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nespočitatelným ubohým duším,  
uvězněným kvůli obchodu se sexem.

w

A statečným mužům a ženám napříč celou planetou,  
kteří bojují za jejich osvobození.

Kroky_ke_slunci_cz.indd   5 11.07.12   12:59



Kroky_ke_slunci_cz.indd   6 11.07.12   12:59



Plno doupat násilí je v temných koutech země.
        Poučující pro Asafa, Žalm 74,20 

Pokud nemáme v duši klid, je to proto, že jsme zapomněli, že patříme k sobě.
        Matka tereza z kalkaty
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1 1

Kapitola 1
Na pobřeží světů si hrají děti.

 Rabíndranáth thákur

Tamilnádu, Indie
Za úsvitu dne, kdy se jim zhroutil svět, bylo moře klidné. sedmnác-
tiletá Ahalja a o dva roky mladší síta byly sestry a stejně jako mat-
ka milovaly moře. když otec, úspěšný řídící pracovník softwaro-
vé společnosti, odstěhoval rodinu z  roviny Dillí do města Čennaj 
v tamilnádu na koromandelském pobřeží, měly Ahalja se sítou po-
cit, jakoby se vrátily domů. Moře s pelikány, rybami a zpěněnými 
hřebeny vln se hned stalo jejich přítelem. tehdy by neuvěřily, že 
se jednou může obrátit proti nim. Byly však mladé a o utrpení nic  
nevěděly.

Ahalja ucítila, když se za  rozbřesku zachvěla zem. Podívala se 
na sítu, která spala v posteli vedle ní a s údivem zjistila, že sestra se 
neprobudila. Záchvěv byl dost silný, ale kratičký a Ahalja se po chví-
li ptala sama sebe, zda se jí to jen nezdálo. Dole v domě se nic nepo-
hnulo. Byla neděle, den po Vánocích, a celá Indie spala.

Ahalja se zachumlala do  pokrývky, nadechla se příjemné san-
talové vůně sestřiných vlasů a obrátila se, aby viděla na šalvar ka-
míz v paví modři, který jí daroval otec. Oblékne si ho dnes večer 
na slavnostní představení konzervatoře v Mylapore. V prosinci byla 
madraská hudební sezona v plném proudu. Otec koupil vstupen-
ky na houslový koncert, který začíná v osm večer. Ona i síta se učí 
hrát na housle.
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Domácnost se probouzela postupně. Ve čtvrt na osm si oblékla 
sárí rodinná hospodyně Džája, která s nimi prožila kus života. Z ko-
mody u  nohou postele vytáhla skleničku s  vápencovým práškem 
a  vyšla na  přední verandu. smetáčkem s  tuhými štětinami umet-
la plochu před prahem a na několika místech vysypala na zem malé 
hromádky bílého prášku. elegantními tahy je spojila a  vytvořila 
hvězdu. tu pak ozdobila květy jasmínu. spokojena přitiskla dlaně 
k sobě a šeptem se pomodlila k indické bohyni hojnosti lakšmí, aby 
všem zajistila šťastný den. Po skončení rituálu kolam odešla do ku-
chyně, aby přichystala snídani.

když se Ahalja probudila podruhé, do pokoje se dralo přes zá-
věsy slunce. síta, která vstávala brzy, byla už oblečená a nádherné 
černé vlasy se jí leskly vlhkostí po ranní sprše. Ahalja chvíli sledo-
vala, jak se sestra krášlí před malým zrcadlem, a usmívala se. síta 
byla drobná a měla jemné rysy a velké živé oči – ty zdědila po matce 
Ambiní. na svůj věk byla velmi štíhlá – kouzlo puberty teprve sot-
va začalo měnit její dívčí tělo v ženské. Byla ze svého vzhledu rozla-
děná, navzdory ujišťování Ahalji a Ambiní, že čas jí přinese změny, 
po nichž tak touží.

Ahalja se rychle oblékla – zčásti proto, aby dohnala sítu, a zčás-
ti, aby nepřišla pozdě k snídani. Vzala si žlutý čuridár, oděv sestávající 
z blůzy a kalhot, a kolem krku si přehodila šál stejné barvy. na zápěstí 
a kotníky si navlékla náramky a celek korunovala náhrdelníkem. na-
konec si čelo ozdobila bindí, osázeným drobnými drahokamy.

