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Marjáb, palác Salím

Bylo svûÏí jitro. Hustá mlha, která se vytvoﬁila po noãním
de‰ti, je‰tû zahalovala rozlehlou planinu. DlaÏdice na velké terase se bl˘skaly. Stejnû jako ve v‰ech pﬁedchozích dnech
se i tohoto rána Akebo Velik˘ probudil dﬁíve neÏ jeho sluÏebníci a v‰ichni lidé z paláce. Jako by sám bÛh Almaqah
bdûl nad tím, aby král procitl pﬁi prvním sluneãním paprsku.
Pokud to tak bylo, pak mu Akebo vzdával díky. Období
de‰ÈÛ konãilo. A polibek rozbﬁesku na zdech Marjábu pﬁiná‰el opût ‰tûstí a uklidnûní.
Cel˘ch pût lun popou‰tûl Almaqah uzdu bouﬁím. Blesky bez ustání kﬁiÏovaly temnou oblohu. Pﬁívaly de‰tû zaplavovaly pÛdu a nadouvaly toky, jako by se jimi ﬁinuly slzy
celého svûta.
Ukáznûní a neúnavní Sabejci splnili svÛj úkol. Bûhali od
hráze ke stavidlu, posilovali ochranné zdi a pﬁístavní hráze, v noci i ve dne odklízeli naplaveniny a bahno, uvolÀovali kanály, ti‰ili zuﬁivost záplav tím, Ïe vodu odvádûli
k polím a sadÛm. Znovu tedy Almaqahova v‰emocnost
nepﬁinesla zemi zkázu, ale manu nebeskou v podobû vláhy potﬁebné k setbû.
Teì uÏ byl konec. Pﬁed nûkolika dny se mraãna, blesky
a de‰tû stáhly na hﬁebeny hor, jeÏ lemovaly marjábskou pla13

