radost z toho, že se cestovatelé nachází v prašné, písčité, kamenité poušti, byla nezkalená, čistá a pravá.
Zvířený prach, částečky písku a drobného kamení se jako
hustá mračna neuhasitelného požáru dostávala dovnitř skrze netěsnící okénka, dveře a k překvapení mnohých i podlahu, především jednotlivými spárami, které do této chvíle zatím nikdo nevnímal.
Dusivý kašel, sípot, chrchlání a obligátní vyplivování hlenů
plných všudypřítomných pískových a prašných zrníček byl jen
zákonitou a přirozenou odezvou přítomných, kteří si ke svým ústům a nosům bez zbytečného pobízení přikládali šály, kusy látek – ti připravenější si pak nasazovali roušky.

Osada Wu-lan-tu-ge

22. kapitola

JE LIBO ZPÁTEČNÍ JÍZDENKA?
„Připravte se,“ mávla na nás průvodčí, „budete vystupovat!“
Autobus se svými místními cestujícími a třemi turisty se
pomalu a beze spěchu kutálel po svažujícím se kopci od tyčících
se vrcholů rozsáhlého pohoří Jin-šan směrem k ohromné náhorní
plošině, která byla až na samotném obzoru jakoby ohraničována
řetězem dalšího pásu horského masívu.
Dalekosáhlá step v dopoledním slunci zářila sytými okrovými až zlatistými tóny, které nepozorného pozorovatele mohly
zmást v prvotním úsudku, že patří na pláně pokryté pískem a kamením, tedy planiny pouštní, ale pableskující stvoly vyschlých
a letním žárem sežehnutých travin obezřetnému cestovateli napověděly, že to, co se před ním rozprostírá, není snad poušť či polopoušť, ale step ve svých podzimních, tedy hnědých a zlatavých
barvách.
Mohutná mračna prachu a písku zvednutá koly jedoucího
vehiklu ale dávala vzniknout poněkud matoucí představě, takže
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Vozidlo připomínající přistávající raketoplán či hořící bludnou střelou zasažené letadlo se blížilo k několika budovám osady Wu-lan-tu-ge, která byla ohraničená vysokou zdí, jež byla
dále směrem západním obklopena věncem slonovinově bílých
zaoblených obydlí. Uprostřed toho všeho se tyčily zlatavé střechy s věžičkami a posvátnými symboly místního lámaistického
kláštera.
Autobus konečně zastavil – dlouho poté, co se vystupující již
dlouhou dobu nedočkavě tísnili u schůdků dveří, držíce své šály
u úst či s nasazenými rouškami, snad aby nezmeškali možnost
vystoupit či aby snad vyhráli nevypsaný, ale ve všech duších pří147