„Jsi hotová, kotě?“ zeptala se síty anglicky. V domácnosti Ghái-
ových mohly dívky mluvit v jazyce hindí nebo tamilsky jedině v pří-
padě, že je v příslušném jazyce oslovil někdo z dospělých. Jejich ro-
diče, jako mnoho členů vyšší střední třídy indické společnosti, snili 
o  tom, že pošlou dcery studovat na univerzity do Anglie, a pevně 
věřili, že dobrá znalost angličtiny je nejlepší vstupenkou do Cam-
bridge nebo Oxfordu. V klášterní škole, kde dívky studovaly nyní, 
se vyučoval i jazyk hindí, což byl národní jazyk, a tamilština, domo-
rodý jazyk tamilnádu, ale klášterní sestry upřednostňovaly angličti-
nu a dívky toto pravidlo nikdy nekritizovaly.

„Ano,“ odpověděla síta zadumaně a vrhla na sebe do zrcadla po-
slední krátký pohled. „Asi jo.“
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„Ale síto,“ řekla Ahalja, „zamračeným výrazem nevzbudíš ve Vi-
kramovi Pillaiovi náklonnost.“

Poznámka měla dopad, jaký Ahalja očekávala. sítin obličej se 
při zmínce o dnešním rodinném večeru rozzářil. Pillai byl její oblí-
bený houslista.

„Myslíš si, že se s ním setkáme osobně?“ zeptala se síta. „Řada 
obdivovatelů je po vystoupení vždycky tak dlouhá.“

„Požádej Babu,“ poradila jí Ahalja a pomyslela na překvapení, 
které sítě s otcem připravili a  zatím udrželi v  tajnosti. „Má přece 
známosti.“

„Zeptám se ho u snídaně,“ křikla síta, vyběhla z pokoje a zamí-
řila ke schodišti.

Ahalja se zasmála a vydala se za sítou do obývacího pokoje. Dív-
ky společně pronesly ranní modlitbu púdžu,před rodinnými bohy 
Ganéšou, slonem přinášejícím štěstí, a Rámou, avatarem neboli vtě-
lením boha Višnua, kteří stáli na oltáři v rohu místnosti. Jako vět-
šina členů obchodní kasty byli i členové Gháiovy rodiny převážně 
nábožensky umírnění a  chrámy nebo svatyně navštěvovali jen při 
zvláštních příležitostech, kdy potřebovali, aby jim bohové projevi-
li laskavost. Jakmile však přijela na návštěvu babička děvčat, zapa-
lovaly se vonné tyčinky, pronášela se púdža a na rituálu se podíle-
li velcí i malí.

sestry vešly do jídelny, kde už seděli otec nareš, matka a babič-
ka. než se Ahalja se sítou posadily, dotkly se otcovy nohy, aby mu 
tímto tradičním gestem projevily respekt. nareš se usmál a  jednu 
po druhé štípl do tváře.

„Dobrý den, Babo,“ pozdravily dcery.
„Dobrý den, mé krásky.“
„Babo, neznáš někoho, kdo zná Vikrama Pillaie?“ otázala se síta.
nareš se podíval na Ahalju a mrkl na sítu. „Po dnešku budu.“
síta zvedla obočí. „Co tím myslíš?“
nareš sáhl do kapsy. „Chtěl jsem ještě počkat, ale když se ptáš...“ 

Vytáhl pozvánku pro VIP hosty a  položil ji na  stůl. „setkáme se 
s ním před vystoupením.“

síta se podívala na pozvánku a tvář se jí rozzářila úsměvem. Po-
malu poklekla a podruhé se dotkla otcovy nohy.
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„Děkuji ti, Babo. Ahalja se s ním také setká?“
„no samozřejmě,“ odpověděl nareš a k první pozvánce přiložil 

tři další. „A taky tvoje matka a babička.“
„Můžeme se ho zeptat, na cokoli budeme chtít,“ zasmála se zvo-

nivě Ahalja.
síta se podívala na sestru, pak na otce a její úsměv se rozšířil.
sotva sestry usedly na svá místa, vešla do jídelny Džája a rozmís-

tila na stole mísy, v nichž byla rýže, kokosové čatní a talíře s masá-
lá dósa, palačinkami plněnými brambory, a s chlebovými plackami 
čapátí. Jídlo se konzumovalo bez příborů, takže nakonec měli všich-
ni na prstech zrnka rýže a čatní.

Jako dezert Džája servírovala čerstvě utržená čikkú, ovoce veli-
ké asi jako kiwi, a maisúrský pakku, sladkou pochoutku připomína-
jící fondán. Jakmile Ahalja rozkrojila čikkú, vzpomněla si na ranní 
chvění země.

„Babo, necítil jsi zemětřesení?“ zeptala se.
„Jaké zemětřesení?“ zeptala se babička.
nareš se zakuckal smíchem. „Máš štěstí, že tak zdravě spíš, 

nání.“ Obrátil se k dcerám s uklidňujícím úsměvem. „Chvění země 
bylo silné, ale nenadělalo žádné škody.“

„když se chvěje země je to zlé znamení,“ poznamenala stará 
žena a zmačkala ubrousek.

