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Velmi jsme si oblíbili jedno ustálené lhaní, které zdobí skoro každý zajímavý příběh. Dovolte mi ho
prosím použít i zde. Toto lhaní zní: Jakákoli podobnost s minulými, přítomnými a budoucími
postavami, skutečnými i smyšlenými, včetně všech použitých pojmů a událostí, je čistě náhodná.

*
Pro objasnění způsobu myšlení Vindů a pro snazší hledání v textu těm, kteří by se chtěli zabývat řečí
znamení, jsem se rozhodl rebelsky upravit pravidla pro zápis velkých písmen. K těm současným
přidávám:
-

-

-

konečná jména bytostí Přírody (názvy skupin jako ptáčci, zvířata, atd. s malým, ale třeba
Káně, Kos, atd. s velkým, protože například existuje jedna „pra-síla Kosa“, ke které mají
přístup všichni Kosové) X napodobeniny (mechanická včela s malým písmenem)
všechny nebeské předměty (Slunce, Měsíc, Nebe, Obloha, Hvězdy, atd.)
jedinečné a mocné bytosti (Příroda, Země X země (ve smyslu stát), atd.) včetně vindských
jmen bohů Přírody a jejich hlavních projevů (Květena, Vítr, atd.)
jména jednotlivých bytostí a míst (většinou jen s velkým prvním počátečním písmenem,
výjimkou je Země Jablek, protože se zdůrazňuje rozdíl od běžných jablek; jména říší s malým,
protože se jedná jen o skupiny světů)
jména národů a označení (Vid)
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V zelené podzemní říši jest jezírko čisté,
u tohoto jezírka rostou Lísky zelené,
u kořenů těchto Lísek žije bílý had,
který však nezná teplo ani chlad.
Každé ráno vyleze a oříšek jeden sní,
každý tento oříšek o moudrosti veliké ví,
z jedné Lísky pak padají oříšky Vindů,
které ukrývají příběhy dávných časů.
Za jednoho večera ke mně bílý had přišel,
a o moudrosti z těchto oříšků mi pověděl,
mnohé příběhy jsem si z dětství pamatoval,
jiné jsem poprvé s otevřenou myslí poznal.
- Stadovid z Hor
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Úvod
Představte si, že se za jemného svitu stříbrného Měsíce procházíte lesíkem, v němž rostou vysoké
Borovice, košaté Lípy a nejrůznější keře. Jemná stébla trávy vás hladí po chodidlech a zanedlouho
v dálce spatříte hluboké jezírko, v němž v příjemném vánku šumí voda. Mezi vámi a jezírkem rostou
ohromné Lísky s chlupatými listy a dozrávajícími oříšky. Mohli byste skrze ně projít, ale vy se raději
vydáte podél nich, až dojdete k místu, ze kterého se vám naskytne na jezírko ten nejkrásnější pohled,
jaký je vůbec možné si představit. Před vámi směrem do jezírka postupuje mírně pobořená dřevěná
lávka a vy máte pocit, jako by tam byla již celá staletí. Najednou nevíte, co máte dělat dál. Můžete se
vydat po lávce a třeba zažijete dobrodružství, o kterém se vám nikdy ani nezdálo. Uprostřed jezírka se
totiž v měsíčním světle může objevit nádherná víla v bílých šatech, se kterou spočinete v nevinném
milostném objetí. Avšak také se poblíž lávky může vynořit vodník, zelený mužíček s širokými ústy, a
vtáhnout vás pod hladinu. Možná se ale po lávce vůbec nevydáte, poslechnete své obavy a prostě
odejdete. Avšak můžete se také jen na chvíli posadit a jezírko nerušeně pozorovat, nebo třeba jen na
místě necháte malou obětinu za ten krásný pohled, který se vám naskytl, a teprve potom odejdete,
nadechnete se čerstvého vzduchu, a tak se s jezírkem spojíte. Možná se vám bude o něm té noci
zdát. Je plno možností a je jen na vás, kterou si zvolíte. Avšak jistě se ptáte: „Která z nich je ta
správná?“ S čistým srdcem vám mohu říci, že každá z nich je za určitých okolností správná. Na čem se
snad ale všichni shodneme, že rozhodně správné není, je například vzít sekeru a celý ten pohled
zničit, rozdělat oheň a zapálit majestátní stromy, druhý den na toto místo pozvat kamarády a
pořádně ho „znesvětit“, nasadit do jezírka nepůvodní ryby, vytěžit kovy schované pod ním nebo přes
něj postavit silnici. Rozhodně není moudré na sebe povolat hněv oněch stromů, ducha jezírka,
jezerních víl nebo vodníků, kterým se podobná zneuctění rozhodně nezamlouvají. Navíc bychom proti
sobě povolali věc, kterou my Vindové nazýváme koloběh. O tom a mnohém dalším nás učí právě
staré příběhy a pohádky.
Mnohé z následujících příběhů vám přijdou povědomé a možná sami poznáte, jak hluboko jsou staré
tradice zakořeněné, i když jim dnes moc nevěnujeme pozornost a spíše jsme se tyto tradice snažili a
snažíme potlačit, protože je v nich v dnešním světě, kde dominuje pouze jedna veliká kultura a její
odvozeniny, ukryto něco, co tuto kulturu ohrožuje – naše vlastní identita. Skutečné příběhy vždycky
byly a jsou tajemné, ovlivněné sny, viděními, tisíciletými zkušenostmi a konečně silami. Nikdy
nevyjeví svá tajemství těm, kdo mají zkažená srdce, kdo k nim přijdou s červenou propiskou v jedné
ruce a nepřirozeným uvažováním v druhé, naprosto odtrženi od Přírody a jejího ročního a měsíčního
koloběhu. Naopak k těm, kteří jako nevinné a upřímné děti chodí po lesních a polních cestičkách
s píšťalkou v ruce, promluví i samotný Dědeček, kterého Vindové nazývají Pravdy Vid. V pohádkách a
starých příbězích byla vždycky celá Příroda živá a ochotná pomoci.
Co se týče příběhů Vindů, snažil jsem se je přehledně rozdělit podle témat, která jsem seskupil podle
druhů příběhů. Druhy příběhů jsou tři: naučné, poznávací a vážné. Celé toto dělení je umělé a slouží
pouze pro přehlednost textu, neboť v minulosti se příběhy předávaly zpravidla ústně podle situace a
nikdo se o rozdělování nemusel starat. Zjednodušeně řečeno, naučné příběhy se povídaly hlavně
mezi dětmi a dospívajícími, poznávací pak mezi dospělými a vážné výhradně mezi léčiteli a lidmi síly.
Tomu také odpovídá to, jakým způsobem jsou příběhy psány, a celá úloha vypravěče. Zajímavé je, jak
rozdílně se jednotlivé druhy příběhů dívají na záležitost dobra a zla, která u Vindů nikdy nebyla
přímočará. Naučné příběhy nikoho neoznačují jako dobrého nebo zlého, protože takovým se podle
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těchto příběhů člověk stává svými činy a pohnutkami. Dobrý je ten, kdo se stará o ostatní a dodržuje
přírodní zákony (kmenová tabu Vindů), a zlý ten, kdo je pořád porušuje. Poznávací příběhy se naproti
tomu celému tématu dobra a zla vyhýbají, dobré je zkrátka to, co je pro vesnici daného jedince a její
nejbližší okolí (lesy, pole, řeky …) prospěšné. Tady je zajímavý rozdíl oproti dnešnímu myšlení,
protože v těchto příbězích je to, co je sice dobré pro daného jedince, ale špatné pro jeho vesnici,
považováno za špatné. Jedinec je brán jako pevná součást vesnice a jeho osobní cíle musí být
v souladu s těmi vesnickými. Když nejsou, jedinec může odejít do lesů, ale jaký je to jen život bez rodu
a rodiny? Naopak velmi přísné jsou vážné příběhy, kde jsou jako dobré a zlé popsány jednotlivé
bytosti, což souvisí s tím, jaké síly léčitelé v různých bytostech zpozorovali (často velice přesně).
Vážné příběhy je možné najít jen ve zlomku dnešních pohádek a příběhů, které se dochovaly, protože
si je mezi sebou předávaly jen rodiny léčitelů a běžní lidé z nich znali jen něco. Jsou tu i více
propracované vážné příběhy, které mluví o božských, vílích a lidských rodech, jejich dávném původu
a účelu, ovšem tyto jsou poněkud komplikované a těžko se získávají z pouhých vnuknutí a spojování
dávných příběhů, proto jsem se rozhodl je vynechat. Naopak jsem se snažil poukázat na to, jak
Vindové jednotlivé bytosti vnímají, například Mocný Vid je nazýván bůh Slunce a Bouřný Vid Otec
Nebe, podobně jako v modlitbách, aby se zdůraznil jejich projev a úděl.
Příběhy nemusíte číst popořadě, jen výjimečně na sebe navazují. Opravdu je veliký rozdíl
v jednotlivých tématech a ještě větší v samotných druzích příběhů, takže pokud by vás náhodou
nějaký příběh nudil nebo byste mu nerozuměli, zkuste nalistovat jiný, určitě budete překvapeni.
Občas na sebe jednotlivé příběhy odkazují, vyskytují se v nich totiž osoby, které hrály hlavní roly
v příběhu jiném. Ani mě nenapadlo nějakým způsobem upravovat způsob vyprávění Vindů, který se
dnešnímu člověku může zdát jako dětinský a příliš expresivní. Je pravda, že v některých záležitostech,
například v milostných poznávacích příbězích, se zachází až do podrobností, nicméně u Vindů se nikdy
slova označující části lidského těla nepoužívají v hanlivém významu, ani se podle nich nikdo neuráží.
Chuj je prostě chuj a pochva je pochva. Stejně tak krutost v některých příbězích není popisována tak
moc, jak to například činili vědci a spisovatelé z novověké Anglie, kteří prostě museli všemu dodávat
na barvitosti a vyžívat se v popisu podle nich prastarých obřadů, protože v jejich vlastní kultuře byly
takové věci naprosto nepochopitelné, a tedy zajímavé. V našich příbězích jsou věci zkrátka popsány
tak, jak je vnímají Vindové, pro něž jsou tyto záležitosti skutečností a kteří nepotřebují se v nich více
vyžívat.
Pevně doufám, že naše příběhy pro vás budou inspirací, protože pro nás Vindy jsou tím, co určuje
naši vlastní kulturu. My mezi sebou nešíříme informace pomocí článků ani diskusí, ale pouze skrze
příběhy, které jediné mohou obsáhnout celou naši mysl, rozum, intuici, city, bytost – to, čemu říkáme
řeč znamení. Nejdůležitější však je, že následující příběhy ukazují, že Vindové také cítí, milují, bojují,
dělají chyby, hledají smysl života, ztrácejí se, hledají se, zkoumají svět, zkrátka, že jsou tím, čím jsme
my všichni – lidskými bytostmi.
Od dob, kdy jsme vylezli z velikého proudu v podobě Labutí, nás bílý had ze zelené podzemní říše
navštívil jen málokrát. Jsem rád, že navštívil právě Stadovida z Hor a vyprávěl mu tajemství ukrytá
v lískových oříšcích. Stadovid pak o nich pověděl svému příteli Ladovidovi, který je pečlivě uchoval
v paměti své duše, jejíž jméno je Hvězdička a jež pochází z rodu víl, osvojená Mocným Videm a
Květinovou Dívkou. Díky tomu vám dnes tyto příběhy mohu převyprávět …
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NAUČNÉ PŘÍBĚHY
„Medvěd, Vlk, Divočák.“ – nejsilnější spojenci
„Liška, Kočka, Pes.“ – nejpodivnější spojenci
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O UČENÍCH ZVÍŘAT
Jídlo neutíká
Jednou neměl nikdo co jíst. Zásoby zrní došly a lovci marně v lese hledali potravu pro své vesnice. „To
je divné,“ prohlásil Rys, „ani ta nejmenší Myš není k nalezení.“ Vlk přikývl a dodal: „To snad není
možné! To už se s námi Příroda nechce dělit?“ Nikdo neměl nejmenší tušení co dělat. Když už všichni
málem propadli zoufalství, zničehonic se v dálce objevil Zajíc. Doběhl k ostatním, ale držel se raději
blízko Jelena spíše než blízko Rysa nebo Vlka. Plný radosti prohlásil: „Uprostřed té velké mýtiny za
lesem vaří Bobr nějaké maso s bobulemi. Má toho víc, než dokáže sníst, ale dělit se nechce.“ Všichni
byli příjemně překvapení a rozhodli se, že se za Bobrem vydají. Jakmile k mýtině přišli, spatřili
uprostřed veliký kotel s jídlem a Bobra u něj. Ti největší a nejstatečnější se vydali vpřed jako první a
zvolali: „Poslyš, bratře Bobře, rozděl se s námi. Moc tě o to prosíme, naši lidé jsou hladoví.“ Ale Bobr
se na ně otočil s naštvaným výrazem ve tváři a ukázal jim své dva veliké zuby. Vlka a Rysa to však
neodradilo a šli k němu blíže a blíže. Nakonec Bobr popadl veliký meč a řekl: „Tenhle meč má
kouzelnou sílu. Běžte všichni pryč, jídlo je jen moje!“ I ti nejstatečnější poznali, že proti jeho síle
neobstojí, a tak se vrátili zpět do lesa vymýšlet nové plány.
Zrovna v tu chvíli se kolem procházel Lišák. Celé dny neměl co na práci, pořád se jen potuloval kolem
a hledal, koho by přelstil a získal tak jídlo bez námahy. Byl zoufalý, protože už ho každý znal a nikdo
s ním nechtěl mít nic společného. Lidé stejně v tu dobu měli jídla málo. „Ach jo,“ pomyslel si a začal
hrabat tlapkou do Země, „kdyby tu tak byl alespoň nějaký malý Červík.“ Najednou ale svým citlivým
nosem ucítil vařené maso. „Mňam,“ řekl si a usmál se, „konečně něco pro mě.“ Pokračoval dál
v chůzi, až dorazil k mýtině, kde Bobr vařil maso. Lišák ihned vymyslel plán a odvážně se vydal vpřed.
Kulhal a předstíral, že je zraněný. Poté z dálky slabým hlasem plným smutku zavolal na Bobra: „Bratře
Bobře, ty jsi tak mocný lovec. Podívej, jaký já jsem celý rozlámaný. Prosím, dal by si mi kousíček svého
jídla? Jinak jistě zemřu.“ Bobr se na Lišáka podíval. Byl rád, že konečně dostal za vyučenou.
Odpověděl: „To ti patří, to máš za všechny tvé šprýmy. A teď jdi pryč.“ V tu chvíli se ale Lišák
rozbrečel a předstíral, že se mu těžko dýchá. Když ho tam Bobr tak viděl, pomyslel si: „Opravdu
vypadá jako nemocný. Co ho potrápit ještě víc, aby dostal za vyučenou. Koneckonců si to zaslouží.“
Pak nahlas řekl: „Dobře, ty špinavý Lišáku. Pojďme spolu závodit. Vidíš tamten strom v dáli?
Poběžíme k němu a zpět a kdo se vrátí jako první, může si vzít všechno jídlo a můj meč mu neublíží.“
Lišák dělal, že je ještě více smutný, a řekl: „Ne, prosím, vidíš, že kulhám a nemůžu běhat, ale asi
nemám na vybranou.“ Bobr se jen zasmál a zvolal: „Tak dobře, připrav se, teď!“ V tu chvíli vyrazil
vpřed velikou rychlostí a Lišák za ním. Ze začátku Lišák předstíral, že ho sužují bolesti a Bobr se jen
smál. Ale za chvíli se všechno změnilo. Když už byli skoro u stromu, Lišák přestal předstírat a vyrazil
vpřed takovou rychlostí, že ho skoro nebylo vidět. Vmžiku byl zpět u kotle a se smíchem na Bobra
zavolal: „Znovu jsem tě přelstil! To máš za tu svoji chamtivost!“ Bobrův kouzelný meč, který byl celou
tu dobu u kotle, Lišákovi neublížil, protože Lišák závod spravedlivě vyhrál. Za chvíli ze svého úkrytu
v lese vyšli ostatní a všichni se dosyta najedli. Poté Lišákovi děkovali a gratulovali mu k vítězství.
Dokonce zbyl dostatek jídla, aby jím nakrmili i své vesnice.
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Lesní ptáček zpěváček
Kdysi dávno všechny bytosti a věci mluvily řečí, které lidé rozuměli. Meč při boji volal: „Sek, sek!“
Slepice při zobání zrníček vykřikovala: „Co to je? Co to je?“ Na což jí Kohout odpovídal: „Pojď sem,
pojď sem!“ Ani lesní zvířátka nezůstávala pozadu, a tak byl svět pestrý a plný slov. Jednoho dne
pořádala lesní zvířátka sněm. „Měli bychom si zvolit náčelníka,“ promluvil vážně Medvěd, „někoho
schopného a silného.“ „To ani náhodou,“ odpověděla Čejka, „svobodně žiju a svobodně i zemřu.“ Od
té doby se Čejka přestěhovala do močálů, daleko od ostatních zvířátek. Lidé v těch dobách ji často
slyšívali křičet: „Kam mám jít? Kam mám jít?“ Avšak ostatní zvířátka zoufale chtěla mít svého
náčelníka. Na dalším sněmu se postavili proti sobě ptáci a pozemní zvířátka a rozhodli se bojovat o to,
z čích řad si svého představitele vyberou. Po dlouhých bojích a rozmarných hrách nakonec ptáčci
vyhráli. „Koho ale zvolíme,“ zeptal se Kos, „vždyť máme všichni různé vlastnosti, které správný
náčelník musí mít.“ Ptáčci přemýšleli. Mezi nimi byl i jeden úplně malinkatý opeřenec, který ještě ani
neměl jméno.
Druhý den ráno se ptáčci opět shledali. „Je to jasné,“ řekl Havran, který přemýšlel celou noc, „za
náčelníka zvolíme toho, kdo vyletí nejvýše.“ Všichni souhlasili a rozhodli se závod pořádat ještě teď
ráno, aby si pak nikdo nemohl stěžovat, že je po náročném dni už unavený. Malí ptáčci zpěváčci se
drželi dlouho, ale nakonec pak ve vzduchu zůstali jen ti největší. Nejvýše však dokázal vyletět pouze
Orel. „Já budu náčelník,“ volal z nebeských výšin, „všichni to vidíte!“ Už se chystal spouštět dolů, když
tu se ozval hlasitý zvuk: „Ne, náčelníkem jsem já!“ Orla velmi překvapilo, když mu najednou zpod peří
vyletěl ten malý ptáček, který ještě ani neměl jméno a jenž vyrazil úplně nahoru. Orel už ho
nedokázal dohnat, protože byl unavený. Když se všichni vrátili na Zem, ostatní ptáčci se na toho
malého, kterému začali říkat Střízlík, rozzlobili: „Máš pronikavý hlásek, velkou odvahu a vytrvalost,
ale naším náčelníkem nebudeš! Jsi moc malý a navíc jsi podváděl, což nestrpíme.“ Ptáčci tedy se
Střízlíkem nebyli spokojeni, a tak se rozhodli pořádat jiný závod.
