ho považovali za perspektivního
funkcionáøe Organizace. 

Znamenalo to nejen mocnou pozici, ale i peníze, které v té dobì ještì
nemìl, ale potøeboval je, i když víc by mu chutnala moc. Nestarej se
o prachy! Když budeš mocný, pøijdou samy! øíkával mu jeho velitel v Gaze,
jehož moc však sahala jen po strážní vìž Izraelcù. 

Do jeho studií investovala rodina Fajsalù celé jmìní a on nechtìl zùstat
nikomu nic dlužný. A když pak nalétal nìkde za Prahou stovku hodin jako
vojenský pilot na nejlepší stíhačce své doby MIG 21, zdálo se, že jeho poli-
tická kariéra bude zapsána zlatým písmem nejen do rodinné kroniky. 

Namlouval si, že čím døív vznikne stát Palestina, tím spíš se stane jejím
ministrem obrany. Ty tam byly chvíle, kdy se jako kluk s kručením v žalud-
ku panicky bál, že zùstane jen venkovským sluncem vysušeným feláhem
s dlanìmi hrubými od oslího høbetu a násad lopaty a krumpáče. Chtìl být
efendim s šancí stát se úøedníkem nebo učencem. Úpìnlivì si pøál, aby si je-
ho dìti nikdy nemohly øíct, že je zplodil zbytečný otec, který nic nezname-
nal a nic po nìm nezbylo. 

A když pak se slávou promoval a nechal se fotografovat s káhirskou
mešitou v pozadí, vìdìl, že už je pan Nìkdo a tìšil se, jak bude efendim
v obleku z kvalitní látky na míru, a ne feláhem v hrubém kabátci bez
rukávù. Mohl zùstat ve svìtì, stavìt domy a mít s rodinou dùm, auto a
pevný plat, a nežili by si špatnì. 

Mìl ale v genech zpùsob kariéry po palestinsku, což znamenalo bojovat
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a nesnášet Židy a také všechny, kdož jim pomáhají. Umìl dokonale arabsky
i anglicky, byl prùbojný a zodpovìdný. První stìžejní úkol jeho karierního
postupu ve jménu koránu znìl: Odletìt do kanadského Toronta na
Islámskou konferenci. Ve skutečnosti se zde setkal s potøeštìným vìdá-
torem Gerhardem Bullem, expertem na balistické støely.

„Je to pøíliš vzdìlaný cvok, ale náš človìk. Staví dìla a shání prachy na své
výzkumy. Obchoduje se zbranìmi a prodává je každému, kdo zaplatí,“ dostal
Muhammad pøed cestou pøekvapivé instrukce. „USA a Kanada zrušily rea-
lizaci jeho projektu obøího dìla, s nímž by se daly do vesmíru vystøelovat
družice. S jeho kanonem by to šlo poøídit o polovinu levnìji než s raketou,
pøesto bylo zásluhou lobistù z NASA označeno jeho super dìlo jako
nerentabilní...“

„Mohl bych v Iráku létat na migu, a ne dìlat poskoka nìjakému potrhlé-
mu vìdátorovi, jehož chiméry jsou pøinejmenším utopické!“ bránil se, ale
o rozkazu muftího se mezi islámskými bojovníky nediskutovalo ani
v tajných meditacích jejich druhých já.

„Za kniplem v Iráku bys odepsal svoji rodinu v Izraeli!“ dostal radu. 
A tak se ocitl v kanadském Torontu, aby pochopil, že jediné, co zbylo

geniálnímu matematikovi Gerhardu Bullovi z jeho snù, byl svìtový rekord
v Guinnessovì knize. Šlo o dolet støely z tøicetimetrového dìla Harp, jež
vytvoøil svaøením dvou námoøních hlavní. Z takto vzniklého monstra bylo
možné vystøelit tunový náboj do výšky sto osmdesát pìt kilometrù. Pokud
by støela byla vyslána pod úhlem pìtačtyøiceti stupòù, zvìtšila by se délka
jejího doletu skoro dvakrát. 

Bull však mìl jiný cíl – sestrojit nejvìtší dìlo na svìtì. Aby si na to vy-
dìlal, vyprojektoval spousty menších kanonù pro zbrojaøské firmy, od nichž
pak kupoval zbranì pro klienty na Blízkém a Støedním východì.
Muhammad mìl za úkol využít Bullových konexí a poøídit zbranì včetnì
mobilní raketové výzbroje pro údajného adenského kupce. 