„Je to vědecky zdůvodněný jev,“ opravil ji jemně nareš. „A ten-
to byl neškodný. nemusíme si dělat starosti.“ Pak se obrátil k Ahal- 
je a změnil téma: „Pověz nám, jak se vede sestře naomi. když jsem 
ji viděl naposledy, nebyla ve své kůži.“

Ahalja otci vyprávěla o ředitelce školy svaté Marie a ostatní do-
jídali snídani. Otevřeným oknem proudil do  jídelny příjemný vá-
nek a ochlazoval vzduch. síta byla najednou nepokojná a požádala 
nareše, zda už může odejít od  rodinného stolu. když jí to povo-
lil, zasunula si do kapsy zabalený čtverec maisúrského pakku, vyběh-
la z domu a zamířila na pláž. Ahalja si nemohla pomoci a musela se 
nad sestřiným temperamentem usmát.

„Můžu jít také?“ zeptala se otce.
nareš přikývl. „Myslím, že naše malé vánoční překvapení byl 

dobrý nápad.“
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„to jistě,“ odpověděla Ahalja. Zvedla se od stolu, obula si san-
dály a vyšla za sestrou do prosluněného rána.

w

Dvacet minut po osmé byli na pláži kromě Džáji a babičky všichni. 
hezký rodinný dům stál na pozemku u pobřeží, dvaadvacet kilome-
trů na jih od Čennaje. když šel člověk asi kilometr a půl po pláži 
na sever, došel do rybářské vesničky. Rozlehlá usedlost byla podle in-
dických standardů panským sídlem a Ambiní, jež dlouho žila v pře-
lidněném Mylapore, připadalo to místo téměř opuštěné. Ale s delší 
vzdáleností od města se vyrovnala. Byla to malá oběť za to, že bude 
moci své děti vychovávat v blízkosti svého původního domova.

Ahalja vyrazila po pláži a síta se brodila v pobřežních vlnkách 
a sbírala lastury. nareš s Ambiní kráčeli za děvčaty ve společném ml-
čení. Mířili k severu k blízké rybářské vesnici. Minuli starší manžele, 
v tichosti sedící na písku, a dva hochy, kteří házeli kameny po ptá-
cích. Jinak byla pláž opuštěná.

krátce před devátou si Ahalja všimla něčeho zvláštního. Vlny 
hnané větrem a omývající pobřeží se už nepřibližovaly tak jako před 
několika minutami. Dívka pozorovala moře a zdálo se jí, že jí před 
očima doslova mizí. Za chvíli odhalilo asi patnáct metrů pláže, jin-
dy zalité vodou. Oba chlapci radostně výskali a běželi po měkkém 
vlhkém písku k ustupujícímu oceánu. Ahalja sledovala podivný jev 
s neblahým tušením, ale na sítě byla patrná spíš zvědavost než zne-
pokojení.

„Co se děje?“zeptala se síta najednou v rodném jazyce hindí. 
„to nevím,“ odpověděla Ahalja anglicky. 
najednou spatřila vlnu. ukázala na úzkou bílou čáru na hori-

zontu. Za necelých deset vteřin vlna ztloustla a najednou se z ní sta-
la valící se vodní stěna. Blížila se k nim tak rychle, že Gháiovi skoro 
neměli čas zareagovat. nareš začal něco křičet a mával rukama, ale 
zlověstné hřmění vlny jeho slova přehlušilo.

Ahalja popadla sítu za ruku a strhla ji k sobě. Po vlhkém měk-
kém písku se rozběhly ke skupině palem, rostoucích o kus dál. Aha-
lja cítila, jak jí voda zavířila kolem nohou a vzápětí ji pohltila vlna 
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1 6    C o r b a n  a d d i s o n

a převrátila ji hlavou dolů. slaná voda vnikla Ahalje do nosních dí-
rek a do uší, pálila ji v očích. Ahalja se rozkašlala a začala se dávit. 
Pokoušela se dostat ke světlu. konečně se vynořila nad hladinu a za-
lapala po dechu.