„Udělejme to takhle,“ navrhla Husa, „náčelníkem bude ten, kdo se dostane nejhlouběji do Země.“
Ptáčkům tento nápad přišel zvláštní, ale nakonec souhlasili. Všichni se snažili dostat do hlubin
hrabáním nebo tím, že hledali hluboké díry. Avšak všichni se v nich zasekli. Kachna se odkulila do
jezera a volala: „To nemá cenu, to nemá cenu!“ Nicméně našemu malému Střízlíkovi se podařilo najít
docela maličký tunel, a tak se dostal nejhlouběji. „Náčelníkem jsem já!“ volal Střízlík z hlubin celý
rozradostněný. Ptáčkové se rozzlobili: „Ten podvodník nikdy náčelníkem nebude!“ Ještě předtím, než
se Střízlík vydal zpět na povrch, se ptáčkové tajně dohodli, že tam nechají Střízlíka vyhladovět. Jako
stráž u díry postavili Sovu, které nikdy nic neunikne. V noci všichni ptáčkové odešli do svých domovů
spát, s výjimkou Sovy, která se postavila tak, aby do díry viděla oběma očima. „Jsem unavená,“
pomyslela si Sova nakonec, „zavřu jen jedno oko a tím druhým se budu dívat.“ V tu chvíli Střízlík
zpozoroval šanci jak uniknout a snažil se dostat pryč. Nicméně Sova dobře viděla i s jedním okem,
probudila se a Střízlíka zahnala zpět do hlubin. Potom během noci střídala zavřené a otevřené oko,
aby se obě vyspala ve stejné míře. Jenže nakonec se stalo, že Sova zapomněla jedno oko otevřít, a
usnula. To Střízlíkovi stačilo na to, aby v pořádku utekl.
Od té doby se Sova nesmí ukázat ostatním ptáčkům ve dne, jinak se na ni vrhnou a vyčítají jí, že
nechala Střízlíka utéci. Naopak Sova často pronásleduje Myši, protože nenávidí ty díry, které do Země
dělají. Také Střízlík se bojí ostatním ukázat, protože by mu mohli pěkně pročechrat peříčka. Poletuje
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v houštích, drží se v trávě a v křoví, a pokud si je opravdu jistý, že je v bezpečí, často volá: „Náčelník
jsem já, jen já!“
Nejšťastnější ze všech ptáčků však vždycky byl Skřivánek, jelikož je rád, že nemusí poslouchat
žádného náčelníka ani vladyku. Proto, když vyjde Slunce na Oblohu, často za ním vystoupá do výšin,
sbírá jeho sílu a volá: „To je krása, krása, krása!“
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Liška a Zajíc
Jednou šla Liška lesem a hledala, co dobrého by snědla. Bylo krátce po poledni a už měla docela hlad.
Vítr jemně foukal a roznesl všude po okolí vůni lesa, květů a starého dřeva. Liška došla k jedné mýtině
a spatřila tam odpočívat Zajíce. „Konečně něco k jídlu,“ rozzářily se Lišce oči, „mám docela štěstí.“
Využila husté houští k tomu, aby se opatrně a neslyšně přiblížila k okraji mýtinky. Když už byla od
Zajíce jen malý kousíček a věděla, že jí už nemůže uniknout, se záludným úsměvem k němu
promluvila: „Milý hochu, ani nevíš, jak jsem ráda, že tě vidím.“ Zajíc se vylekal. Chtěl pláchnout, ale
věděl, že je u něj Liška už příliš blízko. „Je mi to hrozně líto,“ pokračovala, „ale to víš, jeden musí jíst.“
„To je pravda,“ odpověděl Zajíc a nenechal na sobě znát ani ten nejmenší kousek strachu, „proto nic
nenamítám a dobrovolně se nechám sníst.“ Lišku to zaskočilo. „Avšak,“ pokračoval Zajíc, „jelikož mi
na tobě a na našem přátelství skutečně záleží, dovol, abych ti dal poslední radu.“ „Jakou radu?“
zeptala se zvídavě Liška. Zajíc odpověděl: „Není zdravé jíst Zajíce, když se předtím nenapiješ vody.
Žaludek by tě pak mohl pěkně bolet, to víš, zaječí maso je už takové.“ Liška se zamyslela. „Asi to tak
bude,“ odvětila, „jen doufám, že to není záminka, abys mohl utéci.“ A ukázala své bílé zuby. „Ale
kdepak,“ odpověděl Zajíc klidně, „rád tě k potoku doprovodím a půjdu celou dobu vedle tebe.“
„Dobrá,“ řekla Liška udiveně, ale zároveň spokojeně.
Když oba přišli k potoku, Liška se poblíž místa, kde rostl Rozrazil, Máta a Kyprej, sehnula a pomaličku
se napila. Přitom jedním očkem sledovala Zajíce, který však vůbec nejevil známky toho, že by se
v nejbližší době chystal pláchnout. Když Liška dopila, obrátila se k Zajíci a promluvila: „Víš, je mi to
opravdu líto, protože jsi tak hodný a čestný, ale to víš, jíst se musí.“ „Vůbec se neomlouvej,“ odvětil
Zajíc, „chápu to, jíst se musí.“ Potom se zamyslel a dodal: „Víš co? Abych dokázal, že jsem smířen se
svým osudem, klidně otevři tlamu a já ti do ní sám skočím. Alespoň se před smrtí proskočím a ty se
nebudeš muset namáhat.“ „Dobrá,“ zasmála se Liška a otevřela tlamu tak moc, že zároveň musela
zavřít oči. To však byla zásadní chyba. Zajíc na nic nečekal, popadl veliký kámen, který ležel u potoka,
a hodil ho do Liščiny tlamy. Liška se celá zamotala, zakuckala a spadla do potoka. Snažila se udržet na
povrchu a zbavit se toho těžkého kamene, který jí uvízl v hrdle. „Snad se poučíš,“ volal za Liškou
smějící se Zajíc, který rychlostí Větru běžel hluboko do lesa, „nevěř všemu, co ti ostatní napovídají. Pít
vodu před snědením zaječího masa je totiž naprosto zbytečné.“ Zasmál se a zmizel v neprostupných
houštinách, v kterých měl své tajné cestičky.
Už se stmívalo, když se Liška konečně zbavila kamene a dostala se zpět na břeh. Byla vyčerpaná,
hladová a potupená. Pořádně se roztřásla, aby se zbavila vody, která jí úplně promáčela kožich.
„Tohle nemám zapotřebí,“ řekla si pro sebe, „doběhlo mě vlastní jídlo.“ Celá rozlámaná se pak
odplížila zpět do své nory.
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Sojka krade Veverce oříšky
Kdysi dávno zvířátka vzhlížela k Sojce, protože si myslela, že její nebesky modrá peříčka jí dodávají
mocnou a dobrou léčitelskou sílu. Tehdy si ještě nikdo moc neuvědomoval, že podoba může klamat,
protože většina malých a barevných ptáčků skutečně měla zvláštní sílu, kterou dodnes používáme při
léčení spolu s jejich barevnými peříčky. Avšak Sojka byla jiná, její síla nepocházela z Nebes. Ráda po
lesích roznášela drby a lži o ostatních. Dokonce se uchýlila i k tomu, že nenápadně vystřelila Červa do
těla oběti a poté ji donutila, aby Sojce za vyléčení dala to, o co požádala. Zvířátka nevěděla, že Sojka
z těla oběti vlastně vytáhne jen svou vlastní sílu, proto k ní vzhlížela jako k mocné léčitelce.
Jednoho dne Sojka létala a pomlouvala místo toho, aby střádala zásoby na zimu. Všechna znamení
v Přírodě ukazovala na to, že zima bude drsná a studená. Sojka tomu však nevěnovala pozornost, na
vytváření zásob žaludů a lískových oříšků neměla chuť. Naopak Veverka byla pracovitá, poctivě
sbírala oříšky, aby si je uschovala na dlouhou zimu. Když k ní Sojka přiletěla, aby jí pověděla drby,
Veverka odmítla: „Dnes ne, musím pilně pracovat a připravovat se na zimu.“ To Sojku naštvalo tak, že
se rozhodla nenápadně vystřelit Červa do těla Veverky. Netrvalo dlouho a Veverka se začala svíjet
v příšerných bolestech a volat o pomoc. Ostatní zvířátka z lesa se přišla podívat, co se děje, ale nikdo
netušil jak Veverce pomoci. V tu chvíli se objevila Sojka a pravila: „Jsem mocná léčitelka, mohu tě
vyléčit svým zpěvem a tancem a nemoc vysát, ale bude tě to stát většinu tvých zásob.“ Sojka se
rozhodla tímto zlým úmyslem si jednoduše opatřit zásoby na zimu. Veverce bylo opravdu špatně, a
proto souhlasila. Sojka tedy započala tancovat, všude se leskla její úžasně modrá peříčka, která
zvířátka skutečně obdivovala. Když byli všichni zaměstnáni sledováním jejího tance, Sojka tiše vytáhla
vlastní sílu z těla Veverky a v podobě Červa ji všem ukázala. „Podívej,“ řekla Sojka Veverce, „tohle
určitě udělal někdo z těch, které považuješ za přátele, ale ve skutečnosti jimi nejsou. Jen žárlí na tvé
zásoby jídla, a tak se rozhodli, že tě zabijí, aby je získali.“ Všichni kolem byli schopnostmi Sojky
ohromeni a uznali, že si svou odměnu zaslouží.
Veverka nyní musela pracovat ještě mnohem pilněji, aby se jí povedlo opatřit dostatečné zásoby. Po
asi měsíci již přišly do lesa první známky mrazu a studeného počasí. Sojka se rozhlédla kolem, ale
většina ptáčků a zvířátek byla pryč. Jak se tak rozhlížela, padl její zrak na Veverku. „Ta má hodně
schovaného jídla,“ pomyslila si Sojka, „prokleju ji ještě jednou a způsobím jí takovou nemoc, aby to
stálo za to.“ Znovu tedy zazpívala svou zlou píseň kletby a znovu vystřelila Červa do těla Veverky,
která nyní opravdu začala umírat, protože Sojka použila hodně ze své síly. Ostatní zvířátka, která ještě
v lese zůstala, se rozhodla opět povolat k pomoci Sojku, protože si stále myslela, že je to mocná
léčitelka. Když přiletěla, řekla Veverce: „Vidím, že jsi na tom opravdu špatně, pravděpodobně zemřeš.
Mohu se tě pokusit zachránit, ale bude tě to stát mnohem více než předtím.“ Veverka souhlasila,
protože bez pomoci by určitě zemřela. Tak ji tedy Sojka opět vyléčila a jako odměnu dostala všechny
oříšky a žaludy, které Veverka nastřádala.
Zanedlouho však Veverka onemocněla znovu. To už bylo zvířátkům podezřelé. „Měli bychom najít
jiného léčitele,“ říkala si zvířátka mezi sebou, „někoho, kdo žije daleko.“ V tu chvíli však kolem
procházel Datel, který se rozhodl přezimovat v teplejším podnebí. Když spatřil Veverku, bylo mu jí
velice líto a rozhodl se pomoci. Započal tedy s léčením. Zpíval, tancoval a vyklovl Červa z těla Veverky.
Jeho ohnivá čepička se rozpálila. „Oheň pošle tuto nemoc tam, odkud přišla,“ promluvil Datel
k Veverce, „a uvidíme, kdo tě zaklel. Červ se vrátí zpět ke svému původci, takový je prastarý zákon
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koloběhu.“ Když tak Datel učinil, všichni najednou uslyšeli strašlivý skřehot. Po něm následoval hlasitý
pád. Jestlipak víte, kdo to spadl z vysokého stromu, na němž měl dotyčný v jehličí úkryt? Byla to
pochopitelně Sojka, která onemocněla vlastní silou a v bolestech křičela. „Tady vidíš, kdo to udělal,“
řekl Datel Veverce, „byla to Sojka“. Nyní to všem ptáčkům a zvířátkům došlo. Když se obyvatelé lesa
Datla zeptali, co požaduje na oplátku, on řekl, že nic. Stačilo mu, když viděl, jak je Veverka živá a
zdravá. Nakonec se mu však sami rozhodli něco malého dát, aby dodrželi zákon koloběhu. A takhle to
bylo již od těch nejstarších dob, proto se nenechte omámit vzhledem a slávou, ale volte si své léčitele
moudře.
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O KOLOBĚHU
Dva sousedé
Kdysi dávno, za třemi kopci a třemi tůňkami, žili dva sousedé na samotě poblíž jedné malebné
vesničky. Jejich domečky stály u lesa napůl zapuštěné v Zemi s drobnými ohradami pro dobytek
kolem nich. Jeden ze sousedů byl hodný a všem kolem pomáhal. Nikdy se nezdráhal nakrmit
pocestné a vždy s úctou vzhlížel k babičkám a dědečkům, kteří žili ve vesnici. Druhý soused byl
lakomý, s nikým se nechtěl dělit a k hostům se choval hůře než ke zločincům. Jednou šli oba do lesa
na lov. Zpočátku bylo vše v pořádku, lov probíhal jako vždy. Uviděli krásného a statného Jelena. „To
bude masa,“ pochvaloval si první soused. „Hlavně, abys ho tím svým lukem trefil,“ dodal druhý. První
soused natáhl tětivu, zamířil, ale nevystřelil. Propásl správný okamžik a Jelen zmizel v lese. Oba
sousedé na nic nemeškali a vyrazili za Jelenem. „Musíme ho dostat, stejně se dříve nebo později
zastaví,“ řekl druhý soused. A skutečně. Jelen se na mýtině daleko v tom nejhlubším borovém lese
zastavil. Avšak sousedé o něj nejevili zájem, protože na mýtině bylo i něco velmi nečekaného. Přímo
uprostřed ležely tři pytle se vzácným cizokrajným zbožím. Byly tu hebké pestré látky, zlaté penízky,
které ovšem Vindové neznali, stříbrné náušnice, diamantový náhrdelník a další neocenitelné
předměty. Poblíž ležel mrtvý člověk, teda alespoň to, co z něj po vlčí hostině zbylo. „Ti obchodníci ze
Západu nám za to dají hodně jídla,“ řekl první soused, stále plný údivu, „bude ho dost pro celou
vesnici.“ Druhý soused však nesdílel stejný názor. Viděl všechno to bohatství a vzpomněl si, jak mu
jeden poutník vyprávěl o velikých domech, o panovnících, kterým nikdy nic nescházelo a kteří
nemuseli pracovat na poli. Jeho mysl se otrávila zlým záměrem, nevěděl, co dělá. Natáhl svůj luk,
zamířil a střelil svého souseda přímo do břicha. Ten se svalil v nesnesitelných bolestech na Zem.
„Všechen poklad je můj,“ řekl zlý soused, „a ty tu zemřeš uprostřed divočiny.“ Poté se sklonil nad
zraněného přítele a dodal: „Ale neboj se, Vlci ti určitě od toho trápení odpomohou.“ Rozesmál se,
popadl pytle a zmizel v houští.
Tak tam hodný soused, sám, zraněný, uprostřed černé tmy, musel strávit noc. Celou tu dobu se
modlil a prosil Vlaštovku, svého zvířecího spojence, aby mu pomohla. „Milá Vlaštovičko,“ řekl
s velikou námahou, „prosím, přiveď pomoc.“ Potom začal zpívat píseň, kterou mu jednou Vlaštovka
předala ve snu a která ho s ní spojovala. Druhý den ráno vesnicí prolétlo vlaštovčí štěbetání.
„Ptáčkové mají dnes asi hodně práce,“ řekl stále rozespalý Jaro své manželce, která právě
připravovala snídani, „nebo jim přeskočilo.“ Zasmál se, ale brzy ho smích přešel, protože jim něco
vrazilo do dveří. Pád na Zem. Let. Znovu rána do dveří. „Rozhodně jim přeskočilo,“ dodal, ale
zvědavost mu velela, aby otevřel dveře. Když se podíval ven, uviděl jednu malou Vlaštovku, která ze
všech sil mávala křídly a zpívala tak silně, až se Jarovi zamotala hlava. „Co se děje?“ zeptal se celý
vylekaný. Vlaštovka popolétla směrem k návsi a téměř se zastavila. Jaro pochopil. Vzal si snídani do
ruky a vyrazil za Vlaštovkou. Ta ho vedla do hlubokého lesa, houštinami, křovím, ostružiníkovými
šlahouny. Za nějaký čas dorazil na mýtinu a spatřil polomrtvého přítele. Na nic nečekal, opatrně ho
naložil na ramena a pospíchal zpět. Jaro byl skutečně silný a své jméno si proto zasloužil. „Neboj se,“
utěšoval svého přítele, „všechno dobře dopadne.“ Je ovšem pravda, že Vindové obecně nebyli moc
těžcí.
Doma ve vesnici okamžitě povolali místního léčitele, který ránu ošetřil, připravil bylinkový nápoj a
zaříkadly uklidnil tělo zraněného. „Rána je hluboká,“ řekl Jarovi a ostatním z vesnice, „a velmi ošklivá.
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Nevypadá to dobře, bojím se, že za několik dní zemře.“ Jaro si povzdechl. Věděl, kdo to udělal, ale
stopa dávno vychladla. Pronásledování vraha nemělo cenu.
Zvěst o krutém činu se roznesla po celém lese, zvířátka, stromy i rostliny si povídaly o pokladu,
chamtivosti a vraždě. Zvěst se donesla k uším všech, pochopitelně i k uším Dědečka Pravdy Vida, Otce
Nebe, Mocného Vida a Lovce. Vedle nich však zprávu slyšela i Lovcova choť, se kterou nebylo radno si
zahrávat. Byla to sama Smrtka, jejíž hlavu zdobily havraní vlasy a jejíž bílý šat nemohl skrýt hněv,
který pocítila.