Jemen byl jednou z mála arabských zemí, na které se vzhledem k ame-
rickým zájmùm v oblasti Perského zálivu nevztahovalo zbrojní embargo,
takže zásilky samočinných pušek, lehkých kulometù či raket zemì–vzduch
bez potíží létaly v nákladních letounech pøes oceán a proplouvaly v lodích
pod panamskými vlajkami Støedomoøím. 

A toho využívala Organizace pøi svém vyzbrojování. Když byl ,horký’
náklad naložen v kyperském Limassolu na loï, vìdìl jen úzký kruh zasvì-
cených, že stamilionové zboží zamíøí místo do Adenu tajnì k pobøeží Gazy,
kde budou zbranì ve speciálních kontejnerech spouštìny do moøe, v nìmž
už na nì budou čekat posádky člunù, aby je pøepravily na bøeh, který nemìli
Izraelci plnì pod kontrolou.
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„Ten Bull je schopný sloužit tøeba ïáblu, jen když si uskuteční sen o nìko-
likasetmetrovém dìlu!“ pochopili posedlost podivného Kanaïana též
Palestinci i jejich spojenec Saddám Husajn.

Ten už dlouho zvažoval, jak si levnì poøídit støely s doletem až na území
Izraele a ještì mnohem dál. Muhammad Ali Fajsal byl v této høe tím, kdož
mìl Gerhardu Bullovi pøedložit Husajnùv požadavek, aby mu postavil nej-
vìtší dìlo na svìtì v poušti nedaleko Bagdádu. Torontský profesor balistiky
neváhal ani okamžik a odletìl do Iráku, kde se ihned pustil do práce. 

Za pùl roku už začaly firmy ve Švýcarsku, Velké Británii, Francii,
Španìlsku a Nizozemsku vyrábìt potøebné zbrojní součásti, o nichž si mnozí
odborníci údajnì mysleli, že jde o díly pro obøí petrochemický projekt.
Muhammad jako stavební technik pomáhal Kanaïanovi s budováním
speciálních lešení pro montáž jednotlivých dílù nejdelší dìlové hlavnì, jež
mìla být položena na svahu jednoho z kopcù za Bagdádem.

„Ušetøíte miliony dolarù jenom na tom, že své satelity vystøelíte mým
dìlem, a ne raketou!“ opakoval Bull svou pøedstavu v domìní, že Husajn
chce jeho dìlo nazvané Babylon použít pro kosmický výzkum. 

Diktátorovi se však v choré mysli rodily jiné vize, o nichž mìl Bull jen ml-
havé tušení, a protože penìz najednou nescházelo, dal se do díla. Superdìlo
mìlo vážit dva tisíce sto tun, jeho hlaveò mìøila podle projektu neuvìøitel-
ných sto padesát šest metrù a byla schopná vystøelit do kosmu dvoutunovou
støelu.

„Myslíš, že je to možné?“ zeptal se Muhammada Husajnùv syn Kusaj.
„Takové dìlo se musí rozsypat!“ kroutil nedùvìøivì hlavou následník irác-
kého trùnu.

„Vidìl jsem v Kanadì Bullovy pokusy s dìlem Harp a je to nìco úžas-
ného!“ potvrdil mu Muhammad. „Ten potrhlý Kanaïan je génius.“

„S takovým kanonem mùžeme zasáhnout Izrael tìmi nejtìžšími bom-
bami, aniž by jeho armáda vìdìla, odkud støely pøiletìly!“ liboval si Kusaj,
že bude po smrti svého otce nejsilnìjším islámským vùdcem. 

Saddám Husajn mìl zase blíž k naplnìní své pøedstavy, jak pomocí dìla
s krycím názvem Babylon znovu vskøísí ten dávný babylonský svìt a koléb-
ka lidské kultury mezi øekami Eufrat a Tigris opìt ovládne nejen Blízký vý-
chod. A tak si dva blázni začali jít na ruku a každý po svém naplòoval své
zhoubné vidiny. Bull na dùkaz, že si diktátorovu dùvìru a jeho dolary za-
slouží, upravil dolet nìkolika iráckých raket scud, a aby jim zlepšil i pøesnost
dopadu, k pohonu jedné rakety použil svazek dalších čtyø. A ze schválených
raket krátkého doletu zem – zem mìl Husajn najednou zakázanou ničivou
zbraò, jež mohla dopadnout až na základny NATO v Turecku. 