Královna ze Sáby - zlom

17.10.2013

10.08

Stránka 14

M A R E K H A LT E R

ninu. Pod v˘hní záﬁivého boha slunce ·amse se nebe opût
rozkládalo do nekoneãné modﬁi. V Akebovû srdci se zase
roztanãilo ‰tûstí. Dost toho zaÏil, aby vûdûl, Ïe neexistuje na
svûtû nic nádhernûj‰ího, neÏ kdyÏ sluneãní paprsek pohladí
hory a plánû Sáby. Jasné jitro bylo darem, jak˘ uklidnûní
bohové pﬁiná‰eli moudr˘m muÏÛm.
Pﬁitáhl si plá‰È z hrubé vlny úÏeji na nahé tûlo a pﬁistoupil
aÏ ke kamenné zídce lemující terasu smûrem k západnímu útesu. Svûtlo bylo je‰tû nesmûlé. Îádn˘ stín se ner˘soval. Vlhkost dlaÏdic tlumila krok jeho sandálÛ. Pﬁesto sotva poloÏil svûtlou ruku na glazované cihly, rozeznûly se rohy
stráÏí.
Ve stráÏních vûÏích nad palácem a hradbami mûsta ho
vidûli. Vojáci na stráÏi tﬁikrát mocnû zaduli do rohÛ. Oznamovali tak lidu Marjábu, Ïe Akebo Velik˘ je vzhÛru a s otevﬁen˘ma oãima pohlíÏí na své království.
Akebovy rty se zachvûly uspokojením. Nezvedl obliãej,
jen vysoko vztyãil levou ruku v odpovûì váleãníkÛm na
hlídce.
Tuto ruku namíﬁenou k zamlÏen˘m pahorkÛm v‰ichni
uÏ zdálky poznali. Ruku, která rozpalovala jejich Ïár v bitvách. Îeleznou dlaÀ, co mûla jen dva prsty: palec a ukazovák. Nikdo nepochyboval o tom, Ïe jenom tím palcem
a ukazovákem dokáÏe Akebo zlomit vaz jakéhokoli muÏe
stejnû lehce jako lusk karobu.
Drsn˘ ﬁev rohÛ se zti‰il a rozplynul v mlze. Jako by se sama
nebesa podrobila znamení sluÏebníkÛ. Z v˘chodu se zvedl
prudk˘ vítr. Rozvál houni vlhkosti leÏící mezi zdmi zahrad,
v hájcích podél ohrad. Je‰tû mléãnû bílé slunce se vkradlo mezi pásy mlhy, roztrhalo je, odehnalo, aÏ ·amsovy prsty
koneãnû ozlatily vûÏe paláce a vytáhly ze stínu stﬁechy mûsta. A tak se postupnû objevovala nekoneãná zeleÀ, modelující planinu aÏ k v˘bûÏkÛm hor, zasazená do blyskotání
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zavlaÏovacích kanálÛ jako nespoãetné klenoty ve stﬁíbrn˘ch
pletencích.
Akebo pﬁivﬁel víãka. Bohatství Sáby se probouzelo.
Kolem mûsta uÏ muÏi pobízeli osedlané muly po cestách
s dosud vlhkou pÛdou, cestách, které se táhly mezi poli
a háji s myrhovníky, skoﬁicovníky a sturaãi, z nichÏ se vyrábûjí kadidlo a vonné pryskyﬁice. V ohradách z rákosu
a opuncie umístûn˘ch tu i onde se tísnila stáda velbloudÛ
s ãernou vlnou. Nedávno obnovené palmové stﬁechy stodol
se svítily nûÏnou zelení na pozadí zdí z okrové mazaniny.
Za nûkolik hodin slunce probudí v‰echny vÛnû a aÏ do
veãera pak bude i hmyz tanãit v opojení. Za necel˘ mûsíc
zaãnou Sabejci s první sklizní listÛ aloe, jeÏ opl˘vají opojnou ‰Èávou. Potom pﬁijde ãas myrhy a kadidla. Zlato Sáby
bylo nad zemí stejnû jako pod zemí. Mohlo b˘t zelené i záﬁivû bl˘skavé.
Akebo se zachvûl. Malá ruãka právû pevnû stiskla jeho
palec a ukazovák.
„Probudily mû rohy.“
Makeda! Jeho milované a jediné dítû. Akebo byl natolik zaujat˘ krásou, kterou mûl pﬁed oãima, Ïe ji nesly‰el
pﬁicházet.
„Dobr˘ den, dcero.“
„Dobr˘ den, otãe. Vûdûla jsem, Ïe jsi tady. Utekla jsem
dﬁív, neÏ mû Kiri‰a staãila obléct do ‰atÛ.“
Opravdu byla je‰tû bosá, drobné ‰tíhlé tûlo jí zakr˘vala
jenom prostá noãní tunika. Hustá k‰tice s bujn˘mi kudrnami mûdûn˘ch odleskÛ jí nepoﬁádnû padala na ramena.
Takhle by se mladá princezna urãitû nemûla objevit pﬁed
otcov˘mi zraky.
Akebo se usmál, místo aby jí vyhuboval.
Copak nûkdy dûlal nûco jiného, kdyÏ ‰lo o Makedu?
Krása jeho dcery se vyrovnala kráse marjábské planiny.