Když zlý soused dorazil do města cizinců a ukázal jim poklad, okamžitě ho mezi sebe přijali a ubytovali
ho. Neznal příliš dobře jejich jazyk, ale to nevadilo. Jídla měl dostatek, pití také, spal v obrovských
místnostech a nosil vybrané oblečení. Ani na chvíli mu nepřišel na mysl skutek, který spáchal, asi si ho
vůbec neuvědomoval. Když se však za jednoho bílého dne vypravil na lov do lesů s družinou cizinců,
něco je donutilo zastavit, nějaký strašlivý pocit. Rozhlíželi se kolem, ale nic neviděli. Ani neslyšeli
šumění křídel velikého ptáka, který nad nimi proletěl a posadil se na větev statné Olše. Když ho
spatřili, všichni v družině se vylekali. Byla to Sova, ale ne obyčejná, protože hrozivým hlasem vyslovila
jedno slovo, slovo, kterému nikdo kromě zlého souseda nerozuměl, ale každý ho slyšel. Pták se opět
vznesl a zmizel v temném lese. Zlý soused stál jako zkamenělý, celý bílý. Sova totiž vyslovila jeho
vlastní jméno.
Zlý soused okamžitě opustil město cizinců a vyhledal jednoho vindského léčitele, který žil hluboko
v lesích a s lidmi se nestýkal. Soused měl strach, proto k němu přišel tak, jak se sluší a patří. Přinesl
mu jídlo a nádobku s medem. „Čekal jsem tě,“ řekl léčitel, „pojď dál.“ Soused vešel do chatrče, v níž
se sušily nejrůznější bylinky a v níž byl cítit nepříjemný pach, který se v domě udrží, když se příliš
často vykuřuje Pelyňkem. „Až bude Měsíc v srpu, jeden srp na tebe také čeká,“ pronesl důležitě
léčitel, zatímco se pomocí chřestítek snažil mluvit s duchy, „můžeš to však zvrátit, pokud jsi za svůj
hrozný skutek ochotný vykonat oběť.“ Zlý soused zpočátku nevěděl, o co se jedná, ale brzy mu došlo,
že léčitel mluví o jeho příteli, kterého, jak si myslel, připravil o život. Zmocnil se ho hněv. „To jsou jen
žvásty dědku,“ rozkřikl se, „nikomu se omlouvat nebudu.“ „Počkej,“ přerušil ho léčitel, „je možné to
zvrátit, pokud bys …“ „Nic nebudu dělat, žádnou oběť nevykonám. Vždyť se přeci na světě dějí horší
věci, žádný trest není,“ odsekl soused, „prostě a jednoduše si na mě někdo zasedl, nějaký kouzelník.
Zmizím do hor.“ Stařec se pousmál a řekl: „Tohle není uhranutí, mládenče. Před Zubatou Ránou
neunikneš, ať se schováš kamkoli.“ V tu chvíli to už soused nevydržel, práskl dveřmi a vyrazil zpět do
města. Tam si nabral zásoby, osedlal Koně a vypravil se na cestu daleko za hranice vindské země,
hluboko do hor na Jihu.
Srpek Měsíce zářil nad krajinou. Vysoko v horách, u potoka, daleko od stezky, stála malá chatrč. V té
chatrči byl stoleček, u stolečku židlička, na židličce postava v plášti. „Tady mě nikdo nenajde,“ řekl zlý
soused a usmál se, „ani přízraky z domovských lesů. Jsem tu v bezpečí.“ Bylo léto, ale vysoko v horách
vál studený půlnoční Vítr. Zlý soused znal pověsti o Smrtce, Zubaté Ráně, která vládla mocným srpem
na dlouhé tyči. Tento srp se sám otáčel za pomoci neznámé síly. Dokonce se tvrdilo, že když se tyč
obrátí srpem dolů, dá se na ni nasednout a cestovat neuvěřitelnou rychlostí po celé Zemi. Souseda se
zmocnil chlad, nebo to byl strach? Všude kolem byla tma, jak by ho mohl někdo najít? Bylo by to jako
hledání jehly v kupce sena. Šum. Venku zavál větrný vír a pozvedl uschlé listí a větvičky. „Mysli na
pěkné věci,“ řekl si soused pro sebe, „třeba na to, až tenhle předsudek pomine a já se vrátím do
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města, kde budu šťastně žít až do konce života.“ Avšak myšlenku strachu nedokázal opustit.
Vzpomněl si na pověsti o tom, jak se Smrtka hodným lidem zjevovala jako krásná panna, která je
něžně převedla do jiného světa. Naopak zločincům se zjevovala jako příšera s obrovskými zuby a
vůbec je nešetřila. Křik. „Asi to byl jenom Rys,“ pomyslel si soused. Mýlil se.
Dveře chatrče se rozletěly na kusy. Soused spadl ze židle na Zem a schoulil se do klubíčka. Studený
Vítr vstoupil dovnitř a zanesl podlahu suchým dubovým listím. Podivný hlas zasyčel:
Krvácející Olše, matčin Bez,
ty, kdo jsi vrahem, vylez!
Poslední slovo znělo jako příkaz, avšak soused se ani nepohnul. Najednou, tiše, bez jediného zvuku,
vešla do chatrče postava zahalená v černém plášti. Ani se nerozhlížela, prostě rovnou pohlédla na
souseda, i když všude kolem byla černočerná tma. „Vylez,“ zaznělo z úst oné postavy. Soused byl
připraven se bránit, nenápadně vzal dýku do ruky a chystal se zaútočit. Postava se hlasitě rozesmála,
chladně, dunivě. Při tom dýka v sousedově ruce zaplála rudým plamenem. Soused vykřikl a dýku
upustil. Jeho oči byly plné strachu. Postava pomaličku vztáhla ruku a shodila si plášť z těla. Soused se
chytil za srdce, něco ho tam bodalo. Před ním stála hnusná příšera s obrovskými bílými lesknoucími
se zuby. V její tváři nebyla ani kapka lidskosti, byla celá zšedivělá, zkřivená a děsivá. Místo očí planul
oheň. Najednou si soused uvědomil, že Smrtka odráží jeho vlastní nitro. To, co je uvnitř, viděl na jejím
obličeji. Tiché zasvištění již neslyšel. Když srp proletěl kolem a uťal mu hlavu, nestačil vůbec
zareagovat. Krev se rozstříkla všude po místnosti.
Za mnoho dní kolem chatrče procházeli tři poutníci. „Můžeme strávit noc tady,“ ukázal na chatrč
jeden z nich. Ostatní jen přikývli. Když vešli dovnitř a uviděli na Zemi mrtvolu, polekali se. Nikde však
nebyla žádná krev, hlava pevně stála na těle a nic neprozrazovalo stopy násilí. Když poutníci mrtvolu
otočili, uviděli, že je celá zsinalá. „Asi zemřel šokem,“ řekl první poutník, „něco ho muselo pěkně
vyděsit.“ Pozorněji mrtvolu prozkoumal. „Nebo mu něco vyrvalo duši,“ dodal. „Tady rozhodně noc
nestrávím,“ řekl druhý, „kdo ví, co tu pobíhá.“ „Jasně,“ řekl třetí, „na horském hřebeni bude
bezpečněji.“ Tak odešli a ani se neohlédli.
Jaro seděl u svého přítele až do poslední chvíle, kdy jeho přítel vydechl naposledy. „Byl to dobrý
člověk,“ řekl a povzdechl si, „nechť ho bohové opatrují.“ Poté odešel, aby se se staršími poradil o
pohřbu a o tom, jestli bude potřeba dům spálit, aby se duch jeho přítele nevracel a šel se očistit
k Matce Zemi. Hodný soused byl mrtvý, ale jeho zmatená duše stála u těla a nevěděla, co má učinit.
Zničehonic se však odněkud z ovzduší vynořila krásná mladá dívka v bílých šatech. Byla půvabná,
čistá, usměvavá s velmi hlubokýma a vlídnýma očima. Zdobil ji věneček z květů. „Neboj se, vše je
v pořádku,“ řekla příjemným hlasem a mladistvě se zasmála, „chytni mě za ruku.“ Hodný soused se
usmál a stiskl nabízenou dlaň. „Jsi tak krásná, paní,“ promluvil a nevinně se usmál. „To ne já,“
odvětila dívka a zasmála se, „to je tvoje vlastní vnitřní krása. Jen ji vidíš na mně.“ Hodný soused
posmutněl. „Copak?“ zeptala se dívka a znovu se vlídně rozesmála, „nelíbím se ti snad?“ Soused
pozvedl oči a odvětil: „Jste překrásná, paní. Myslím si, že jste k té kráse i něco přidala, protože já
určitě tak krásný nejsem. Učinil jsem i chyby, na které nejsem hrdý.“ Znovu sklopil hlavu a dodal:
„Nejsem dokonalý.“ „Nikdo není dokonalý,“ odpověděla, „to je právě na Přírodě krásné. Copak je
každý strom stejný? Každý motýlek, řeka či hora? Dokonalost je jen lidský výmysl.“ Hodný soused si
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povzdechl: „Ale co se mnou teď bude? Copak můj život končí?“ „Kdepak,“ usmála se dívka, „právě
znovu začíná.“

19

Boj o vládu nad kolem času
Vindové vždy věřili v jednu velmi zajímavou věc, které říkají koloběh. Na koloběhu je prý založena celá
Příroda, bez něj by život nemohl být. Můžete si ho představit jako osmiramenné kolo, které se
neustále otáčí v záplavě Vody a plamenu Ohně. Koloběh pohybuje silou světa, uvádí vše do pohybu.
Listí na stromech se hýbe v poryvech Větru a řeky stále tečou a vlní se. Čas se díky koloběhu neustále
pohybuje v kruhu a střídá minulost, přítomnost a budoucnost. I mocní bohové musí koloběh
poslouchat a nemohou si nad ním diktovat vládu. Musí ho následovat, protože neustále promíchává
různé světy. Náš svět také nikdy není jeden a ten samý, díky koloběhu se k nám dostávají roční období
a počasí z jiných světů, včetně různých bytostí, jakými jsou i naši zemřelí předkové, které k nám
koloběh přináší především v době Uvadání. I světy různých bohů se k nám dostávají v průběhu roku.
Vindové si například vždy spojovali léto se světem Mocného Vida, slunečního Vítěze, protože v té době
chodí s Květinovou Dívkou po Zemi a odívá ji listím. Na druhou stranu si lidé vždycky mysleli, že zima
se zamlouvá Hlavy Vidovi, Lovci, který se naopak zelení odívá a chrání ji v lesních hlubinách. Koloběh
se stará o to, aby nikdo z nich nezůstal blízko nějakému světu příliš dlouho.
Tím však zdaleka síla koloběhu nekončí, protože on pohybuje veškerou silou. Zkusili jste někdy být
příliš dlouho s přáteli a zapomínali jste na samotu? Nebo naopak jste se příliš uzavírali a nechodili
ven? Tím jste poškodili pohyb vašeho vztahu s přáteli a pravděpodobně jste celý vztah rozbili. Teď si
představte, co by se stalo, kdyby koloběh nedával na správný pohyb „tam a zpět“ pozor – celá Příroda
by se zbořila. Dobré i špatné věci se v koloběhu též otáčí a dříve či později vás opět dostihnou, ať už
dnes, zítra, za rok, nebo v příštím životě. Někdo musí porušení zákonů Přírody, zákonů koloběhu,
vyrovnat, jinak by se svět zhroutil. Proto dávejte pozor, milé děti, na to, co vypráví následující příběh.
Zamíříme do lesů poblíž jedné vesnice, jednoho světa, neboť každá vesnice je svým vlastním světem:
Jednoho dne šli jako vždy čtyři kováři hledat vzácné kameny do hlubokých horských lesů. Všichni byli
ještě nezkušení, tak je jejich učitel posílal spolu. Vesnička byla známá kovářským řemeslem a rody,
které ho provozovaly. Všichni kováři moc dobře věděli, kde najít ty správné kovy vždy, když bylo
potřeba. Trpaslíci je naučili nejen jak kovy najít, ale hlavně také jak provádět kouzla, která byla
nezbytná k očarování draků. To víte, i když drakům projevíte náležitou úctu, skutečnost, že jim berete
poklady, které mají na starosti hlídat, se jim vůbec nezamlouvá. Naši čtyři kováři tedy vyrazili do skal,
kde se jim podařilo několik drahých kamenů najít, což bylo nezvyklé, protože většinou neměli štěstí.
„Teda,“ řekl jeden, „ty nám musely přijít naproti. Určitě požehnání bohů.“ Ostatní jen přikyvovali a
byli tak nadšení, že zapomněli provést prastarý kovářský obřad, při kterém v zásadě poděkovali za dar
a nabídli něco na oplátku. Když se vraceli hustým lesem a proplétali se mezi trnitými šlahouny
Ostružiníků, přepadl je prazvláštní pocit. Zastavili se. „Co se děje?“ zeptal se jeden. „Nevím,“ odvětil
druhý, „přijde mi, jako by nás něco pozorovalo.“ A také tomu tak bylo. Najednou se mezi kmeny
objevili asi tři lesní mužíci oblečení v temných kožiších. Netrvalo dlouho a uprostřed nich se zjevil sám
jejich pán, Leši Lovec, Hlavy Vid, v nezvyklém koženém oblečení, kolem kterého se motal Břečťan jako
veliký zelený had. Lovec měl na zádech připnutý tmavě černý plášť z jiného světa, takový, který
Vindové neuměli vyrobit. Jeho černé vlasy odhalovaly dvě jako les zelené oči, v nichž probleskoval
záhadný plamen. Na Lovcově tváři byl úsměv. „Copak, pánové,“ promluvil Lovec jakoby povýšeně,
„neztratili jste se?“ Kovářům chvíli trvalo, než odpověděli, ale nakonec se k tomu jeden odhodlal:
„Neztratili, jdeme domů.“ „Aha,“ zasmál se Lovec, „v tom případě mi ale dejte ty drahé kameny.“
„Drahé kameny?“ zareagoval okamžitě kovář, „ale, my žádné nemáme.“ Najednou však dostal strach,
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protože se Lovcův úsměv roztáhl od ucha k uchu takovým způsobem, jaký by nedokázal žádný žijící
člověk napodobit. „Zvláštní,“ odvětil Lovec mrazivým hlasem, „čtyři kováři se takhle brzy vrací ze skal.
Nepřipadá vám to divné? No tak, sem s těmi kameny.“ Když viděli, že Lovec vyráží vpřed, jeden kovář
odpověděl: „Ale ano, poryvy Větru nám lehce zamotaly hlavu, takže jsme na ty kameny úplně
zapomněli.“ Lovec se zastavil a v úsměvu pokýval hlavou. Když mu však kovář nabídl vak s kameny,
Lovec ho nepřijal. Místo toho si začal prohlížet nehty na dlaních. „Nejen,“ řekl tiše, „že si berete to, co
vám nepatří, ale ani za to podle koloběhu nic neobětujete. Dal bych vám lekci, možná v podobě
nějaké kovářské nemoci, ale teď už to neudělám.“ Lovec se rozesmál a pokračoval: „Nerad si o něco
říkám dvakrát.“ Mezitím lesní mužíci nenápadně kováře ze všech stran obklíčili. „Dám vám náskok,
než napočítám do tří. Jedna,“ dodal Lovec. Kováři se ani nestačili rozkoukat. „Ale,“ mávl Lovec rukou,
„kašlu na počítání.“ Zničehonic se lesní mužíci na kováře vrhli takovou silou, až se Zem začala otřásat.
Jedině vzadu stojící kovář Libo, který celou dobu nepromluvil, ale jen pozorně naslouchal, se stačil
vzpamatovat a z nepřehledné směti obličejů a oblečení vyváznout jen s několika zraněními. Na nic
nečekal a neuvěřitelnou rychlostí vyrazil směrem k vesnici. Neohlížel se. Jediné, co ho málem srazilo
k Zemi, byl strašlivý skupinový výkřik jeho spoluučňů.
„Jak jste si mohli myslet,“ rozčílil se kovářský učitel, když ošetřoval Libovi ránu na hlavě, „že
přechytračíte Lovce? Samotného pána všech lstí a záludností?“ Libo neodpověděl, jen vzdychal,
protože mu z rány stále tekla rudá krev. „Teď jsem přišel o tři své nejlepší učně,“ dodal učitel, zatímco
namáčel lněný šátek v léčivé vodě. Libo ale upadl do bezvědomí. Zdálo se mu, jak ho Lovec
pronásleduje hustým lesem a černou tmou na Koni černém jako noc sama. Když se otočil, spatřil, že
Lovec má tři hlavy, z nichž dvě se znenadání proměnily ve veliké parohy. Plášť zlověstně vlál,
stisknuté zuby, úsměv od ucha k uchu, který se ale stále rozšiřoval a rozšiřoval, až byl všude kolem
něj. Rozšiřoval se východním, západním, poledním a půlnočním směrem. Byl nahoře a dole. Zkrátka
všude. Když se Libo probral, jeho učitel byl pryč. Ležel tam sám na posteli s obvázanými zraněními.
Přepadla ho lítost, začal prosit o odpuštění. Když se trochu vzpamatoval, odešel na místo, kde
původně drahé kameny sebrali, a provedl prastarý obřad, který předtím se svými kamarády zapomněl
vykonat. Cítil, jak se koloběh srovnal. Rozhodl se sebrat všechnu odvahu a vyrazit na místo, kde se
předtím s Lovcem setkali. Když tam mezi vysoké stromy a šlahounovité Ostružiníky dorazil, udělalo se
mu špatně tak, že málem vykřikl. Těla byla rozdrápána a znetvořena. Všude se válely drahé kameny,
které Liba lákaly, aby je sebral a donesl do vesnice. Jenže Libo byl chytrý a nevšímal si jich. Až do
večera mu trvalo všechna těla odtáhnout na okraj vesnice, kde je podle starého zvyku spálil. Libo byl
zpocený a unavený. Hned, co se umyl a očistil, ulehl zpět do postele. Tentokrát ve snu uviděl hady,
jak se od něj plazí pryč. V jeho snu svítalo, na obzoru uviděl Lovce, ale nelekl se ho. Když k němu
přišel, spatřil, že má Lovec zkřížené ruce na prsou a vážně pokyvuje hlavou. Jakmile se Libo ráno
probudil, přepadla ho zima, avšak byl sám se sebou spokojený. Přitáhl si peřinu a pomyslel si:
„Alespoň, že je venku léto a teplo.“
Dědeček seděl jako vždy zamyšlený u svého ohně, přemýšlel a vnímal vše, co se na světě děje. Byl
oblečený v prostém lněném šatu, vlasy měl rozpuštěné a oči nad míru ušlechtilé. V tom ale uslyšel
klepání, no, spíše bouchání, na dveře. Dědeček se ani nenamáhal otevřít, protože věděl, kdo za
dveřmi stojí. Zanedlouho se dveře otevřely a dovnitř vtrhnul sám Lovec. V ruce držel jelení lebku
s vysokými parohy, kterou si rád nasazoval na obličej. „Tak, copak je to tentokrát?“ zeptal se Dědeček
poněkud nevrle, ale stále to znělo přívětivě. „Pravdy Vide,“ řekl Lovec, „to je tak hrozně
nespravedlivé a ty, pán spravedlnosti, to dovolíš.“ „Uklidni se,“ řekl Dědeček Příroda, Pravdy Vid,
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„nesnaž se mě přechytračit.“ Lovec se záludně usmál a odvětil: „To bych si nedovolil.“ Dědeček se
velmi milým způsobem rozesmál. „Jen si říkám,“ pokračoval Lovec, „že Mocný Vid už moc dlouho
přebývá v jedné vesnici a ani tě nenavštěvuje.“ Dědeček přivřel oči.