Pak se dal Bull do hlavního projektu a s pomocí dodávek evropských
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firem vyrobil prototyp ,Baby Babylon’, jehož čtyøicetimetrová hlaveò byla
postavena v tajné zkušebnì dvì stì kilometrù severnì od Bagdádu a první
støelby iráckou suitu nadchly. Muhammad byl též unešený, pìtkrát dennì
dìkoval Alláhovi a jednou mìsíčnì líbal ruku Husajnovi pøi jeho pøísnì
støežených kontrolních návštìvách. Vùdcovy ruce líbali všichni, kromì
Gerharda Bulla. 

Muhammad pracoval ve dne v noci, skoro nespával a nebral vážnì den-
ní vedra, která se na tomto území Iráku v letním období støídala s nočními
holomrazy. Nìkolikrát silnì prochladl, mávl nad tím rukou a dychtivì očeká-
val úspìšné zakončení pokusù a své povýšení. Byl pøece nejlepší, vytréno-
vaný a nesmrtelný. A když dostal rozkaz, aby s dvìma iráckými geodety pod
ochranou vojáka z Husajnovy gardy prozkoumali v kurdistánském pohoøí
vhodné místo pro dopad první støely superdìla, byl nadšený.

Kamenitá cesta dvìma džípy do tisíc kilometrù vzdálených hor trvala
čtyøi dny. Čtyøi dny, v nichž jim noční mráz a denní vedra bičovaly tváøe, de-
hydratovaly kùži a sliny v ústech promìnily v palčivé boláky. A sotva
postavili stany, aby si odpočinuli a nechali pookøát svým tìlùm, než začnou
v určeném čtverci zkoumat podmínky pro utajenou explozi rakety, pøepadli
je kurdští bojovníci. Vykøikovali nìco o irácké tyranii, ale víc než bojovníci za
Kurdistán to byli zlodìji a vrazi. 

Takových band bylo v okolí spousta. Neregulérní armáda pobudù a hrd-
loøezù, jimž život v horách zmìnil srdce v kámen a kteøí své duše napájeli
cizí krví. Šijité pøepadali sunity, sunité stínali Kurdy a Kurdové kohokoli.
Vojáka zastøelili a mladé geodety na místì popravili; uøezali jim hlavy a dali
si práci s tím, aby jejich tìla pohodili až v pøedmìstí Bagdádu. Když byla
poznána, nikdo nepochyboval, že stejnì skončil i Muhammad. Ten sice bíd-
nì, ale pøece jen žil. Snad by pro nìj bylo lepší, kdyby byl mrtvý. 

Dìsivá smrt jeho kumpánù, jež zločinci vysvlékli donaha a vzali jim
úplnì vše, včetnì dvou džípù, zásob vody, potravin i mìøicí techniky, však
byla pro mladé Iráčany mnohem milosrdnìjší, než Muhammadovo
skomírání v plesnivé jeskyni, kam ho Kurdové svázaného pohodili. Dva dny
ležel s pouty na rukou i nohou. Bez jídla a vody, ve dne byl z vedra okoralejší
než vysušený kus pity, za nocí omdléval chladem, lízal studený kámen a jen
prosil Alláha, aby se už nemusel probouzet. Zjevovala se mu fata morgana,
v níž plaval v obøím jezeøe sladké vody, které se však nemohl napít. 

Dva dny zkoušel prodøít provaz na svých rukách o kamenitou zem. Když
už nemìl sílu ani aby skučel bolestí, tak se mu to povedlo. Rozedøel si pøi
tom i žíly na zápìstích. Sotva si ruce bez citu v prstech uvolnil, pøisál
rozpraskané rty ke svým ranám a zbìsile sál svou krev. Dostat do sebe pár
kapek tekutiny. Pomyslel si, že by mìl nechat tepny otevøené, jako sebevrah
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v bezvýchodné situaci. Byl vyprahlý a oteklý, rozbolavìlý a šílený žízní, chui
žít v nìm ale poøád jiskøila. 

Napùl v bezvìdomí se vydal po stopách pneumatik ukradených vozidel
v bláhové nadìji, že najde lidi a s nimi vodu. Určitì by zajásal, i kdyby
spatøil své vìznitele, jen aby utekl pøed sálavými dny, jež vždy zuhelnatìly
v bezcitné noci. Nic hroznìjšího než trýznivé hodiny bez vody ho už nemoh-
lo potkat. Za lok chladivé tekutiny by šel i na smrt, jen aby pøedtím ještì za-
žil slast z uhašení ukrutné žíznì. 

