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Úryvek č. 1 – OČISTA 
(upraveno a zestručněno) 
 
Bylo horké říjnové ráno. Čekala jsem na průvodce, který mě měl dovézt na schůzku 
s australským domorodým kmenem. Jmenoval se kmen Opravdových Lidí. Na 
příjezdovou cestu k hotelu vjel otevřený džíp. Řidič, asi třicetiletý australský domorodec, 
mi pokynul tmavou rukou: „Pojď,“ řekl. Byla jsem svátečně nastrojená v drahém 
kostýmku a lodičkách s vysokými podpatky. Bylo mi hned jasné, že na cestu v otevřeném 
autě nejsem vhodně oblečena. Svlékla jsem si kabátek kostýmu a pomyslela si, že ode 
mě bylo hloupé předem se na cestu nezeptat. 
 
Byla jsem pozvána na slavnostní schůzku s australským domorodým kmenem, o kterém 
jsem ale nic pořádného nevěděla. Kmen, který mě k sobě pozval, žil dva tisíce mil daleko 
v poušti. Nejvíc ze všeho jsem byla zvědavá, jaký dárek od nich dostanu. Byla jsem si 
jistá, že mě čeká úžasný, neopakovatelný zážitek. Měla jsem sebou magnetofon a 
kameru, abych to vše mohla natočit. 
 
Řítili jsme se nejdříve po dálnici, pak ale řidič sjel z dálnice a pustil se po křivolakých 
cestách v rudém písku. Cesta byla tak nerovná, že jsem musela držet čelisti pevně 
semknuté, aby mi nedrkotaly zuby o sebe. Bylo mi čím dál větší horko. Po čtyřech 
hodinách jízdy jsme zastavili u jakési chýše z vlnitého plechu. Venku seděly u ohýnku 
dvě ženy. Obě měly štíhlé postavy a kulaté obličeje se zářivýma hnědýma očima. Když 
jsme vystoupili z auta, můj řidič řekl: „Mimochodem, já jediný tu umím anglicky. Budu 
tvým tlumočníkem a přítelem. Jmenuji se Úta.“ 
 
Ženy rozmlouvaly zvláštním jazykem, krátkými podivnými zvuky. Můj tlumočník Úta se 
ke mně obrátil: „Než ti povolíme zúčastnit se slavnostního shromáždění, musíš projít 
očistou.“ Nechápala jsem, co má na mysli. Podal mi kus látky. Pochopila jsem, že si mám 
svléct své šaty a obléci se do toho hadříku. „Cože? To myslíte vážně?“ Muž přísně 
zopakoval svůj pokyn. Co se dalo dělat. Svlékla jsem se a oblékla si domorodý oděv. 
Moje zvědavost se vytrácela a místo ní nastupovaly obavy, co se bude dít. Musela jsem si 
sundat také všechny šperky i sponky z vlasů. 
 
Někdo přidal na ohniště větvičky a z ohně vystoupil dým. Domorodá žena začala přede 
mnou mávat něčím, co vypadalo jako křídlo z jestřába a já se musela nadechnout 
dusivého kouře. Pak jsem se obrátila a žena opakovala rituál. 
 
Nakonec mi bylo řečeno, že jsem čistá a mohu vstoupit pod přístřešek. Když jsem 
vcházela, zamrazilo mě. Domorodá žena držela nad ohněm mé věci. S úsměvem na mě 
pohlédla, a když se naše oči setkaly, pustila můj drahocenný majetek do plamenů! 
 
Na okamžik se mi zastavilo srdce. Nevím, proč jsem nezačala křičet, ale neudělala jsem 
to. Tvář té ženy ukazovala, že to nemyslela ve zlém. 