Druhý den Mocný Vid procházel jako vždy lesem, poli a loukami. Koukal se na to, jak kvetou poslední
květinky a jak jeřabiny obtěžkávají tenké větve. Jeho ohnivá síla zářila a dodávala všem teplo. Mocný
Vid nevěděl, že se vzadu v tmavém houští skrývá Lovec. Nebo to věděl, ale byl si jistý tím, že ho jeho
síla ochrání. Ovšem, je třeba říci, že se poněkud mýlil. Najednou jeho zář povolila a odhalila slabiny.
To bylo znamením pro Lovce, který okamžitě na Mocného Vida ze zálohy vrhl oštěp. Květinky začaly
uvadat, zafoukal studený půlnoční Vítr. Záblesk. Místo Vida tam stál veliký zlatý Orel, který zobákem
vytáhl oštěp ze své rány a se strašným výkřikem odletěl do lesů. Za ním kapala krev. „Tak to by bylo,“
řekl si pro sebe Lovec, „teď si konečně ověřím, jak moc jsou ti lidé slabí.“ Rozesmál se. „Zajímalo by
mě,“ pokračoval, „jak se jim bude líbit zima, jestli jsou ochotní si v nouzi vypomáhat. No, ale
vzhledem k těm kovářům si myslím, že tu budu mít hodně zábavy.“ Promnul si ruce.
Zlatý Orel mezitím letěl lesem, za tři vysoké hory, za hluboké doly, až se usadil v koruně velikého
Dubu, který rostl vedle chaloupky Dědečka Přírody. Byl celý utahaný, byla mu zima. V tu chvíli se ale
dveře chaloupky otevřely a z nich vyšel sám Dědeček v prostém oblečení, s lískovou hůlkou v ruce.
Pronesl zaříkání a rána na orlově těle vmžiku zmizela. Už po ní nezbyla ani ta nejmenší jizva. „Ať již
nikdy nepromluvím pravdu,“ dodal Dědeček, „pokud se síla Slunce nevrátí na Zem.“ Dědeček mluvil
vždy Pravdu, která u Vindů znamená upřímnost a spravedlnost. Netrvalo dlouho a Orel začal měnit
podobu. Opustil korunu Dubu a začal se přeměňovat. Končetiny, tělo, hlava. Když se Orel dotkl Matky
Země, změnil se zpět v Mocného Vida. Ten byl však celý vyčerpaný a musel si odpočinout. Dědeček
právě v chaloupce připravoval posilňující bylinný nápoj. Když se oba posadili ke stolu, usmáli se na
sebe. Povaha obou totiž byla hodně podobná. „Jak je jen možné,“ zeptal se Mocný Vid, zatímco
usrkával nápoj, „že se Lovci podařilo prolomit mou zář?“ Dědeček se usmál. „To je moje práce,“
odpověděl. Mocným Videm to škublo. „Proč?“ zeptal se. „Víš, že jsem ti na Počátku řekl, že budu
dohlížet na Vodu a Oheň,“ odpověděl Dědeček, „a mimo jiné i na roční období.“ Mocný Vid pokýval
hlavou. „V té vesnici jsi byl už příliš dlouho,“ pokračoval Dědeček, „teď je čas, aby tam byl Lovec.
Ovšem, brzy se tam vrátíš.“ Mocný Vid se usmál, ale stále pořádně nechápal Dědečkův záměr. „Je na
čase,“ dovysvětlil Dědeček, „aby někdo zjistil, jak moc jsou ti lidé slabí. Ty a Bouřný Vid zjišťujete
převážně jejich silné stránky, zatímco Lovec jejich slabiny, jejich vlastní ošklivost. Však mu také lidé
dávají zlatý šátek přes oči a obličej, aby to špatné na nich neviděl, aby je svým ostrým zrakem
neprohlédl a aby se nemuseli dívat na jeho záludný úsměv.“ Mocný Vid dopil první hrníček. „Tak jo,“
řekl Mocný Vid, „až se zotavím a ty mi dodáš nejčistší sílu Přírody, jsem připraven si tu Lovcovu
podlost s ním osobně vyříkat.“ Jeho zlaté vlasy se rozpálily, na obličeji se objevil úsměv.
Měsíce plynuly. Lidé ve vesnici si mysleli, že jim už obilí snad nikdy nevzejde a ptáčkové nezazpívají
svatební písně, když tu se s východem Slunce objevil cizinec. Seděl na bílém Koni a byl celý oděný
v bílém oblečení, které muselo být buď z jiného světa, nebo čerstvě vyprané v té nejčistší vodě života.
Jeho zlaté vlasy zářily a oči v barvách květu Lnu byly hluboké jako dvě studánky. Lidé se rozestoupili
všude kolem, někteří z nich se ale raději schovali do svých domovů. Cizinec byl pochopitelně sám
Mocný Vid, který přijel do vesnice zúčtovat s Lovcem. Přesně v pravé poledne se oba proti sobě
postavili na návsi. Slunce zazářilo, lidé zatajili dech. Lovec tentokrát neutíkal, myslel si, že má hodně
síly. „Ale, kdopak se to vrací,“ usmál se Lovec od ucha k uchu. Jeho téměř černé oblečení z jiného
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světa pohlcovalo polední zář, zatímco bílé Vidovo oblečení ji odráželo. Na tváři Mocného Vida bylo
odhodlání a dětský úsměv. Byl rychlý, ihned na Lovce vystřelil ohnivé šípy, které ale Lovec odrazil
svým o nic méně ohnivým bičem. Lovec se smál. Mocný Vid vytáhl meč a vypravil se proti Lovci. Skok.
Úhyb. Sek zespoda. Bič se omotal kolem meče a vypadl Lovci z ruky. Vid zahodil meč a sluneční svit z
jeho prstů vyletěl přímo proti Lovci. Ten se však začal bránit vlastními kouzly, ale nakonec ho Vid
překvapil, protože zanechal kouzel a vrhl se na něj přímo. Mocný Vid Lovce pěkně zranil, až celý
rozlámaný odpelášil do lesa. Lidé jásali, protože s Mocným Videm přicházel život a sluneční teplo,
které bylo z počátku malé, ale potěšilo. Mocný Vid však s Lovcem ještě neskončil, a aby ho dohnal,
změnil podobu.
Lovec pelášil skrze hustý les. „Tady jsme skončili,“ křičel na své nohsledy, lesní mužíky, „rychle všichni
pryč a vraťte se, až se to uklidní.“ Nikdo na nic nečekal a zalezl zpět do svých děr, v kterých měli dveře
do jiných světů. Lovec utíkal, co mu nohy stačily. Sebral svoje divoké psy, kteří ho skrze les
následovali. Všude pobíhala zvěřina, samým zmatkem se začala zvedat hustá mlha, která stoupala výš
a výš, až zahalila vše kolem. Avšak Lovec se najednou prudce zastavil, jeho psi se rozutekli. Rukama si
chránil obličej, ale nebylo mu to nic platné, musel pokleknout, protože ta síla, která na něj působila,
byla vskutku mocná a znovuzrozená. Když Lovec otevřel oči, spatřil, že před ním stojí sluneční Jelen se
zlatými parohy, kolem jehož hlavy svítí jasné Slunce. Zanedlouho se Jelen změnil zpět v Mocného
Vida, slunečního Vítěze, před nímž poklekl i sám Lovec.
Dědeček se jako vždy vyšel podívat, jak se má jeho nejoblíbenější Dub, když v tom spatřil pod kořeny
hada, jak se k němu plazí. Dědeček mávl hůlkou a had se proměnil v Lovce. „Ale copak?“ zeptal se
Dědeček, „snad tě někdo nevyhnal?“ Lovec neodpověděl, vypadal naštvaně a sklesle. Dědeček se
snažil nerozesmát, avšak úsměv udržet nedokázal.
Když byl Mocný Vid ve vesnici, pomohl místním léčitelům úplně Liba uzdravit. Všichni cítili Vítězovu
sílu i sílu rostlin, které se probouzely. Libo byl velmi vděčný. „Doufám, že si se poučil,“ řekl Mocný Vid
vlídně. Libo pokýval hlavou. Všude kolem začali zpívat ptáčkové, nositelé jara, ale i podzimu. Mocný
Vid se západem Slunce na hřbetě bílého Koně zmizel. Libo se chystal usnout, ale ještě předtím, než se
ponořil do říše snů, si pomyslel: „Zákon koloběhu, vše se snaží vyvážit, zůstat v rovnováze. Já a moji
kamarádi jsme poskvrnili kovářská pravidla daná rodem Přírody, a tak jsme vytvořili nerovnováhu,
která se k nám krutým způsobem vrátila.“ Poté si povzdechl a dodal: „I když se to mohlo zdát jako
malá neúmyslná chybička. Bylo jedno, jestli jsme v koloběh věřili nebo ne, on nás dostihl. Je to jisté
stejně tak, jako že se mění období v roce.“ Najednou si vzpomněl na drahé kameny a začal přemýšlet
nad tím, co by se stalo, kdyby si je vzal a těla svých kamarádů tam nechal. Nakonec si pomyslel: „Zlatá
brána je otevřená, láká svou mocí, kdo do ní vejde …“ Libo však nestačil svůj myšlenkový proslov
dokončit a usnul. Žil pak ještě mnoho lét a až do smrti ho štěstí a veselí neopustilo.
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Pravá láska
Obloha byla dočista zahalena bílými hustými mraky. Venku foukal studený Vítr, který odhaloval
obnažené stromy a zvadlé rostliny. Nikde nebyla žádná zvěř, všude jen pusto, zima a chlad. Najednou
se však mraky rozhrnuly a přinesly trochu pohybu do této napůl mrtvé krajiny. Pluly dál a dál, až se
mezi nimi vytvořila trhlina. Netrvalo dlouho a v trhlině mezi nimi zablesklo jasné bílé světlo. Z něho se
vynořily odpudivé přízraky na kouzelných Koních, které cupitaly vzduchem a dopadly těsně nad Zem,
ale nedotkly se jí. Jezdci hnali Koně dál vpřed těsně nad Zemí za strašlivého zvuku kravských rohů.
Šero. Koně i jezdci byli zahaleni v hustých kožešinách, někteří napůl kostlivci, jiní s ohnivými koulemi
místo očí. Vpředu jel jejich vůdce, který ovšem nebyl přízrakem, vypadal zdravě a zlověstně se smál.
Jeho černý plášť prozrazoval původ z jiného světa, světa, ve kterém je noc tak hustá, že je z ní možné
stříhat kusy látky. Jednou rukou držel otěže, tou druhou pak postavu v bílém šatu, která se třásla
zimou. Bližší pohled na ni prozradil její krásu, která plála jasným ohněm nejen venku, ale i uvnitř. Byla
to dívka. Na čele jí bíle svítila malá Hvězdička, taková, jež nikdy nezhasíná. Jezdec, který ji vezl, se
stále smál. „Vidíte, hoši,“ promluvil hrdě ke svým kumpánům, „jak se nám to podařilo. Odnáším si
nejkrásnější pannu, kterou kdy svět …“ Pozorně se podíval na dívčinu smutnou tvář a pokračoval: „Co
svět, Příroda, i to, co je mimo ní, viděl.“ Znovu se škodolibě zasmál. „Tady je tvá moc k ničemu,“
promluvil k dívce, „žádná Květena tu není. Jen ty a já.“ Kdyby se byl někdo přikradl a spatřil průvod
přízraků, jistojistě by oněměl hrůzou. Pohled na vůdce přízraků byl nesnesitelný, hlavně proto, že měl
na obličeji připevněnou jelení lebku s parohy sahajícími až k Nebesům.
Zanedlouho všichni dorazili k vysoké dřevěné věži, kolem níž byly vyskládány kopce z kamenů. Jezdci
se zastavili, ale kromě jejich vůdce a dívky nikdo nesesedl. Dotek Matky Země by byl pro ně osudným.
„Tady teď budeme bydlet,“ řekl jejich vůdce a zazubil se na dívku. Ta se na něho podívala a odvětila:
„Budeš litovat, Lovče.“ Vůdce přízraků, vlastně sám Lovec, dívce odpověděl: „To se ještě uvidí, Života
Lado. Myslíš si, že tady máš nějakou sílu? Pche, ani ta Ranní Hvězda ti nepomůže. Nikdy tě tu nikdo
nenajde.“ Znovu se upřímně zasmál a sundal si jelení lebku z obličeje. V jeho očích problesklo zelené
světlo. Dívka neodpověděla, nechtěla se s Lovcem bavit. Byla to totiž sama Květinová Dívka, žena
Slunce. Jeden z přízraků si důležitě odkašlal. „Ano, jistě,“ řekl Lovec a vytáhl vak s hliněnými
nádobkami. „Většinou duše mordýřů,“ vysvětloval Lovec, když předával vak jednomu z přízraků,
„dokonce vrazi Přemyslovy matky. Jsou pro vetřelce velmi cenné. Možná to bude dobrá posila do vaší
bandy, nemyslíte?“ „Nebo dobré jídlo,“ odvětil kostlivec třesoucím se dunivým hlasem, z něhož běhal
mráz po zádech. Potom se zasmál, až zuby řinčely. Jezdci se obrátili a vyrazili směrem k trhlině mezi
mraky, v níž zmizeli. Všude bylo opět ticho. „To ti neprojde,“ řekla Květinová Dívka Lovci, „jak jen
můžeš prodávat duše těm nestvůrám?“ „Ale,“ odvětil Lovec zvesela, „už byly napůl mrtvé. K čemu
jsou Přírodě takto znečištěné a mrtvé duše? Tihle mordýři už byli více vetřelci než lidské duše. Jen ať
si na nich pochutnají.“ Hvězdička na čele Květinové Dívky se opět rozsvítila. „Co ty můžeš vědět o
čistotě, léčbě a soucitu?“ povzdechla si Dívka a rozplakala se. Lovec ji silně chytl za ruku a vážně
promluvil. „Tak hele,“ řekl, „nejsem jako ty, léčitel, já jsem strážce světů a znám svůj uděl. Dědeček
Příroda, Pravdy Vid, mi ho vyjevil na samém Počátku. Je to má síla. Přesně poznám, kdy už se duše
nedá zachránit, tak se mi tu nesnaž působit na city. Nikdy nebudu čistý jako ty, ale to není můj úděl.
Můj úděl je střežit vejce světů před vetřelci, a to také dělám.“ Květinová Dívka to věděla. Věděla, že
Lovec měl svá veliká trápení, protože byl v první linii a často viděl hrůzy, o kterých se jí ani nesnilo.
Působily na něj síly Přírody i síly vetřelců, a aby mohl přežít, musel se naučit, jak s nimi jednat. „Dost
už mravů,“ řekl Lovec a zasmál se vlastním slovům, „teď jsi moje takové menší uvolnění, spolu si
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užijeme, co na to říkáš?“ Květinová Dívka pocítila silné mravenčení. „To na mě nezkoušej,“ řekla,
„tvoje kouzla jsou zbytečná.“ Lovec se zasmál. „To říkáte každá,“ řekl. Potom k ní blíže přistoupil a do
ucha jí pošeptal: „Ale nakonec stejně podlehnete.“ Znovu se zasmál.
Zanedlouho z věže vyšli první lesní mužíci. Nebyli moc pohlední, ale stejně jako Lovec i oni uměli
měnit podobu, když bylo třeba. Tři z nich nesli krásné blýskavé šaty. „Podívej,“ chválil se Lovec, „co
jsem pro tebe připravil a ty si toho ani nevážíš.“ Šaty byly skutečně půvabné a pestrobarevné, až oči
přecházely. Nutno však podotknout, že byly značně lehké, průsvitné a na různých místech rozpárané.
Květinové Dívky se zmocnila touha, ale byla chytrá a znala Lovcovy záměry. Přistoupila k němu a
odhodlaně pronesla: „Nevím, co jsi nepochopil, ale mě nikdy nedostaneš. Nikdy. To se dřív zhroutí
svět a Oheň a Voda bude to jediné, co bude žít.“ V jejích očích se zablesklo. Lovec se přestal usmívat.
„No jak chceš,“ řekl a rukou pokynul svým sloužícím. „Odveďte ji do nevyššího pokoje ve věži, tam
bude mít čas na rozmyšlenou.“ Potom se zamyslel a s upřeným pohledem na Dívku řekl: „Abys
věděla, ty krásko, nikdo tě tu nikdy nenajde. Ani on. Pro jistotu ti ještě ukážu, kdo bude tvůj strážce.“
Lovec důležitě zvedl hlavu a přikázal: „Přiveďte Ohňožrouta!“ Bylo ticho. Až za několik okamžiků začal
z jedné jeskyně v uměle navršených kamenech vycházet hrozivý řev. Netrvalo dlouho a před nimi se
objevil ohnivý drak, který rozhodně nevypadal přátelsky. Lovec pokynul rukou a lesní mužíčci odvedli
Dívku do věže. Když ji tlačili nahoru po schodech, položila si ruku na srdce a tiše pronesla: „Za tři hory
vysoké, za tři řeky hluboké …“ Zaříkadlo však nedokončila, protože to jeden mužík zpozoroval a zacpal
jí ústa rukou. Když dopadla na podlahu místnosti, věděla, že ji stejně nikdo neuslyší. Rozplakala se.
Mezitím venku jeden kumpán Lovci oznámil: „Pane, nedaleko je vesnice s moc pěknými děvčaty a
zrovna dneska pořádají slavnost. Co se přidat a pobavit se?“ Lovec se zlomyslně usmál: „Proč ne?