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Navíc mûla uÏ v ‰esti letech pﬁesnû stejnou povahu jako
její otec. MÛÏe si snad stûÏovat na takov˘ dar od Almaqaha? I kdyÏ ho dostal za cenu nejhroznûj‰í a nejtûÏ‰í ztráty.
I kdyÏ v noci potají proléval slzy. Bohové nikdy nedali
lidem nic, co by jim zase nemohli vzít, nebo to zniãit.
Tak to v lidském Ïivotû chodí: teplo se stﬁídá s chladem,
tma s oslÀujícím svûtlem. A slzy se rodí ve smíchu. Moudrost spoãívá v tom, Ïe ãlovûk nikdy nezapomene, ãemu ho
nauãila bolest.
Jako by Makeda uhodla otcovy my‰lenky, trochu silnûji
stiskla jemn˘mi prstíky mohutnou amputovanou ruku.
„Dneska v noci,“ oznámila, „mû ve spánku nav‰tívila maminka. Mám ti ﬁíct, Ïe je ‰Èastná. Poãítá ãas, kter˘ ji od nás
dûlí.“
Akebovy rysy ztvrdly pohnutím. Neodpovûdûl. Makeda
s povzdechem dodala:
„Je‰tû víc neÏ tﬁi dny a dvû noci!“
Akebo souhlasnû zabruãel.
Sdílel dceﬁinu netrpûlivost. Je‰tû víc neÏ tﬁi dny a hvûzdy boha Almaqaha budou stát po obou stranách luny. Pﬁijde ãas, kdy vstoupí do hradeb nového chrámu. Ruku v ruce
budou kráãet otec a dcera, král a princezna po písku arény Mahram Bilqis. Bilqisina chrámu. Nejvût‰ího chrámu,
jak˘ kdy ãlovûk v Sábû postavil pro svého boha, nejkrásnûj‰í
svatynû, jaká kdy byla postavena, aby pﬁijala du‰i zesnulé:
Bilqis. Bilqis, Makedina matka, dcera Jathíamára Bajána,
manÏelka Akeba Velikého. Bilqis, tisíckrát milovaná a tisíckrát oplakaná.
Navzdory de‰ÈÛm a úderÛm blesku dokonãily stovky dûlníkÛ jeho obrovité zdi, otesaly kameny, vztyãily sloupy, dﬁív
neÏ zaãne období skliznû. Chrám, postaven˘ tak daleko
od mûsta, aby tam cvalem dojel kÛÀ, pﬁímo u ﬁeãi‰tû toku
Dana a na kﬁiÏovatce v‰ech cest vedoucích do Marjábu, se
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postaví do cesty kaÏdému obchodníku, cestovateli ãi vzne‰enému pánu, aby tam vykonal své obûti dﬁív, neÏ vkroãí do
hradeb mûsta.
Makeda zatahala Akeba za ruku; odvrátil pohled od pﬁedstavení, jeÏ mu nabízela planina, na níÏ uÏ slunce zaãínalo hloubit stíny.
„Pojì se mnou.“
Nechal se vést. Vûdûl, kam ho dcera táhne. Na druhé
stranû terasy se otvírala jakási alkovna se stﬁechou ve tvaru kupole. V ní byla maketa chrámu vymodelovaná z pálené hlíny. Na ní sledovali pﬁesn˘ plán stavby. Makeda tu
fascinovanû trávila celé hodiny a pozorovala ji, kdyÏ jí dé‰È
bránil v náv‰tûvû rozestavûného chrámu.
Model z pálené hlíny umoÏÀoval pﬁehlédnout cel˘ ten
obrovsk˘ prostor jedním rázem, jako kdyÏ pták pﬁeletí nad
stavbou. Chrám byl na západní stranû ‰irok˘ a na v˘chodní
prohnut˘, jeho oválná kﬁivka se podobala bﬁichu tûhotné Ïeny. Akebo osobnû dohlíÏel na to, aby mu tenhle
tvar dokonale pﬁipomínal Bilqisino bﬁicho, v nûmÏ nosila Makedu.
Délku chrámu stanovili knûÏí, pﬁiãemÏ si za v˘chozí bod
zvolili pravou královu patu a za bod na druhém konci ‰piãku ‰ípu vystﬁeleného jeho nejpevnûj‰ím lukem. ·íp uletûl
skoro tﬁináct sáhÛ, neÏ se zabodl do naplaveného bahna.
Byla to nejmohutnûj‰í zeì, jaká kdy byla pro chrám vystavûna: sedminásobek v˘‰ky váleãníka. Nepﬁekroãitelná!
Makeda otevﬁela miniaturní bronzové kﬁídlo brány, jíÏ
se vcházelo do ohrazení. Dovnitﬁ spustila bronzového b˘ka,
stûÏí vût‰ího neÏ její prst.
„KnûÏí pÛjdou vpﬁedu s trubaãi,“ vysvûtlila, jako by její
otec je‰tû nic nevûdûl o obﬁadu, kter˘ je ãeká, a jako by to
ona sama uÏ stokrát nevyprávûla. „A my budeme hned za
b˘kem.“
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