Nelítostnì kamenité a vyschlé hory kolem nìho nezažily krùpìj vody celé
roky a tak se další dva dny v agónii plazil neznámo kam, ožil vždy na pár
chvil, když ze svých žil vysál pár douškù krve. Pak si myslel, že umøel. Ztratil
se ve vlahé mlze, rozpukaný jazyk se mu odlepil od patra a pocítil úlevu; vše
vùkol nìho se rozzáøilo chladivým alabastrem. Otevøel oči a uvidìl
køišiálovou sklenici plnou vody. Hroznì se lekl, že to je zase jen pøelud.
Prudce natáhl ruku a ospalou nemotorností sklenici pøevrhl. Vytøeštìnì se
díval, jak se drahocenný mok lil po podlaze. Začal køičet. 

Mžik štìstí, že ho v poušti našli Husajnovi vojáci, ničil pohled na
pøevržený poklad. Museli mu pøinést další sklenice vody, vypil jich asi pìt.
A žádal, aby další mìl naplnìné neustále na stolku. Voda se mu stala posed-
lostí. Bez vody ve své blízkosti dostával záchvaty panické hrùzy a tìžce zvla-
datelné deprese. Kam šel, všude musel mít u sebe plnou láhev. Musel ji
vidìt, cítit její vlhkost a hmatat to zázračné skupenství, aby nezpanikaøil.
Pøed spaním si u postele postavil nìkolik minerálek, když došly, spokojil se
s plným umývadlem, v nìmž pro útìchu vodu rukama nìkolikrát za noc
pročeøil. 

Pro nesnesitelné bolesti v zádech a problémy s močením se musel ze
svého údajného pracovního pobytu v Saudské Arábii vrátit do Izraele. Tam
zaznìl lékaøský verdikt: glomerulonefritida – akutní onemocnìní ledvin
následkem infekčního krčního streptokokového zánìtu, jenž zpùsobil
poškození ledvinových klubíček. Nechápal, o čem se to mluví, nemìl zdání,
co se s ním dìje. Lékaøùm nedùvìøoval a instinktivnì se bránil všemu, co
øekli asi též proto, že byli Židé. Zmìnil se mu život, víc času trávil v nemoc-
nicích než doma. A nemohl existovat bez pohledu na pøítomnost vody ve
své blízkosti. 

Nevìdìl, jestli má proklínat víc svoji fóbii nebo nemocné ledviny v péči
nepøátel. Na dùvìru v lidi si teprve zvykal. Arab pøece mohl vìøit jen sám
v sebe a to ještì s rezervou. Vìøil v korán a nechtìl nic jiného vìdìt, než co
bylo v Prorokovì písmu. Jako voják, nepøemýšlející a plnící jen rozkazy.
Korán pro nìj byla jediná pravda. Nic jiného nepotøeboval vìdìt. S lidmi ob-
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stál, jen když se jim mohl dívat zpøíma do očí. To mohl reagovat. Jamile se
ocitli za jeho zády, ztrácel jistotu.

„Jsi–li hostem v mém stanu, není pro tebe bezpečnìjšího místa!“ øekl
mu jednou beduín, který ho pøijal, aby u nìho vyčerpaný pøespal pøi svém
tajném pochodu z Jeruzaléma do Gazy. „Nevím, jestli nejsi židovský špion.
Jakmile opustíš mùj stan, počítej s tím, že tì mohu zabít. Taková už je arab-
ská prozíravá pohostinnost...“

A když ani po nedospaných nocích a nekonečnì složitém léčení jeho led-
viny nepøišly k sobì, jedinou záchranou byly pravidelné hemodialýzy
a šance, že se najde vhodný dárce ledviny pro transplantaci. Musel čekat. Na
cizí smrt, pøinejlepším na nìkoho, kdo by mu obìtoval kus sebe sama
a zdraví. Ale v jeho okolí byli i lidé, jež dopadli mnohem hùø. Brzy poté byl
zavraždìn pøed dveømi svého belgického hotelového pokoje Gerhard Bull.
Možná to byl Mossad, Iráčené, tøeba Britové...

Projekt Babylon tak neslavnì skončil jednou provždy a koncepce geniál-
ního dìla upadla do definitivní agónie po porážce Saddáma Husajna ve
válce o Kuvajt v roce 1991. Byly v ní zničeny i poslední součásti tohoto
vynálezu zkázy, za nìhož by se nemusel stydìt ani Jules Verne, jenž však
nikdy nikoho nezabil.