Alespoň někdo se umí bavit, z tamté mi naskakuje husí kůže.“ Lovec se otřásl a na chvíli zvážněl: „Ale
rozestavte všude kolem hlídky. Nesmíme nic riskovat.“
Slunce, Mocný Vid, vyrazil hned, co spatřil, že Květinovou Dívku pod rouškou noci odnesli. Na zbabělé
chování svých protivníků si zvykl už dávno, ale tentokrát to pro něj byla veliká rána. Kdo to mohl být?
Nepřemýšlel, prostě se hned vydal na cestu po stopách přízraků. „Vznášeli se ve vzduchu,“ řekl si, „to
určitě ten budižkničemu Lovec.“ Putoval tmou, ale světlo jeho záře udělalo stopu dost dobře
viditelnou. Najednou zmizela, pak se zase objevila. „Chtějí mě přechytračit,“ řekl a v jeho očích se
zablesklo. Čím více svítil, tím více byla stopa jasnější. Zničehonic ale zmizela, jako by ji někdo
odstranil. Mocný Vid celý zoufalý upadl na Zem. Nevěděl, kudy má jít dál, ani jeho bílý Kůň si nevěděl
rady. „No, Koníčku,“ řekl Mocný Vid, zatímco hladil Koníkovu tvář, „co teď budeme dělat?“ Kůň otočil
hlavu a podíval se Mocnému Vidovi do očí, velmi upřímně. Mocný Vid se nadechl a sáhl si na srdce.
Něco mu radilo, kudy má jet. Okamžitě naskočil na Koně a vyrazil vpřed tam, kam mu radilo srdce.
Prošel mlhou, přeplaval řeky a přejel hory, rychle, ani zlomek dne mu to nezabralo. Vždyť byl zvyklý
cestovat po Obloze. Šípkový keř, hlohový keř, mraky, trhlina. Neohlížel se. Záblesk slunečního světla
osvětlil zmrzlou krajinu.
První hlídka ani nevěděla, co se vlastně děje. Tihle lesní mužíci moc rozumu nepobrali. Když je Mocný
Vid uviděl, zasmál se a prohlásil: „Tak co, přátelé? Pustíte mě po dobrém nebo …“ „Nebo?“ zeptal se
nechápavý šotek. Mocný Vid se nepřestal smát a z pochvy vytáhl obrovský meč. Zvedl ho nad hlavu a
lesní mužíčci poznali, že září ohněm. Jako by byl z ohně vykován. „Dobře,“ řekl nechápavý šotek, „po
dobrém.“ A ustoupili mu z cesty. Mocný Vid spěchal, proto se, když potkal druhou hlídku, ani
neobtěžoval s vysvětlováním a pohybem ruky vytvořil obrovskou zlatožlutě zářivou kouli, která
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smetla z cesty všechny překážky. S třetí hlídkou to bylo podobné, jen bylo sražení nepřátel mnohem
slabší. Mocný Vid poznal, že mu v tomto světě ubývají síly. „Rychle,“ popohnal svého Koně, „běž!“
Lovec byl právě uprostřed nejlepší zábavy, obklopen svůdnými tanečnicemi, když k němu dorazil
posel se zprávou. „Pane,“ řekl posel, celý udýchaný, „Mocný Vid je tady.“ „To není možné,“ rozkřikl se
Lovec, „hrome, ani jsem si neužil! Musíme ho zdržet, pak mu vyprchají síly a zavřeme ho, až zčerná.“
V tu chvíli vytáhl obrovský ohnivý bič a rozběhl se směrem k věži. „Rychle,“ zakřičel, „než ublíží
drakovi!“
Když Mocný Vid uviděl draka, na chvíli se zarazil, ale pak se odhodlaně vydal vpřed. „Běž,“ řekl
Koníčkovi, „musím se k němu dostat blíže, až udeří, zrychli. Nemám už moc síly.“ Koník poslechl. Drak
zasyčel a rozběhl se směrem k Vidovi. Ten zrychlil a nechal draka, ať zaútočí. Jakmile se drak chystal
udeřit, Koník zrychlil ještě více a Mocný Vid se dostal k drakově hrudi. Sek. Drak sebou mlátí. Všechny
jeho tři hlavy chňapají po Koníkovi, ale ten obratně uniká. Sek. Jedna hlava dole. Sek. Druhá. Lesní
mužíci kolem se nestačí divit. Rychlý sek. Drak leží na Zemi v smrtelných křečích. „Ani hnout,“ rozkřikl
se Vid na šotky, „nebo dopadnete ještě hůř!“ Lesní mužíci ustoupili, už ho znali a věděli, že nemůžou
vyhrát. Nyní se ale něco změnilo. Mocný Vid padl na Zem vyčerpán, jen těžce oddechoval. V tu chvíli
dorazil Lovec a zdálky začal volat: „To byl jeden z mých nejlepších draků. Za to budeš pykat.“ Když
uviděl, že Mocný Vid sotva stojí, rozesmál se a s práskáním biče vyrazil naproti němu. Mocný Vid
sebral poslední zbytky síly a rozeběhl se k věži, otevřel dveře, zavřel, zamkl závoru. Strážní se schovali
pod stůl. Mocný Vid vyrazil nahoru po schodech, přesně tam, kam mu velelo srdce. Nohy ho bolely,
věděl, že už moc dlouho nevydrží a zhroutí se. Avšak vytrval. Otevřel dveře a tam na posteli ležela
jeho milovaná, úplně vyčerpaná. Jen stěží pootevřela oči. Snažila se samou radostí usmát, ale nešlo jí
to. „To bude v pořádku,“ řekl Mocný Vid, když se celý udýchaný svalil na kolena k její posteli, „zažili
jsme horší věci.“ Dívka nemohla mluvit, ale souhlasně pomalu pokývala hlavou. „Víš, co jsem ti slíbil,“
Mocný Vid začal lapat po dechu. Závora se roztrhla, Lovec vyrazil nahoru po schodech. „Víš, co to
bylo?“ pokračoval Mocný Vid, nevšímaje si zvuků. Hluboce se nadechl a dokončil: „Až navěky.“ Jeho
hlava povolila a dopadla na ústa Květinové Dívky. Poslední věc, kterou stihl udělat, byl polibek,
nevinný a upřímný.
Když Lovec vrazil do jejich pokoje a uviděl, jak oba zhrouceně leží, škodolibě se rozesmál. „To že je
ten Mocný Vid, sám sluneční Vítěz?“ poznamenal. „Podívej se na sebe,“ dodal, „teď se na nic
nezmůžeš. Moji sluhové tě dovedou do tvého pokoje, tam tě na nějaký čas zamknou, a až si užiju
s tvojí milou, budete oba zase volní. Ale dřív ne.“ Opět se rozesmál. „To víš,“ zašeptal, „moje kouzla
jsou v tomto světě silná.“ Najednou se Lovec lekl. Uviděl, jak se hlava Mocného Vida zvedá a pomalu
se k němu obrací. „Víš, co je mocnější než všechna kouzla?“ zeptal se Mocný Vid. Lovec udiveně zíral.
„To ani nemůžeš vědět,“ pokračoval Vítěz, „protože jsi to nikdy nepoznal.“ V tu chvíli se Mocný Vid
postavil a stál pevně, upřeně sledujíc Lovce. V jeho očích se zablesklo, vlasy opět začaly zářit. Mocný
Vid tam stál v plné síle. Lovec začal koktat. „Ale,“ vykoktal nakonec, „přece by ses na mě kvůli tomu
nezlobil. Kolik jsme toho spolu prožili, bok po boku bojovali.“ To se ale už postavila i Květinová Dívka,
na jejím dosud prázdném čele zasvítila Hvězdička. Její zlaté vlasy zrudly a zaplály jasným ohněm.
Lovec začal pomalinku couvat ke dveřím. „No,“ poznamenal na zápraží, „teď jsi ještě hezčí.“ Ale to už
Mocný Vid i Květinová Dívka vyrazili vpřed a hnali Lovce i jeho kumpány zpět k trhlině. „Za mnou, vy
nohsledi!“ rozkřikl se Lovec na své kumpány, „výlet skončil.“ Ještě předtím, než stačil zmizet, dostal
od Mocného Vida pěknou ránu mečem. Bylo to jen škrábnutí, ale velmi bolestivé. Mocný Vid a
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Květinová Dívka byli plní života. Objali se, měli slzy v očích. Všude, kam došlápli, vyrostly nové
květinky, Pampeliška, Jitrocel, Sedmikrásky i ostatní. Uslyšeli dokonce ptačí zpěv. Tamní svět začínal
získávat tu nejčistší sílu Přírody. Vid a Dívka se stále objímali. „Tak až navěky,“ řekla Květinová Dívka,
pořádně otevřela oči a s vedlejším úmyslem ukázala hlavou zpět k věži. Oheň plál v jejich srdcích.
Když dorazili vesničané a uviděli, co se stalo, všichni začali jásat. „Jaro je tady,“ volali, „jaro!“
Květinová Dívka se snažila záludně usmát po způsobu Lovce, ale tak dobře jí to nešlo, i když to bylo
docela přesvědčivé. Vzala Mocného Vida za ruku. Ten se usmál, napřed na Dívku, pak na svého
Koníka, který stále prozkoumával mrtvého draka, a pak na vesničany. „Pojď,“ řekla Dívka, „Lovec mi
nechal vyrobit pěkné šaty, ukážu se ti v nich.“ Poté stiskla Vidovu ruku ještě pevněji. „No,“ prohlásil
Slunce, Mocný Vid, s úsměvem, „všechno špatné je k něčemu dobré.“
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Zlodějský trpaslík
Jednou v zimě trávila Matka Země čas ve svém malém dřevěném domečku uprostřed hlubokého lesa.
Ve světle ohně předla a zpívala si radostné písničky. Možná by se mohlo zdát, že měla dlouhou chvíli,
ale nebylo tomu tak. V chaloupce s ní totiž byla její dcerka, Květinová Dívka, která jí ve všem
pomáhala a starala se o ni. „Přilož ještě do ohně, ty moje šípková Růžičko,“ řekla Matka Země a
usmála se. „Jistě, maminko,“ odpověděla Květinová Dívka a přihodila do žáru polínko, které začalo
praskat svým nenapodobitelným zvukem, úplně jako by mluvilo. Květinová Dívka často chodila ven se
proběhnout do lesa. Když napadl sníh, venku byl chlad a její dech tvořil mlhu, ujišťovala se, že
všechna zvířátka, která neodešla do jiných světů, byla v teple a měla co jíst. Dotkla se stromečku, a
hned se v něm začala líně pohybovat míza. Vlasy Květinové Dívky zrudly a zaplály ohněm, na jejím
čele se rozsvítila malá Hvězdička, její růžovobílé šaty ještě více zrůžověly. Cítila sílu, která však po
chvíli zmizela. „Ještě není ten správný čas,“ řekla a mladistvě se usmála. Vzala do rukou sníh a potřela
si jím tváře. Ty zčervenaly, zkrásněly a omládly. Za zpěvu veselé písničky se vrátila do chaloupky
k Matce Zemi.
Jednoho dne obě jako vždy seděly a povídaly si, když najednou uslyšely klepání na dveře. Květinová
Dívka vyskočila a schovala se do kouta chaloupky. „Neboj se, Květinko,“ promluvila k ní Matka Země,
„a běž se podívat, kdo to klepe. Nemáš se čeho bát.“ Květinová Dívka poslechla a pomalu přešla ke
dveřím. Když je otevřela, nemohla uvěřit vlastním očím. Před ní stál veliký huňatý Medvěd. „Pojď dál,
Medvěde,“ řekla vlídně Matka Země, „určitě jsi promrzlý. Pojď se trochu ohřát.“ Když Medvěd přešel
k ohni, aby se ohřál, Květinová Dívka pevně chytila Matku Zemi za ruku. „Děkuji za vaši
pohostinnost,“ promluvil Medvěd hrubým hlasem. „Nemáš vůbec zač,“ odpověděla Matka Země,
„rádi pomůžeme bytostem s dobrým srdcem v nouzi. Květinko, běž připravit něco k jídlu.“ Když
Květinová Dívka ladně jako Laň přešla k ohni, na kterém stál kotlík, a to i přes to, že byla vystrašená a
od Medvěda si udržovala vzdálenost, Mocného Vida se zmocnilo dojetí. Totiž, abyste věděli, ten
Medvěd Vševěd, který vešel do chaloupky, vlastně žádný Medvěd nebyl. Byl to sám Mocný Vid, zářivé
Slunce, který se v přestrojení v medvědím kožichu přišel do chaloupky podívat na svou choť,
Květinovou Dívku. Pochopitelně ani ona, ani Matka Země nevěděly, kdo se v medvědím kožichu
schovává. Jak by také mohly – Mocný Vid dlouho cvičil, aby jeho medový hlas vyzněl hrubě jako hlas
medvědí. „Děkuji ti, spanilá dívko,“ řekl Medvěd, když před něj Květinová Dívka položila misku
s vývarem. Květinová Dívka se začervenala a vrátila se k Matce Zemi. Mocný Vid musel své srdce plné
nevinné lásky krotit, aby ho neprozradilo. Nejen, že měl sto chutí svou totožnost prozradit, ale hlavně
by jeho srdce mohlo zavolat srdce Květinové Dívky, jejíž ostrý zrak by pronikl i skrze medvědí kůži.
Večer, když se všichni chystali ulehnout a Medvěd se rozvaloval u ohně, Květinová Dívka sebrala
odvahu a přišla k Medvědovi. Něco ji k němu táhlo, ale nevěděla, co to bylo. Přistoupila k němu,
poklekla na podlahu a začala mu drbat kožich na hlavě. „Ty jsi takový huňáč,“ řekla vlídně a pohlédla
mu do medvědích očí. „Vrr,“ pochvaloval si Medvěd drbání, „děkuji, dívenko. Už dlouho mě takhle
nikdo nepodrbal.“ „Ach,“ posteskla si Dívka a popotáhla nosem, „jestli pak jsi na cestách viděl mého
milého, slunečního Hrdinu? Už dlouho se mi neukázal.“ Medvěd hrubě zakašlal. „Asi má dobrý
důvod,“ řekl, „třeba proti někomu bojuje a nechce, aby se vědělo, kde se schovává. Jak vůbec tvůj
milý vypadá?“ Květinová Dívka se zasnila a s úsměvem odpověděla: „On je ze všech nejkrásnější a
nejpozornější.“ Mocný Vid se div nerozplakal. Potom ale Dívka zvážněla a dodala: „Ale tahle jeho
vlastnost.“ „Jaká vlastnost?“ zajímal se Medvěd. „Vždyť je tolik způsobů, jak mi dát vědět, co s ním
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je,“ odpověděla a sklopila hlavu, „mám o něj strach, copak to neví?“ „Neměj strach,“ odpověděl
Medvěd, „copak by se slunečnímu Hrdinovi, jak mu říkáš, mohlo něco stát?“ Její oči se rozzářily.
Druhý den ráno se Medvěd chystal odejít, poděkoval Matce Zemi, že ho nechala přenocovat ve své
chaloupce. Když už byl na cestě ke dveřím, Květinová Dívka mu se záludným úsměvem zastoupila
cestu. „Jak moc jsi silný?“ zeptala se. Mocný Vid nevěděl, co má odpovědět. „Nikdo se mi silou
nevyrovná, Medvědi jsou páni lesa,“ odvětil, ale hned toho zalitoval. „V tom případě,“ pravila Dívka
odhodlaně, „mě svezeš na okraj lesa.“ „Ech,“ odpověděl v rozpacích Medvěd, „tak určitě.“ Ani to
nestačil dopovědět a Květinová Dívka mu už seděla na zádech. To víte, Mocný Vid byl silný, ale ne
tolik jako opravdový Medvěd. „Vrať se brzy, moje hlohová Bělinko,“ volala za nimi Matka Země, když
Medvěd rychlostí blesku vyrazil vpřed. Ze začátku to bylo jednoduché, výdrž načerpaná klidným
nočním spánkem se zdála být bezednou, ovšem po chvíli se už Mocný Vid zadýchával. Pára mu
unikala z tlamy. „Teda,“ řekla Květinová Dívka, „jak jsi starý?“ „Převelice, děvenko,“ odpověděl
Medvěd v naději, že Dívka sesedne. Ale mýlil se. Rychle. Pomalu. Běž. Dýchej. Znovu běž. Rup. „Jsme
na místě,“ řekla Dívka. Mocný Vid si oddechl a tlapami si prohrábl kožich. Už se chystal odejít, když ho
Květinová Dívka zastavila. „Počkej,“ řekla, „tady ti asi větvička stromu natrhla kožich.“ Když se na
ránu podívala, zdálo se jí, že v ní problesklo zlato, to nejčistší a nejryzejší. Medvěd na nic nečekal a
vyrazil vpřed. „Děkuji za tvoji péči,“ volal za Dívkou Medvěd, „brzy se zase uvidíme, ale teď už musím
jít. Sníh roztává a práce mám habaděj.“ Když Mocný Vid zmizel v lese, zahleděn do Země si pomyslel:
„Zlodějští trpaslíci už určitě kradou poklady, které mám chránit.“
Dlouho poté poslala Matka Země Květinovou Dívku do lesa pro roští na oheň. Když Dívka procházela
hustým lesem, spatřila, jak něco poskakuje v trávě. Přišla blíže a uviděla obrovský hnědý pytel a vedle
něj trpaslíka, jemuž vousy uvízly ve stromu. Ten strom byl mohutný, už měl na sobě listí jako jediný
listnáč v lese. Slunce zlatě osvětlovalo jeho korunu. „Řekni,“ promluvila Květinová Dívka k trpaslíkovi,
„copak tu děláš?“ „Coby,“ odvětil naštvaně trpaslík, „chtěl jsem si uštípnout kousek dřeva na oheň, to
víš, nám trpaslíkům stačí málo, ne jako vám, nenasytům. Jenže mně tam najednou uvízl vous, moje
chlouba.“ Trpaslík se stále pokoušel vousy vytáhnout, ale nedařilo se mu to. „Co tam tak stojíš, ty
člověku? Och, jak jsi ošklivá! Dělej, pomoz mi!“ okřikl Dívku trpaslík. Květinová Dívka na takové
oslovení nebyla zvyklá, vždyť je to nejkrásnější panna Přírody, ale trpaslíkovi se přeci jen rozhodla
pomoci, protože měla dobré srdce. Popadla ho za nohy a začala se se stromem přetahovat. Sem.
Tam. Přitáhnutí, odtáhnutí. Rychle. Pomalu. Běž. Dýchej. Znovu běž. Rup a trpaslík byl volný. „No
tohle!“ rozkřikl se trpaslík, „vždyť jsi mi utrhla kus vousů, ty nešiko!“ V tu ránu popadl pytel a zmizel
v lese. Květinová Dívka poznala, že v tom pytli měl ryzí zlato. Když odcházela s roštím, zdálo se jí, jako
by ohněm rozpálený Vítr v koruně onoho statného stromu povzdechl.