Vtom ve  víření zahlédla zákmit něčeho barevného: sítin tyr-
kysový čuridár ! sáhla do vody a chytila sestřinu ruku, ale v divo-
kém víření nebezpečného živlu jí ruka vyklouzla. Vzápětí nahmatala 
hladký kmen palmy. Přitiskla se k němu, zoufale kopajíc proti prou-
du, ale její sevření opět povolilo. Jak ji moře unášelo dál do vnitro-
zemí, z posledních sil vykřikla: „Plav! Síto, chyť se palmy!“

Voda jí prudce smýkala, takže kmen další palmy spatřila v po-
sledním zlomku vteřiny před nárazem. V čele jí explodovala bolest, 
ale podařilo se jí ovinout kmen stromu pažemi i nohama. Věděla, že 
se nesmí za žádnou cenu pustit. Pak ztratila vědomí.

když otevřela oči, uviděla přes potrhané vějíře palmových listů 
modř oblohy. ticho kolem bylo děsivé. Ahalje divoce bušilo srdce 
a hlava ji bolela, jako by ji měla rozpůlenou. Pomalu míjely vteřiny 
a pak začalo moře ustupovat a uvolňovalo místo pevné zemi. Ahalja 
spatřila v dálce sítin obličej a uslyšela její křik.

„Ahaljo, pomoz mi!“
Chtěla odpovědět, ale v ústech měla slanou vodu. Ztěžka ze sebe 

vydala: „Počkej!“ Vyplivla vodu a zkusila to znovu: „Počkej! síto! Po-
čkej, až voda opadne!“

A voda opravdu opadla. 
Ahalja se pomalu spouštěla po kmeni banánové palmy, až se no-

hama konečně dotkla pevné země. Čuridár na ní visel cárech a tvář 
měla pokrytou krví. Odlepila se od kmene, který jí zachránil život, 
a začala se brodit k sítě. sotva k ní došla, objala ji do ochranitelské 
náruče a pohlédla přes palmový háj k pláži. nejdřív strašný pohled 
ani nechápala. trnité křoví, které lemovalo písečnou tvář, bylo bez 
listí. kolem něho se v bahnité vodě vznášelo cosi temného.

Ahalja se na to zadívala a hruď se jí začala prudce zdvihat. Po-
chopila.

„Idhar áó!“ nařídila sítě v hindí. „Pojď!“
Vzala sestru za ruku a vedla ji vodou, která jim sahala po kole-

na. První tělo, jež našly, patřilo Ambiní. Pokrývalo je bláto a každý 
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viditelný kousek kůže byl posetý trny. Oči měla Ambiní široce roze-
vřené a ve tváři se jí zračil děs.

hrůzně groteskní proměna milované matky způsobila, že síta 
zůstala stát jako zkamenělá. sevřela sestřinu ruku tak silně, že Aha-
lja vykřikla a vytrhla se jí. Pak padla na kolena a rozplakala se. síta 
však jen nehnutě zírala. Po  několika dlouhých minutách otevřela 
ústa a začala vzlykat. Zabořila tvář do dlaní a třásla se tak silně, jako 
by měla záchvat.

Ahalja sevřela sestřinu paži a  přitáhla ji k  sobě. Pak ji vzala 
za ruku a vedla ji pryč. Zanedlouho narazily na další tělo. Byl to je-
den z chlapců. síta zase ztuhla. Ahalja ji teď přes rozbahněnou pláž 
k  rodinnému sídlu téměř nesla. Věděla, že jedinou nadějí je najít 
otce.

kdyby síta neklopýtla, asi by narešovu mrtvolu minuly. Ahalja 
se zastavila, aby sestře pomohla vstát, a pohlédla k vnitrozemí. uvi-
děla další tmavý obrys, který se vznášel v menší laguně. Vlna pro-
hnala nareše palmovým lesem a hodila ho mezi balvany u okraje la-
guny.

Ahalja táhla sestru k narešovu tělu. Dlouho na otce zírala a nic 
nechápala. Pak jí došlo, že je také mrtev, a pod drtivou tíhou smut-
ku se rozplakala. Byla narešova holčička, zatímco síta Ambinína. 
táta nemůže být mrtvý. slíbil, že jí najde vhodného ženicha a vy-
strojí jí velkolepou svatbu. slíbil jí tolik dalších věcí.

„Podívej,“ zašeptala síta a ukázala k jihu.
Ahalja si otřela slzy a sledovala sestřin pohled přes neznámý svět, 

který do naha svlékla ničivá vlna. V dálce stál jejich domov. Známá 
silueta domu Ahalju překvapila stejně jako náhlá nehybnost sestry. 
síta přestala plakat a objala se pažemi, jako by se chtěla před vším 
ochránit. V očích měla takovou bolest, že Ahalje se náhle vlila do žil 
odvaha. Možná že Džája nebo babička přežily. nemohla snést po-
myšlení, že by se sítou zůstaly úplně samy.

Ahalja se zhluboka nadechla a opět chytila sestru za ruku. Bro-
dily se zatopenou pláží ke zbytkům domova, který znaly téměř de-
set let. než přišla vlna, rozléhala se kolem stavení přírodní květino-
vá zahrada a ovocný sad. Brzy po nastěhování zasadil nareš u domu 
na sítinu počest dekorativní strom ašóka. síta si jako dítě pod stále 
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