K A N D I D Á T M U Č E D N I C T V Í

„Vùbec jsme tì neodepsali! Naopak! Pøi Alláhovi, počítáme s tebou!
Pøece nenecháme takového bojovníka stranou, když jdeme do akce tisíciletí.
Bude to rozhodující bitva proti americkému satanovi! Alláh akbar!“ øekli mu
po návratu z Iráku šéfové Organizace, podporující afghánskou teroristickou
skupinu Al-Kájda. 

Ožil, už nedoufal, že se proslaví, ale všechno pro mìlo své proti. 
„Obìtuješ sice svùj život, ale dìjiny tì udìlají vìčným!“
Byl z toho v šoku, ale snažil se to nedát najevo. Svìtské slávy si chtìl uží-

vat a tìšit se z ní i s vnoučaty. Nebyla to dobrá zpráva. Byl ale voják a rozkaz
pro nìj znamenal zákon. Zákon islámu. Poøád ještì doufal, že jednou bude
celý svìt i jeho nezpochybnitelným pøičinìním vìøit pouze v Alláha. Navíc
nebylo tìžké si spočítat, že se špatnì fungujícími ledvinami s ním bude ste-
jnì brzy konec, proto jeho ochota obìtovat se pro Palestinu nebyla až tak
nelogicky logická. 

Psychicky byl trochu mimo a podle toho i myslel. Co ještì mohlo být
horší, když nic lepšího na nìj už nečekalo? Zemøít za nejistých pár let jako
mrzák, nebo hned a s gloriolou islámského hrdiny? Chtìlo to jen trochu
chladné rozvahy. Spíš mrazivé, podchlazující zdravý rozum; co když se
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všechna voda vypotøebuje a on bude znovu umírat pozvolnou trýznivou
žízní? Nalhával si, že se mu ulevilo, když si pøedstavil ráj, kde nebylo tøeba
ledvin ani vody, protože tam podle zaručených slibù koránu v øekách teklo
mléko a živá voda, a bylo tam všeho takový dostatek, že i pozemští boháči
si na nebesích pøipadali jako chudáci. 

A tak se ocitl v Hamburku, kde bylo dost vody. Absolvoval výcvik na tre-
nažeru dopravního letadla. Na Floridì pak odlétal potøebné hodiny na ame-
rických cesnách. Zpočátku nemìl tušení, co ho pøesnì čeká, jak by mìl zhy-
nout. Cvičný kokpit znal pozpátku, jako každý vojenský pilot. A jelikož v tom
zvláštním kurzu nebyl kladen dùraz na start a pøistání, patøil brzy pod ve-
dením agenta Jasína Assada k premiantùm v tajné skupinì, jejíž členové
mezi sebou ani jednou nezavedli øeč na detaily toho, co trénují a proč. 

Teprve po skončení instruktáže, završené martyriem v afghánské poušti,
se vše dozvìdìli. Úkol, který dostal, mu pøipadal strašlivý, ale ještì víc
famózní, úžasný a nejjedinečnìjší v historii obhajoby islámu a v boji arab-
ského svìta proti židovsko–americké lobby. Mìli spolu s dalšími tøiceti
muslimskými bojovníky unést z amerických letiši letadla a zboøit jimi sym-
boly USA včetnì Bílého domu, Pentagonu, vìží Obchodního centra v New
Yorku a mostu v San Francisku.

Vìdìl jen, že brzy nasedne jako cestující do jednoho z dopravních
letounù a že s ním budou na palubì i další muslimové, z pøísných konspi-
račních dùvodù se nebudou znát a vzájemnì se identifikují až podle smlu-
vených znamení tìsnì pøed samotným únosem. Když ale jeho nefronù
rapidnì ubylo, bez zásob vody na každém kroku se nemohl obejít a zdravot-
ní stav se mu zhoršil natolik, že ledvinové záchvaty ohrožovaly úspìšné
provedení akce, byl z ní odvolaný. 

Vzhledem k tomu, že z rùzných dùvodù odpadli také další piloti, zúžila se
akce z dvanácti plánovaných útokù na pouhé čtyøi. Zmìna ho dostala do
stresu svou rozpolceností; touha žít v nìm jásala, prahnutí po hrdinství si ale
nevìdìlo rady, jak se s tou situací vypoøádat s mulimskou ctí, navíc už byl
pøichystaný spíš na smrt než na život. 