Jednoho dne poté šla Květinová Dívka na ryby, aby s Matkou Zemí měly co jíst. Posadila se v houštině
na břehu řeky, která protékala lesem, a čekala, až ryby zaberou. Najednou si ale povšimla divných
zvuků vycházejících z nedaleké vysoké trávy. Když přišla blíže, spatřila, jak tam poskakuje trpaslík
s prutem v ruce, do kterého se mu zamotaly jeho již otrhané vousy. Na druhém konci udice byla malá
zlatá rybka, která se snažila trpaslíka vtáhnout pod vodu. Jakmile to Květinová Dívka uviděla,
okamžitě popadla trpaslíka a snažila se rybu přetáhnout. Sem. Tam. Rychle. Pomalu. Běž. Dýchej.
Znovu běž. Rup a udice se utrhla. S ní i další část trpaslíkových vousů. „No tohle,“ rozkřikl se trpaslík,
„kdo se tě prosil o pomoc! Ach, mé vousy, má chlouba a síla. Jak teď mám předstoupit před ostatní
trpaslíky?“ Trpaslík ani nepoděkoval, jen popadl pytel plný perel, který ležel poblíž, a opět beze stopy
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zmizel v lese. Květinová Dívka se zvedla a šla znovu lovit ryby. Její modré oči se leskly jako dvě
hluboké studánky.
Za čas opět poslala Matka Země Květinovou Dívku pryč, tentokrát do vesnice pro jemné plátno. Les
byl hluboký a mýtin v něm bylo málo. Když kolem jedné z nich Dívka procházela, zastavila se, aby se
po ní porozhlédla. Uprostřed stál obrovský kámen, nad kterým v nebeské výšce kroužil zlatavý Orel.
Najednou se však s ohromnou rychlostí spustil ke kameni a chytil něco do drápů. Dívka byla zvědavá a
přišla blíže. Jaké bylo její překvapení, když znovu potkala svého známého trpaslíka, který v orlích
pařátech bědoval a snažil se dostat ven. Na nic nečekala a trpaslíka popadla. Začala se opět
přetahovat, tentokrát s Orlem. Nahoru. Dolu. Rychle. Pomalu. Běž. Dýchej. Znovu běž. Rup a Dívce se
podařilo trpaslíka vyprostit. Jenže jemu uvízly v orlích drápech vousy a opět se trhnutím zkrátily. „To
snad není možné,“ rozkřikl se tradičně trpaslík, „ty hloupá Huso! Mé vousy a oblečení, poškodila jsi
mi oblečení.“ Opět ani nepoděkoval, popadl poblíž ležící pytel s drahokamy a zmizel pod velikým
kamenem. Květinová Dívka se nadechla a vyrazila do vesnice.
Na zpáteční cestě se opět zastavila na mýtině, protože trpaslík vylezl ze svého úkrytu pod kamenem a
na travnatém místečku si přerovnával své drahé kameny. Když trpaslík Dívku spatřil, opět se jedoval:
„Co sem lezeš? To je všechno moje.“ Rychle si začal své kamínky sbírat, ale hned přestal, protože se
z lesa ozvalo zlověstné bručení. Zanedlouho se mezi stromy zjevil obrovský Medvěd s pohledem
upřeným na trpaslíka. „Mocný pane Medvěde,“ začal hned trpaslík, „já jsem malý a hubený, zato tady
ta ošklivá dívka je pro vás mnohem větší sousto.“ Okamžitě se dal na útěk v naději, že Medvědovi
uteče, ale mýlil se. Medvěd byl pár skoky u něj a tlapou ho udeřil tak silně, že trpaslík upadl a už se
nezvedl. Květinová Dívka na nic nemeškala a dala se na útěk. „Počkej, Růžičko, to jsem já,“ řekl
Medvěd. Květinová Dívka poznala známý hrubý hlas Medvěda, který ji dříve navštívil. Ale bylo tu i
něco zvláštního, jako by hrubý hlas přešel do ještě známějšího medového. Zastavila se a ohlédla.
Zničehonic medvědí kožich pukl, spadl na Zem a před Dívkou stál její milý, Mocný Vid, zářivý a mladý.
Květinová Dívka byla zprvu zaražená, ale pak se rozplakala a vrhla se Mocnému Vidovi do náruče.
Dlouze se objali. „Děkuji za pomoc,“ řekl Mocný Vid, také se slzami v očích, „ten zlý trpaslík na mě
uvalil kouzlo, takže jsem se ti nemohl ukázat ve skutečné podobě.“ „Vidíš,“ odvětila Květinová Dívka,
„pak že se ti nemůže nic stát.“ Mocný Vid se rozesmál. „Ale povědět jsi mi to mohl,“ dodala
odhodlaně, „nebo jsi mě chtěl tajně sledovat?“ Mocný Vid se přestal smát. „No, ale neříkej, že jsme si
to věčné přetahování neužili,“ řekl Vid a ukázal zuby v úsměvu. V tu chvíli zakukala Kukačka a Vítr
zašuměl v listí stromů. Květinová Dívka se začervenala. „Co kdybychom si zopakovali náš svatební den
se vším všudy,“ řekla a znovu Mocného Vida objala. Slunce jasně svítilo, ale jarním přeháňkám se
nedá utéci. Když byli oba na cestě k chaloupce Matky Země, najednou se rozpršelo. Kapky deště
dopadaly na jejich věčně mladé a krásné tváře. Květinová Dívka se samým štěstím znovu rozplakala.
Kukačka zakukala. „Ty, Kukačko, nekukej,“ promluvil Mocný Vid, „má panenko neplakej.“ Dívka se
usmála.
Matka Země je v chaloupce oba vřele přivítala a byla ráda, že jsou všichni pohromadě. Od té doby si
zlí trpaslíci na Mocného Vida a Květinovou Dívku netroufnou, protože poznali, že ze spojení těch dvou
vychází čistá síla Přírody. V blízké vesnici potom lidé postavili veliký slunečním světlem zalitý borový
kmen ověnčený věnečkem z jarních květin. Netrvalo dlouho a na tom místě vyrostly dva šípkové keře
– jeden bílý a jeden červený.
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O PORUŠENÍ PŘIROZENOSTI
Vrána, co se spletla
Když začala zvířátka získávat barvu, Vrána chtěla být tím nejpestřejším ptáčkem ze všech. Vysnila si
červená křidélka a zlatý zobák. Tehdy však každý musel projít zkouškou, aby dokázal, že si danou sílu
zaslouží a umí ji správně použít. Stejně tak lidé, když chtějí být dobrými lovci, bojovníky, nebo i
košíkáři, si musí úctu zasloužit. To platí dokonce i tehdy, když už si ji lidé před tváří bohů nebo
v minulém životě jednou zasloužili, protože každý život, každá doba přináší zkoušky nové a je jen na
nás, jestli je zvládneme a jestli si vybereme cestu dobrých bohů a Přírody nebo ne. Avšak na Počátku
všechny duchy a jejich duše čekala zkouška, při které si zasloužili svou hlavní sílu, jež dala vzniknout
jejich vzhledu.
Když Vrána oznámila Dědečkovi Přírodě, Pravdy Vidovi, své vysněné barvy, ten na to odpověděl:
„Dobře, dostaneš tuto zvláštní sílu, ale musíš si ji zasloužit o to větší zkouškou. Poletíš směrem na
Západ až k velikému jezeru, na kterém se o půlnoci zjeví ostrov s prameny živé a mrtvé vody.
Dostaneš-li se tam se zavřenýma očima, síla je tvá.“ Vrána tedy Dědečka poslechla, zamávala křídly a
vypravila se směrem na Západ. Letěla rychle, míjela vysoké stromy a využívala poryvy Větru k tomu,
aby na smluvené místo dorazila co nejrychleji. Když už letěla nad velikým jezerem, dotkla se
nožičkama vody, aby se osvěžila. Stále měla zavřené oči, opravdu se snažila zkoušku zvládnout. Na
místo však dorazila před půlnocí, takže se vody ještě neoddělily, aby ukázaly tajuplný ostrov. V tu
chvíli si ale Vrána všimla, že se jí v drápech zachytila malá rybička, která sebou lehce kmitala. Vrána
na ni dostala pochopitelně chuť. „Jen jedno očičko pootevřu,“ říkala si Vrána pro sebe, „za to mně
přece Dědeček nemůže zkoušku neuznat. Navíc, stejně tu není.“ Vrána tedy, pokoušejíc se zapojit
pouze svůj studený rozum a uvažování, otevřela jedno oko, aby se na rybičku podívala a mohla ji
spolknout. Když tak učinila, najednou se za ní přihnala obrovská vichřice, která úplně rozvlnila okolní
vody. Když se Vrána otočila, uviděla tam stát Pravdy Vida v celé jeho kráse. Pokoušela se mu vše
vysvětlit, ale Dědeček jen odpověděl: „Neposlechla jsi mě a chtěla jsi mě přechytračit, tedy věz, že
sílu, o niž žádáš, nedostaneš. Naopak ti předám barvy noci a sílu, která s nimi přichází.“ Od té doby je
Vrána celá černá jako noc. Když nastala půlnoc, úplněk zazářil a léčivé vody se rozestoupily, před
Vránou se zjevil tajuplný ostrov s prameny živé a mrtvé vody.
„Tak ať,“ řekla Vrána, „jako noc i já můžu cestovat mezi světy. Vidím, a tedy i znám, tajemství života a
smrti.“ Od té doby nám Vrána jako zvířecí spojenec pomáhá přenášet duše mezi světy. Když je někdo
příliš dlouho v bezvědomí, můžeme Vránu přivolat na pomoc a ona ztracenou duši přivede zpět do
lidského těla. Mocní léčitelé na Vránu nasednou a cestují mezi světy živých a mrtvých. A i když Vrána
nemá pestré barvy, je jednou z nejdůležitějších bytostí Přírody.
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Stvořený jedlík
Kdysi dávno bydleli dva starší manželé v jedné malé vesnici, kolem níž se táhla dlouhá zlatem se
lesknoucí pole. Manželé byli na sebe velmi hodní, ve všem si pomáhali a lidé z vesnice k nim chovali
úctu. Avšak jejich srdce tížilo to, že neměli děti. To víte, že často pomáhali vychovávat ostatní děti
z vesnice a ze svých vlastních rodů, ale v těch dobách bylo dětí málo a žena zoufale chtěla domácího
pomocníčka, o kterého by se ze začátku mohla celé dny starat a dobře ho vychovat podle svých
představ. „Proč jen nám nebylo dopřáno mít děti,“ pomyslila si jednoho dne žena, „už jsme
vyzkoušeli téměř všechno a již nemám náladu na další plané naděje. Chci mít dítě teď hned.“ Po
dlouhém přemýšlení se žena rozhodla navštívit jednu starou babku, která žila uprostřed hlubokého
lesa. Babka rozhodně nebyla léčitelka, ale zlá kouzelnice, které se lidé raději vyhýbali. Jenže žena
zoufale chtěla dítě a neviděla jinou možnost než si vzít kožich a vydat se na dalekou cestu do močálů,
kde babka čarodějnice přebývala.
Když po dlouhém putování bahnitými mokřady dorazila k polorozpadlé chaloupce, ucítila, že se uvnitř
něco vaří. Opatrně se přiblížila k mechem pokrytým dveřím a zaklepala. „Pojď dál,“ ozval se skřípavý
hlas. Žena tedy pomalu otevřela dveře a vstoupila do chaloupky. Uvnitř byl cítit velmi nepříjemný
zápach, až se žena zakuckala. Když se pořádně rozhlédla, uviděla uprostřed chaloupky veliký kotel, u
něhož stála ta nejodpudivější stařena, jakou kdy viděla, protože kůže stařeně visela snad ze všech
částí těla. Bradavicemi pokrytý obličej a vyvrácené zuby tomu pohledu moc nepřidávaly. Jestli pak,
děti, víte, proč byla ta babka tak ošklivá? Inu, nežila přirozeně sama se sebou. Upřednostňovala
nerovnováhu a křivé úmysly, které nakonec zkřivily i ji samotnou a požíraly její duši. Najednou se ale
stařenka napila lektvaru z kotlíku. Když tak učinila, celá chaloupka se zaplnila párou, která po nějaké
době opět ustoupila. Když žena otevřela oči, uviděla, že před sebou už nemá tu odpudivou babiznu,
ale celkem pohlednou starší dámu. Babka totiž zlým kouzlem zamaskovala svou skutečnou podobu.
„Pročpak jsi přišla?“ zeptala se babizna stále poněkud nepříjemným hlasem. Než žena odpověděla,
uvědomila si, co to všude bylo cítit za zápach. Byl to zápach lidského masa, žena ani nechtěla vědět,
co se vařilo v tom kotlíku a jak to bylo staré. „Chtěla,“ odpověděla žena koktavě, „chtěla bych dítě,
ale s manželem ho nemůžeme mít.“ „Snadná pomoc,“ odpověděla stařena, „ale musíš mi dát dary
předem.“ Žena pomaličku vytáhla z vaku zlato, stříbro, koření a další cenné věci, které našla doma, a
předala je stařeně. „Dobrá,“ řekla stařena a skřípavě se zasmála, „je mnoho možností jak ulevit
tvému trápení. Kam se hrabe Příroda a její takzvané dobré síly na má kouzla?“ Žena naprázdno
polkla, když spatřila stařenu, jak do kotle hází veliké dřevěné polínko. „Síly dědiců zčernalého a
kladiva jeho,“ začala zaříkávat stařena, „vytvořte dítě, které požadujeme.“ Babizna potom poručila
ženě, aby si ze svého stehna vyřízla kousek masa, protože to prý byla nutná oběť. Když tak žena ve
velikých bolestech učinila, babizna maso i s krví vzala a přimíchala ho do kotle. „Teď,“ řekla stařena,
„vytáhni svou lískovou hůlku a vyvrchol se s její pomocí do kotle. Potřebuji část tvé plodivé síly.“ Žena
se roztřásla strachem. „Ale,“ odvětila, zatímco se ve své řeči zadrhávala, „nebude to zneužití
posvátné lískové hůlky a posvátného aktu? Nepřivolám na sebe hněv bohů?“ „Jestli chceš své dítě,“
odpověděla stařena neústupně, „musíš mě poslechnout.“ Žena tedy učinila, jak stařena poručila.
Vzala lískovou hůlku a započala s nepřirozeným křesáním ohně. Zdálo se jí, jako by přitom vzniklo
něco odporného, co se jako přízrak odplížilo do kotle. „Nepočítej s tím,“ řekla nakonec stařena po
dlouhém zaříkávání, „že bude mít lidskou duši. Tvá síla dodá sílu přízraku. Ale co, alespoň bude
chytřejší než obyčejný člověk.“ Nakonec babizna z kotle vytáhla polínko, které tam předtím hodila, a
vytvarovala ho do podoby dítěte. To okamžitě ožilo a začalo brečet. Kůra se stala kůží, větve rukama
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a nohama. Děťátko bylo docela krásné, dokonce se ženě podobalo. „Tady,“ řekla stařena a podala
dítě ženě, které se na tváři objevil úsměv. „Teď jdi,“ poručila stařena a žena poslechla. Když za sebou
zavírala dveře, všimla si, jak stařena začala pomalu získávat svou skutečnou odpudivou podobu.
Doma ve vesnici měl manžel ohromnou radost. Konečně měli děťátko, chlapečka, po kterém toužili.
Muž se ženy neptal, jak k němu přišla, prostě byl rád, že je doma konečně veselo. Ze začátku bylo vše
v pořádku, ovšem postupem času byl chlapec stále podivnější a podivnější. Ani mu ještě nebyl rok a
už se naučil mluvit. Za pár dní se dokonce naučil i chodit a byl neobyčejně rychlý. „Teda,“ pomyslel si
muž, „to je velice zvláštní dítě.“ „Mámo,“ promluvil chlapec divným hlubokým hlasem, „mám hlad.“
„Ale jistě synáčku,“ řekla žena, „tady, vezmi si kousek chleba.“ Ovšem chlapec si nevzal jenom
kousek, ale snědl rovnou celý bochník. Manželům se zdálo, jako by zároveň trochu povyrostl. „No,“
řekl muž a poškrábal se na hlavě, „alespoň z něho bude silák a dobrý pomocník.“ Pak se se všemi
rozloučil a vydal se pracovat na pole. Později toho dne, bylo to kolem poledne, chlapec opět
promluvil: „Mámo, mám pořád hlad.“ „Ovšem,“ odpověděla vlídně žena, „napij se mlíčka.“ A podala
chlapci velikou misku s mlékem. Jenže on se nenapil jen trochu, celou ji vypil, a dokonce si pochutnal
i na samotné hliněné mističce. Zanedlouho chlapec opět promluvil: „Mámo, mám hrozný hlad.“
„Počkej, chlapče,“ odpověděla žena, „musím něco uvařit.“ „Jenže já chci jíst teď,“ řekl chlapec
nesmlouvavě. Když poznal, že se mu jídla nedostává, ohromně se rozzlobil. Při tom jedování se mu
roztáhla pusa tak moc, až žena samotným úlekem vykřikla, ale nebylo jí to nic platné. Chlapec ji spolkl
i s oblečením. Když se pak muž vrátil domů z pole, nikde svoji ženu nemohl najít. „Kde je?“ zeptal se
chlapce, který byl podezřele vysoký. Ale chlapec jen odpověděl: „Táto, mám hlad, dej mi něco
k jídlu.“ Když chlapec zjistil, že mu muž nevěnuje pozornost, rozhněval se a muže spolkl i s jeho
sekerou, kterou měl zastrčenou za vyšívaným páskem.
Brzy chlapec, tedy, poněkud veliký chlapec, zjistil, že doma už není nic k jídlu, tak otevřel dveře a
vydal se do vesnice. Tam spatřil vůz naložený pytli zrní, u něhož postával nějaký podezřele vyhlížející
cizinec. Chlapec k němu přistoupil a jakoby omámen promluvil: „Ve jménu kladiva zčernalého, chléb
jsem snědl, mléko jsem vypil, matku jsem pozřel, otce pohltil. A teď sním i tebe.“ Chlapcovi se
roztáhla pusa do neuvěřitelných výšek a šířek a pozřela celý vůz i s pytli a cizincem. Nebylo to moc
dobré, ale to chlapci nevadilo. Když se potloukal dál vesnicí, přišel až k lesu, kde pobýval pastýř
s Ovcemi. Když pastýř chlapce uviděl, okamžitě mu došlo, že má co dočinění s těmi nejodpornějšími
kouzly. Pokusil se využít svou sílu k tomu, aby chlapce zastavil, ale ten jen řekl: „Ve jménu kladiva
zčernalého, chléb jsem snědl, mléko jsem vypil, matku jsem pozřel, otce pohltil, vůz s cizincem i pytli
spolkl. A teď sním i tebe.“ Pastýř se sice snažil bránit, ale jeho síla nebyla dostatečně mocná. Chlapec
ho pozřel i se všemi jeho Ovcemi. Takový náklad chlapce pěkně roztáhl a protáhl. Ohromně ztěžkl a
každý jeho krok otřásal Zemí až do dalekých krajů.
Nikdo si s ohromným chlapcem nevěděl rady, každý se mu vyhýbal. Když už se zdálo být vše ztraceno,
najednou chlapec spatřil u lesa babičku s ušlechtilýma očima, jak tam něco v Zemi ryje motyčkou.
„Ale, ale,“ řekla babička vlídně, když k ní chlapec přistoupil, „ty jsi ale veliký.“ Chlapec na to hned
spustil: „Ve jménu kladiva zčernalého, chléb jsem snědl, mléko jsem vypil …“ Ale ještě dříve, než to
stačil dopovědět, ho babička praštila svou motyčkou přímo do břicha. Chlapec vykřikl a zasyčel.
Netrvalo dlouho a zhroutil se na Zem. Když se tak stalo, babička začala zaříkávat. „To je divné,“ říkali
si kolemjdoucí, „to musí být nějaká mocná léčitelka.“ Tvář babičky se trošku proměnila a zazářila.
Kolemjdoucí poklekli a v pokoře sklonili hlavu. Ta babička totiž byla sama Matka Země.
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Už se stmívalo, když se chlapcovo tělo proměnilo ve veliký kus dřeva, z něhož všichni vyskákali –
Ovce, pastýř, cizinec s pytli v ruce, muž a žena. Ta posledně jmenovaná cítila ohromný smutek, ne
kvůli tomu, že přišla o stvořené dítě, ale kvůli tomu, že porušila přírodní zákony. Vůbec se neodvážila
pohlédnout Matce Zemi do obličeje a už vůbec ne na svého muže. Matka Země měla vážnou tvář,
kolem ní padaly veliké stíny. Avšak ženu nepotrestala, ale podala jí vlídné zelení se lesknoucí Jmelí
s bílými bobulkami. „Vždycky to jde jinak,“ dodala a zmizela v lese. Ještě ten den si žena počala ze
Jmelí připravovat léčivý odvar s pomocí jedné vesnické léčitelky. A, světe div se, za několik dní během
úplňku otěhotněla. Po devíti kouzelných měsících se jí narodilo překrásné děťátko, které bylo veselé,
poslušné, chytré, hodné, laskavé, ale hlavně přirozené. Jako každý normální chlapec i on si dobíral své
rodiče občasným zlobením, ale muž se ženou se tomu jen smáli a z celého srdce svého chlapce
milovali.
Všechno dobře dopadlo, tedy až na jednu maličkost. Pokud se ptáte, co se nakonec stalo s babiznou
z lesa, tak to radši ani nechtějte vědět. Povím vám jen, že když k ní přišla Zubatá Rána, babizna se jí
tak vylekala, že spadla, srazila svůj kotel a strašlivou smrtí uhořela v ohni. Smrtka se jí totiž zjevila v té
nejodpudivější podobě zubaté příšery s plesnivou kůží, za kterou by se nemuseli stydět ani ti
nejhnusnější vetřelci, kteří kdy do Přírody vnikli. Ovšem to nás nemusí zajímat. Důležité je, že žena
s mužem žili šťastně a spokojeně se svým chlapcem, ale i s ostatními dětmi a lidmi z vesnice, až do
své smrti.
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Velký lump
Nedaleko severního jezera, kam lidé již v dávných dobách rádi zašli, aby se dostali do hlubšího spojení
s Přírodou a vyvážili své pocity, bydlel samotářský had. Měl vše, co každý v životě potřebuje, a
nemusel se starat o přísun potravy, protože jídla bylo dostatek. Dědeček Příroda, Pravdy Vid, byl na
něj skutečně velmi hodný. V jezeře byly dva malé ostrůvky a na jednom z nich se nacházela kachní
vesnice. Protože had uměl plavat po vodě, častokrát do jejich vesnice zavítal a vyprávěl příběhy.
Většinou se však v těchto příbězích vytahoval a předstíral, že je hrdina, kterému se podařilo porazit
všelijaké podivné a silné bytosti. Ze začátku to působilo vtipně, ale had se začal vytahovat čím dál tím
víc. Nakonec ho nikdo neměl rád. Když nastalo období nedostatku a v jezeře už nebyly skoro žádné
ryby, Kachny si všimly, že se jim ztrácí jídlo. Protože byly moudré, zašly do dubového háje a zeptaly se
nejmocnějšího Dubu, kam se jídlo podělo. Dub odpověděl, že to byl jejich přítel had, který nemohl
v jezeře najít dostatek ryb pro svůj náročný jídelníček. „Tady už přestává všechno,“ řekl kachní
náčelník, „stěhujeme se dále na Jih, stejně tu už žádná potrava není.“ Když Kachny odešly, had zjistil,
že mu dochází obživa, a tak začal prosit Přírodu o pomoc. Příroda se nad ním slitovala a dala mu
dostatek potravy, aby přežil. Ale stále to hadovi nestačilo, i když měl plno volného času. Místo toho,
aby se věnoval obřadům, modlitbám, péči o rodinu a pomoci ostatním, začal přemýšlet nad tím, koho
by oklamal. Poblíž se nacházelo mnoho vesnic a hadovi se vždycky podařilo najít záminku nebo
výmluvu, aby získal více jídla. „Jsem nejlepší,“ řekl si had, „nikdo nemá na mé schopnosti.“ Ale jak
víme, časy se mění. Brzy byl opět veliký nedostatek jídla a had se bál o své přežití. Byl už starý a
nemohl účinně lovit. Když se vydal do nějaké vesnice, lidé před ním zavírali dveře a nikdo se s ním
nechtěl dělit, protože byl chamtivý a všechny podváděl. Dokonce i s pláváním už měl problémy a jen
tak tak se dokázal dostat na opuštěný kachní ostrov v naději, že tam něco objeví. A to se také stalo.
Na jednom okraji našel čtyři ztracené Žáby. „Mňam,“ řekl si, „konečně tučné a šťavnaté jídlo.“ Když se
k nim však přiblížil, uviděl, že byly silné a veliké. „Zdravím, mé milé Žáby,“ řekl had, zatímco přemýšlel
nad nějakou záludností, „posílá mě náš bratr, temný Lovec. Ukázal mi, kde je možné najít spoustu
jídla na druhé straně jezera. Dovolte, já vás tam dovezu na svých zádech.“ Žáby však byly podezřívavé
a nechtěly s hadem jít. „Jsem už starý a udělal jsem v životě mnoho chyb,“ pokračoval had, „a toto je
jediný způsob, jak bych to mohl napravit – tím, že vám pomůžu.“ Zatvářil se smutně a Žáby se nad tím
slitovaly. Ten největší a nejtlustší Žabák prohlásil: „Dobře, můžeš nás zavést na druhou stranu.“ A i
když ostatní Žáby byly více podezřívavé, všechny poslechly svého vůdce a nasedly na hadova záda.
Když had plaval po vodě, předstíral, že je slabý, a řekl: „Mohu mít na vás poslední přání? Prosím,
pomozte mi zazpívat moji pohřební píseň, abych důstojně opustil tento svět.“ Když byly Žáby zabrané
do zpěvu, had nenápadně jednu po druhé spolkl, až nakonec zbyl pouze jejich vůdce. Ten otevřel oči
a uviděl, že na hadových zádech zůstal sám. Brzy si uvědomil, co se stalo, a došlo ke krutému boji, na
konci kterého ale had vyhrál a snědl svého soupeře. Had byl spokojený a začal si zpívat veselou píseň.
Protože už byl ale opravdu starý a navíc plný jídla, jen tak tak se mu podařilo dostat na břeh. Byl celý
udýchaný a nemohl ani mluvit. Po chvíli odpočinku zakřičel: „Ha! Já jsem tak silný, moudrý a mocný.
Nikdo se se mnou nemůže měřit, dokonce ani Pravdy Vid.“ Za okamžik ale všechno ztichlo. Had se
přestal smát, protože najednou uslyšel strašlivý výkřik. Věděl, co to bylo, a ztuhnul strachem. Ze
všech sil se snažil dostat pryč, ale byl moc slabý a přecpaný jídlem. Najednou se nad ním objevil
strašlivý stín dvou velikých křídel. Byl to Jestřáb, který se prudce vrhl na hada, popadl ho a odnesl do
svého hnízda svým mláďatům. Nikdo nemůže uniknout přírodním zákonům, i když si myslí, že je
kdovíjak důležitý.
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Zlá macecha
Kdysi dávno v jedné malé vesničce bydlela moc pěkná dívenka se svým tatínkem. Žili šťastně a všichni
ve vesnici je měli rádi, nicméně dívence chyběla maminka, která již před dávnou dobou zemřela.
Dívka si často povzdychala nad tím, že se nemá komu svěřovat a že práce v domácnosti se jí hromadí.
To víte, vztah mezi dcerou a maminkou je velmi odlišný od vztahu s tatínkem. Naštěstí ale ve vesnici
žila hodná teta, která měla také dcerušku, s níž si naše dívka velmi ráda hrála. Dívky spolu rády
chodívaly do polí plést věnečky a ostatním lidem se v polích velmi snadno schovaly, protože obě dvě
měly vlasy v barvě obilí. Rády si z lidí tropily žertíky. Když například někdo ještě v poledne zůstal na
poli, dívky si potřely obličej hlínou, na hlavu si položily věneček z polního kvítí a obilí, do ruky vzaly
srp a ubohého pracanta téměř k smrti vystrašily. Ten pak pelášil domů a všem barvitě popisoval, jak
ho chtěly zabít dvě polednice, které divoce pobíhaly po polích. Když pak ještě večer vášnivě
prohlašoval, že se na pole už nikdy nevrátí, oběma dívkám se na obličeji objevil záludný úsměv
vyjadřující lišáckou spokojenost. Naše dívenka ještě často zůstávala se svojí kamarádkou v domečku
hodné tety, která jí upravovala vlasy a povídala zajímavé příběhy. Jednoho dne, když si takhle dívka
s tetou povídala u ohně, teta najednou navrhla: „Tvůj tatínek má jistě hodně práce a chybí mu ženská
ruka.“ Dívka popotáhla nosem a přikývla. „Co kdybychom to udělali takhle,“ pokračovala teta, „ráda
bych si tvého tatínka vzala za muže, stejně máme dva veliké domy a jeden nám všem bohatě stačí.“
Dívce se rozzářily oči a slíbila, že to tatínkovi navrhne. Tatínek byl ze začátku neochotný, pořád ještě
neoplakal ztrátu své milované ženy, kterou z celého srdce miloval, ale nakonec souhlasil, protože si
uvědomil, že to tak bude pro všechny, a hlavně pro jeho vlastní dceru, lepší.
Ze začátku bylo vše v pořádku, teta, nová macecha naší dívky, se o obě děti vzorně starala. Česala jim
vlasy se stejnou náklonností a ráda si povídala. Ovšem postupem času, jak dny plynuly, se macecha
začala více a více věnovat jen své vlastní dceři a na naši dívku zapomínala. Pouze její vlastní dcera
dostávala ten nejčerstvější chléb, nejlepší kousek masa a různé pochoutky dovezené od cizinců.
Dokonce začala být hrubá i na tatínka, který s tím ovšem nemohl nic dělat. „Vezmi dobytek na
pastvu,“ poručila jednou macecha dívce, která bez otálení poslechla. Na cestu dostala pouze malý
uzlíček s kouskem chleba a sýra. Na kopci, na němž se rozprostírala veliká pastvina, bylo neskutečné
horko. Slunce pálilo a dívce se motala hlava. Ani ve stínu velikého stromu to nebylo o nich lepší. Když
už dívce úplně vysychal obličej a měla hlad a žízeň, přišla k ní jedna veliká Kráva. „To je zvláštní,“ řekla
dívka, „tebe jsem tu ještě neviděla.“ Kráva však na nic nedbala a přistoupila k dívce, která vstala,
protože ji zaujaly kravské rohy. Když se tak na ně dívka dívala, Kráva natočila hlavu a z jednoho rohu
začalo vytékat mléko. Dívka na nic nečekala a začala pít, měla neskutečnou žízeň. Jakmile dívka
dopila, Kráva natočila hlavu na druhou stranu a z druhého rohu začalo vypadávat jídlo, to
nejčerstvější a nejlepší. Když se dívka dosyta najedla a ulehla pod strom, Kráva se vrátila zpět
doprostřed stáda.
Po několika dnech to začalo být maceše divné. „Jak je jen možné,“ přemýšlela, „že moje vlastní
dcerka je tak hubená a ta nevlastní tak veselá a plná života?“ Začalo jí to vrtat hlavou, a tak se
jednoho dne rozhodla, že bude nenápadně svou nevlastní dceru na pastvě z houští sledovat. Bylo
zrovna poledne, když dívka odpočívala pod stromem. Jako každý den i nyní k ní Kráva nezapomněla
přijít a pořádně ji nasytit. Když to macecha uviděla, dostala strach. „V tom budou nějaká kouzla,“
pomyslela si, „nebo bohové. Ach, to snad ne.“ Okamžitě se vrátila domů a rozhodla se, že svou
nevlastní dceru vyžene z domu. Poručila otci, aby svou dceru zavedl do nejhlubšího lesa, kde by ji
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nechal. Otec měl z macechy strach a bál se, že by mu odmítnutí jejího příkazu přineslo jen posměch.
Ale svou dceru nade vše miloval a rozhodně nemínil ji tam navždy nechat. „Hned se pro tebe vrátím,
dceruško,“ řekl otec, „tvá nová maminka vychladne a určitě tě začne postrádat.“ Když odcházel, dívka
se zabalila do kožichu a usnula. Pod velikou Borovicí jemně foukal vánek, který hladil dívčiny tváře.
Najednou se však něco v lese pohnulo, něco tajemného, co dívku probudilo. Dívka se rozhlížela, ale
zprvu nic neviděla. Až nakonec se z lesa vynořil člověk, který měl na Koni přivázané dvě truhlice,
z nichž jedna byla hezky zdobená, drahými kameny vyložená, a druhá poněkud zchátralá ze starého
dřeva. „Neboj se, děvenko,“ řekl vlídně muž, „jsem tvůj pradědeček, dědeček tvojí milé zesnulé
maminky.“ Mezitím opatrně sundal obě truhlice ze svého Koně. „Mám pro tebe dárek,“ řekl muž, „ale
musíš si ho sama zvolit podle svého uvážení, stejně, jako si kdysi dávno měli muži vybrat mezi dvěma
ostrými kamínky.“ Dívka ten příběh o kamenech Pravdy a Křivdy, krvi a křemenu moc dobře znala, ale
poučku, která z něho plynula, vlastně ani nepotřebovala, jelikož její srdce bylo dobré a upřímné.
„Milý pradědečku,“ odpověděla dívka a ještě celá roztřesená zimou se uklonila, „prosím, ráda bych si
vzala tu starou truhlici.“ Její pradědeček se usmál. „Je to tvá volba,“ odpověděl a zmizel. Když se
druhý den ráno dívka probudila, spatřila vedle sebe ležet tu starou truhlici.
Netrvalo dlouho a do lesa přišel dívčin tatínek, který ji objal a řekl: „Je mi jedno, co ta ženská chce, ty
jsi moje dcera. Jsi mnohem důležitější než nějaká moje úcta nebo i život.“ V jeho srdci planula
upřímná odvaha pramenící z čisté lásky k jeho dceři, ten nejkrásnější pocit na světě. Najednou si ale
tatínek všiml té staré truhlice a zeptal se dívky, kde k ní přišla. Když si tatínek vše poslechl, rozhodl se
s dívkou a truhlicí vrátit zpět domů. Na zpáteční cestě ale uviděli na Zemi malého ptáčka zpěváčka,
jak tam celý udýchaný leží. „Měli bychom mu pomoci,“ řekla dívka, „donést mu vody z potoka.“
Tatínek souhlasil a opatrně ptáčka nakrmil a opláchl. Zanedlouho se objevila jeho maminka, zpěvná
Drozdice, která promluvila: „Pomohli jste mému děťátku, tak já na oplátku pomůžu teď vám. Pojďte
za mnou.“ Tatínek vzal truhlici do jedné ruky, dívku chytil druhou a oba vyrazili za Drozdicí do
hlubokého lesa. Ze začátku bylo všude temno, ale pak se stromy začaly zvyšovat, až se téměř dotýkaly
Nebes. Dívka s tatínkem došli až k půvabné dřevěné chaloupce, na jejíž dveře tatínek zaklepal. Když
se otevřely, všichni uviděli ve dveřích stát krásného muže s rozevlátými vlasy. Byl to sám Vítr. „Čeho
si žádáte?“ zeptal se. „Ale,“ odpověděla Drozdice, „tady ty upřímné a hodné lidi týrá dívky macecha.
Potřebujeme proti ní pomoci.“ „Proti zlé ženě,“ odpověděl Vítr, „si vezměte tohle.“ Vítr vešel do
chaloupky a přinesl odtamtud lněný vak, který byl prapodivně nafouknutý. Dívka i tatínek poděkovali.
„Až se žena rozhodne vás znovu týrat,“ pokračoval Vítr, „řekněte: Devatero Větrů z pytle ven.“
Nadechl se a dodal: „Neb jedině tak je možné ji uklidnit.“
Netrvalo dlouho a tatínek s dceruškou dorazili zpět do vesnice a do svého domečku, kde na ně už
čekala macecha. „Řekla jsem,“ promluvila a vzala koště, „aby mi ta čarodějnice už nikdy nechodila na
oči! Pryč!“ Avšak otec neustoupil. Otevřel vak a zakřičel: „Devatero Větrů z pytle ven.“ Najednou
z pytle vyskákalo asi devět chlapíků a všichni se vrhli na macechu. Ta křičela a snažila se bránit, ale
nebylo jí to nic platné. Devatero Větrů jí všechen jed ze srdce vymlátilo. Když bylo dílo dokonáno,
chlapíci se vrátili zpět do pytle. „Tak se podíváme,“ řekl spokojený tatínek, „co máš v té staré truhlici,
dceruško.“ Opatrně ji otevřeli a zůstali úžasem stát. Uvnitř byly kožešiny, zlato, stříbro, drahé kamení,
sůl, různé pochoutky a další věci, o kterých se jim ani nesnilo. Podobně jako kouzelná Kráva i toto byl
dar z jiného světa, v kterém dlí sama Matka Země.