Mìl napsaný i dopis na rozloučenou pro Fatimu. Neznal moc podrob-
ností o bombasticky zrùdné akci, pøesto toho bylo dost, aby si pøedstavil, co
ho čeká. Všichni počítali, že si to hrozné tajemství vezme s sebou do ráje. Ale
teï žil a nebezpečí mu najednou hrozilo z obou zákeøných stran. 

Byl to život na dluh a v nejistotì. Netušil, kdo na nìj zaútočí jako první,
a kdy; mìla ho na mušce CIA, Mossad i Hamas. A to navíc nemìl zdání, že
jeho instruktor Jasín Assad nebyl ve skutečnosti muslimský bojovník oddaný
svatému Džihádu, ale agent CIA Moše Bacon. Zbyla mu tak jediná hmatatel-
ná a nejtristnìjší vzpomínka na pošetilé irácké dobrodružství a hypotetické
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hrdinství nad New Yorkem – chronické selhání ledvin a klubka krevních
vlásečnic. Takový mìl tedy být jeho konec. 

Když se pak jedenáctého záøí nedočkavì díval na televizní horor v podání
Al-Kájdy, srdce mu divoce bušilo až v krku a nebyl schopný øíct, jestli je
pyšný a svým kumpánùm z výcviku a čerstvým mučedníkùm za ukradený-
mi kniply závidí mediálnì zavrženíhodnou smrt, nebo jestli ho strašlivé di-
vadlo zcela lidsky vydìsilo. 

Snažil si pøedstavit, že se právì nachází v jednom z unesených boeingù
a plní svùj svatý úkol. Byl zpocený, když se marnì snažil srovnat si v hučící
hlavì zmatené pocity a vžít se do role obskurních pánbičkáøù, kteøí právì
navádìli tuny oceli, kerosenu a hrùzy k nárazu do mrakodrapu. Vidìl se, jak
počítá poslední vteøiny svého života. 

Pøipouštìl by si strach ze smrti? Mìl by tìsnì pøed povraždìním tisícù nic
netušících úøedníkù v obchodním centru výčitky svìdomí? Cítil by uspoko-
jení? Køičel by dìsem? Možná by se pomočil, tøeba by jen mlčel a se zat-
nutými zuby prosil za odpuštìní Fatimu i své čtyøi dìti. Spíš by proklínal 
osud, s menší pravdìpodobností by blahoøečil Alláhovi, že z nìho dìlá vy-
voleného mučedníka i zločince v jednom... 

I když si to ve své pøezírané zbabìlosti nikdy nepøiznal, pøi pohledu na
šílený newyorský masakr si z celého svého bušícího srdce oddechl, že si v té
sekudnì jen hovìl spoøádanì v køesle u televize a bídnì nehynul v tisíci-
stupòovém žáru ve škvaøící se zmìti lidských ostatkù, betonu a oceli. Byl
neskonale šiastný, že vyklouzl z objetí obludné smrti a vìøil, že se na nìj
Alláh nerozlítí pro znevažování nabídky čestného místa v ráji. A když ne Bùh
pro zradu, tak určitì soukmenovci a Židé za to, že toho moc vìdìl.

Snad i pro tyto pohnutky nevzpomínal s hoøkostí na svou zmaøenou
iráckou epizodu. Nefunkční ledvina byla tou nejlepší ze všech zlých variant,
pokud k ní byl ještì dostatek vody, i když ji bìhem dialýz vlastnì už vùbec
nepotøeboval. Osud si s ním opìt zahrával; když po vodì šílel, vypaøila se,
když jí mìl, co hrdlo ráčí, nesmìl ji pít. Pøesto se opíral o účelový pozitivis-
mus: menší zlo potøelo vìtší a proklínaná nemoc ho zachránila.

Dva roky po 11. záøí se už ale nebál tolik jako døív, kdy ho stíhala utkvìlá
vidina, že mu dveøe do bytu vyráží židovské komado, k smrti vydìsí ženu
i dìti, z nichž nikdo nemìl zdání, jak strašlivému spolku se jejich otec upsal.
Pak mu dají emšestnáctku ke spánku, spoutají ho a potupnì pøepraví na
Guantánamo, kde si ho Američané podají za spolupráci s bin Ládinem a za-
mezí mu jakýkoli pøístup k vodì. Nechápal, proč se tak už dávno nestalo.
Snad udìlal Alláh zázrak a Židé blahosklonnì jen mávli rukou nad jeho
dožitím, když zjistili, že to má už i tak spočítané. Sžíral se nejistotou, neznal
dne ani hodiny a to bylo možná horší než tøi ledvinové koliky dennì. 