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Od té doby se všichni ve vesnici měli dobře. Macecha už byla hodná i na svoji nevlastní dcerku a byla
muži vždy po ruce. Naše dívka si brzy našla mládence a spolu se odstěhovali do krásného domečku,
v kterém žili šťastně až do smrti a vychovali spoustu krásných a zdravých dětí. Pokud se ptáte, co se
stalo s nevlastní sestrou naší dívky, tak je třeba říci, že ta zprvu velmi naší dívce záviděla. Rozhodla se
také vydat do lesa, ale nikomu po cestě nepomáhala a jako dar si vybrala tu krásně zdobenou truhlici.
Neuvědomovala si, že podoba může klamat. Na zpáteční cestě ji čekaly samé nepříjemnosti, protože
zvířátka a ptáčkové, kterým odmítla pomoc, ji sráželi k Zemi a vyháněli pryč z lesa. Doma pak, když
svou truhlici otevřela, našla v ní jen netopýří trus. Od té doby se zklidnila a už nikdy více své nevlastní
sestře nezáviděla. To víte, někdy je potřeba lidem názorně ukázat, co jsou vlastně hluboko uvnitř zač,
aby byli ochotní se napravit.
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O NEÚCTĚ K SILÁM
Léčitel všeho
Jednoho dne přišlo k chaloupce místního léčitele asi deset žen s nemocnými dětmi, které velmi
ošklivě kašlaly. „Pevně doufám, že to, co se o něm tvrdí, je pravda,“ řekla jedna žena, jež držela
nemocné dítě v náručí, „že dokáže vše vyléčit a bohové jsou na jeho straně.“ „Také doufám,“ řekla
druhá žena, která ani nebyla ze zdejší vesnice, „ale musíme to zkusit. Už nevím, jak dál.“ Povzdechla
si a znovu prozkoumala nádobku s medem, jestli je na ní vše v pořádku. Léčitel totiž znal tajemství
medu a čerstvý med byl pro něj největším darem. Najednou se dřevěné dveře otevřely, oblak dýmu
vyrazil ven a za ním se zjevil léčitel. „Pojďte dál, jedna po druhé,“ řekl a nechal dveře dokořán. Žena
s prvním dítětem vstoupila. Uvnitř chaloupky visely všelijaké léčivé rostliny, které příjemně voněly.
V rohu stál nad ohněm kotlík, v němž se něco vařilo. Žena se posadila, předala léčiteli dary a vysvětlila
mu svůj problém. Když se vše vyjasnilo a léčitel se dal do práce, žena poznala, že je to skutečný muž
síly. Do večera pak stihl vyléčit každé dítě. Za pouhý týden byly všechny zdravé jako rybičky. „Ať žije
mocný léčitel,“ volaly ženy po celé vesnici, „uzdravil naše děti! Nechť mu Příroda požehná.“ Dobří
duchové lesa byli s léčitelem spokojeni, nejen s jeho prací, ale hlavně proto, že jim projevoval
náležitou úctu. Slunce, Mocný Vid, byl také velmi rád.
Léčiteli to ale bylo málo. „Jak je možné,“ přemýšlel, „že se občas objeví někdo, komu nedokážu
pomoci? S úctou jsem přicházel na ta nejmocnější místa Přírody a získával sílu, ale k čemu to v těchto
případech bylo?“ Postavil se a celý rozmrzelý zakřičel: „K ničemu!“ Opět se posadil ke stolu, položil na
něj ruku a uvažoval: „Nikdy jsem moc nevěřil na to, že člověku pomůže se Přírodě omluvit za svá
porušení vůči přírodním zákonům. Také na to, že se porušení přenáší po krvi. Hm.“ Najednou ho ale
napadla myšlenka, která zpečetila jeho osud. „Nevěřím ani na žádná kmenová tabu,“ dodal a opět se
postavil, „moje záměry jsou dobré, a když takové zůstanou, tak mohu použít cokoli.“ Okamžitě se
vypravil na jedno místo uprostřed hlubokého lesa, které bylo obklopeno mokřady a na němž rostly
prazvláštně zkroucené stromy. Léčitel věděl, že na tomto místě najde sílu, která nezná přírodní
pravidla. Už mnohokrát viděl podivně vyhlížející poutníky na toto místo vstupovat. Jeden si dokonce
vyjmul žebro a místo něj vložil dřevěný klacek. Léčitel tyto zlé obřady neznal, s výjimkou jednoho, při
němž vzal nůž a usekl si ucho.
Vesničané se sice podivovali tomu, když ho druhý den našli se zakrváceným šátkem, který měl
obtočený přes hlavu, ale nevěnovali tomu větší pozornost. Byli mile překvapeni, když se mu podařilo
vyléčit jednoho vesnického podivína, kterému nikdo před ním nedokázal pomoci. Léčitel měl opravdu
dobré úmysly a podle prastarého způsobu sám žádnou platbu nepožadoval. Jeho věhlas se šířil
krajinou. Za chvíli přišli další a další nemocní, které všechny do jednoho dokázal uzdravit. Avšak, jak
víme, Přírodě není nic skryto. „To snad není možné,“ zaduněl hromovým hlasem Otec Nebe, Bouřný
Vid, „toho podivína jsem mu ještě byl ochoten odpustit, protože se proti Přírodě provinili jeho
předkové a ne on sám, ale tihle! Vždyť jeden zamlada spal s dobytkem jako s ženou, druhý má na
stole lebku člověka, jehož duše je naštvaná, protože kostra není řádně a v celku pohřbena.“ Pevně
sevřel v ruce sekeru, kterou mu ukul sám Dědeček Příroda, Pravdy Vid. „Měl je podle prastarého
způsobu provést obřadem,“ pokračoval, „při kterém by jim zjistil příčinu nemoci, poté je nechal se
před Přírodou omluvit a přinést dary, aby byl kruh uzavřen a zákon úcty dodržen. A až potom měl
použít sílu a duchy rostlin.“ Otec Nebe si povzdychl. „Co říkáš je pravda,“ souhlasil Mocný Vid, „dobrá
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síla by mu nikdy neumožnila je uzdravit jen tak. Avšak on používá síly vetřelců, prodal jim svou životní
sílu, svou duši. Nevím, jestli ho bude možné zachránit, ale o to se už postará Lovec.“ Otec Nebe se
zachmuřil. „Mě teď zajímá to, že porušuje přírodní zákony,“ řekl chladně, „co ten budižkničemu Lovec
provede s jeho duší, můžeme řešit pak.“ Otec Nebe se ještě více zachmuřil. Mraky zčernaly a
zlověstně zaduněly hromovým zvukem nebeského kamene. „Za to, že zneužil sílu tímto ohavným
způsobem, bude pykat,“ dodal. Spustil se déšť.
Jednoho večera si léčitel jako vždy oddechl a pousmál se nad dobře odvedenou prací. Opět se mu
podařilo vyléčit každého, kdo k němu přišel. V jeho chaloupce to příjemně vonělo rostlinami, v kotli
se vařila večeře. „Já hlupák,“ řekl si léčitel a plácl se přes hlavu, „zítra ke mně přijde náčelník s tím
bolavým zubem. Potřebuji prášek z dubové kůry.“ Když opustil chaloupku, všiml si, že venku začala
řádit bouřka, pršelo a mraky zlověstně duněly. „Snad ještě bude suchá,“ řekl si a urychleně vyrazil na
okraj lesa. Když začal seškrabovat kůru ze statného Dubu, zmocnil se ho velmi nepříjemný pocit. Jako
by mu měl šíp prostřelit břicho. Léčitel se vylekal a vyrazil zpět k chaloupce, ale nestihl to. Nedaleko
od Dubu ho přímo do hlavy zasáhl veliký modravý blesk. Nebeský oheň ho pohltil.
Když otevřel oči, věděl, že je mrtvý. Stál tam bezmocně u kamene, docela daleko od svého těla. Síla
blesku ho pravděpodobně odmrštila. Všude byla mlha, pusto a prázdno. Jen z dálky přicházely divné
zvuky. Léčitel pozorně naslouchal, něco se k němu blížilo. Zanedlouho poznal, co to bylo. Několik
přízraků se vynořilo ze tmy a obklopilo ho. Vypadaly odporně, zkrouceně jako ty stromy, u nichž prolil
svou krev. Přízraky byly zčernalé a z jejich bílých zubů kapala červená tekutina. Samozřejmě, že to
byla krev. „Teď jsi náš,“ zasmál se jeden z nich, „vypadáš docela chutně.“ Léčitelova duše se roztřásla
strachem. Přízraky se blížily. Léčitel si myslel, že je to konec, a opravdu by to konec byl, kdyby se před
ním zničehonic neobjevilo oslepující zlaté světlo. Přízraky couvly. Ve světle stál sám Mocný Vid.
Odhodlaný, o hlavu větší než léčitel. „Ustup,“ řekl jeden přízrak s krvavými zuby, „ten je náš.“ Mocný
Vid se pousmál. „Tak si pro něj pojďte,“ odvětil a zkřížil ruce na prsou. První přízrak, který zkusil
štěstí, se moc daleko nedostal. Světlo ho roztrhlo na malinké kousky, které se rozsypaly všude kolem.
Když to uviděli ostatní, okamžitě prchli a zmizeli tam, odkud přišli. Léčitel stál jako zaražený. „Proč?“
zeptal se koktavým hlasem, „proč jsi mě zachránil? Zasloužím trest.“ Mocný Vid se otočil a zpříma mu
pohlédl do očí. „Zasloužíš,“ odvětil, „ale tvé úmysly, které byly ušlechtilé, mi nedovolily tě přenechat
těm přízrakům, aby ses stal jedním z nich.“ Léčitel se rozplakal. „Děkuji,“ řekl, „děkuji mnohokrát.“
Mocný Vid se pousmál. „Máš štěstí, že jsem přišel včas,“ dodal, „ale pamatuj si.“ Opět zvážněl a
pokračoval: „Musíš mít úctu k trestům. Ten, kdo poruší zákony Přírody, se musí za své činy omluvit.
Také je potřeba, abys, zvláště při léčení, nejposvátnějším řemeslu Přírody, projevoval úctu dobrým
silám a nezaprodal se těm špatným.“ Léčitel sklopil hlavu. „Vždyť víš,“ řekl Mocný Vid a chytil léčitele
za ramena, „že tě třeba posvátné hory potrestají, když na ně vylezeš nečistý, někdy dokonce i nahý.
Už jsi to zažil mnohokrát. Litoval jsi toho, poprosil rostliny o léčení, omluvil ses hoře, a vše bylo
nakonec v pořádku.“ Léčitel pokýval hlavou. Ani se nedivil, že Mocný Vid o jeho přestupcích v mládí
věděl. Duchové Přírody zkrátka vidí vše. Noc se stane dnem a den se stane nocí, co se děje ve tmě,
objeví se na světle. Léčitel byl zachráněn, jeho duše přežila, aby se znovu narodila. Od té doby pak
léčil s úctou podle přírodních zákonů, jež jsou navždy vtisknuty ve Hvězdách.
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Bouřka a Zmije
Jestli pak, milé děti, víte, proč má Zmije blesk na zádech? Kdysi dávno se totiž dostala moc vysoko na
Zem a svým jedem a zradou lákala mnohé důvěřivce do pasti. To se nelíbilo Otci Nebi, Bouřnému
Vidovi, který se okamžitě rozzuřil, načež bouřné mraky zahalily Oblohu široko daleko. Zmije se snažila
prchnout a obratně unikala bleskům a dunění hromové sekery. Avšak když se doplazila až
k posvátnému Dubu, neohrabaně zpomalila a blesk jí na zádech vypálil trvalé znamení. Měla v sobě
příliš špatné síly a jedu, proto ji Bouřný Vid takto potrestal a označil, aby každý poznal, komu se
v minulosti postavila. Blesk na jejích zádech zářil modře, potom zoranžověl a nakonec zrudl
v plamenném ohni. Zmije hledala vodu, malé jezírko, v kterém by se mohla svlažit. Jen tak tak se jí
podařilo jedno na poslední chvíli najít. Zasyčelo to, plamen zhasl a vypálený blesk zčernal. Zmije se ve
vodě změnila v draka, všude stříkala jed a chtěla zničit vše kolem. Její oči žhnuly na tmavé šupinaté
kůži a zvěstovaly smrt. „No, no,“ promluvil najednou tajemný hlas, „ty jsi mi ale pěkná potvůrka.
Dostala jsi mnoho síly z kladiva Křivdy pána, ovšem já už se postarám o to, aby byla využita k dobrým
účelům, tedy většinou.“ Záludný smích v hlasu Zmiji vylekal, snažila se najít toho, kdo mluvil. Všude
kapal jed, zuby se zakusovaly do kamení a drtily ho. Avšak celé toto představení bylo zbytečné. Zmiji
svazovalo nějaké kouzlo, něco ji nutilo se posadit, něco tajemného ji uklidňovalo.
Jak již jistě, děti, víte, síla Přírody se pohybuje v kruhu koloběhu, někde mezi číslem tři a čtyři, možná
blíže trojce. Jak víte, číslo tři jsou Slunce, Měsíc a Vítr, tři neohrožení bratři. Číslo čtyři jsou možná
Čtyři Síly, ale hlavě také děti Větru, čtyři Větry, které jsou na Čtyři Síly napojené. Dovolte mi, abych
vám je představil. Jeden je Vítr východní, který přináší čistotu, oživení a drobné zvlažení. Je
neviditelný a mocný jako vzduch. Druhý Vítr si říká polední, jižní, ten je ohnivý a přináší teplé počasí.
Třetím Větrem je Vítr západní, který se naopak velmi kamarádí s vodami, deštěm a bouřkami. Čtvrtý a
poslední Vítr se jmenuje půlnoční, severní, který je velmi nevrlý a přináší zimu a chlad z nitra Země,
ovšem spolu s tím také zdraví a pevnost. A tyto čtyři Větry se rozhodly spoutanou Zmiji obklíčit a
nadobro ji zničit. Všude to dunělo, Větry obestoupily Zmiji ze všech světových stran a začaly zlověstně
fučet. Jejich dech se srážel dohromady a vytvořil ohromný vír, který spojil Nebe a Zemi. Avšak Větry
najednou svůj záměr přerušily, protože je něco zastavilo. „Počkejte!“ zakřičel ten tajemný hlas, který
předtím promlouval k Zmiji a jenž ji svými kouzly spoutal. „Na co máme čekat?“ naštval se půlnoční
Vítr, „tenhle zlý drak musí pryč!“ „Však to také není žádný drak,“ odpověděl hlas. A měl pravdu. Jeho
kouzla Zmiji zbavila dračí podoby a proměnila ji zpět v jedovatého hada, který tam teď jen bezmocný
a vyčerpaný ležel. „Však nám ještě poslouží,“ vysvětloval hlas, „postavím ho přímo do míst, kudy
pronikají vetřelci.“ „Je-li to tak,“ odpověděl ohnivý polední Vítr, „pak čiň, jak uznáš za vhodné, Lovče.“
Najednou se před Zmijí z mlhy zjevil sám temný Lovec s úsměvem, který mu zdobil tvář. V jeho očích
se mihl zelený plamen.
Ovšem Bouřnému Vidovi se to nelíbilo. „To tak,“ zařval hromově, „nestačí ti, že v jeskynních své říše
držíš Čára, Černého draka kouzly stvořeného, jenž je ostudou všeho dobrého.“ V tu chvíli se Bouřný
Vid rozhodl na Zmiji vyslat svůj největší blesk, ovšem Lovec ho odrazil. To Otce Nebe naštvalo a došlo
ke krutému boji, při kterém foukal Vítr, létaly blesky a syčeli hadi. Avšak najednou se uprostřed toho
zmatku objevil Dědeček Příroda, Pravdy Vid, s lískovou hůlkou v ruce, před kterou hadi i blesky
utíkali, kam nejdále mohli. Ve vzduchu bylo cítit napětí, modré a fialové záblesky poskakovaly všude
kolem. Pravdy Vid mávl hůlkou a bouře přestala, potom se otočil, znovu mávl proutkem a Zmije i
s Lovcem zmizeli v zelené podzemní říši. Všude nastal klid, i Větry se utišily a odvlály všechny špatné
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síly, které se souboje držely, zpět do očistných kotlů. Pravdy Vid nemusel nikomu nic vysvětlovat,
protože věděl, že oba soupeři byli zároveň v právu i neprávu. Otec Nebe, Bouřný Vid, se omluvil své
milence Matce Zemi za tu spoušť a zchladil ji příjemnou vláhou.
Od té doby si Lovec Zmiji částečně podmanil a používá ji k tomu, aby bránil náš svět před silami
vetřelců. Avšak Zmije se nikdy nesmí moc zdržovat na povrchu, jinak ji Bouřný Vid pěkně prožene a
připomene jí, kde je její místo. My Vindové jsme se naopak naučili používat lískovou hůlku nejen
k obraně proti hadům a bleskům, ale také proti všemu přílišně divokému, například proti přízrakům
divoké zuřivosti, která se v určitých časech prohání světem, přetrhává stromy v půlce a ničí vše, co se
jí staví do cesty. Pokud chceme něco vrátit zpět do Rovnováhy, obracíme se na čtyři mocné Větry,
Čtyři Síly, koloběh a Pravdy Vida. Jejich síla prostupuje námi všemi.
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Vlčí pastýř
Byli jednou dva bratři, kteří bydleli v jedné malé vesničce mezi čtyřmi hlubokými lesy, jež ji
obklopovaly ze všech světových stran. Pouze velmi úzkou cestičkou se bylo možné dostat na jeden
vysoký kopec, kde bylo dostatek potravy pro pasoucí se dobytek. Bratři spolu měli dobré vztahy,
často si vypomáhali a všemožně se podporovali. Jeden z bratrů se staral o spoustu dobytka a jednoho
dne si všiml, jak mu poslední dobou dobytek ubývá. „To budou určitě Vlci,“ pomyslel si, „asi nestačí,
že se proti nim chráním obřady a nechávám jim vždy nějaké to sousto jako bolestné.“ Bratr se tedy
rozhodl, že si večer se sekerou v ruce na dotyčného Vlka potají počká, aby mu citlivě vysvětlil, kdo je
tady pánem. Když už kolem byla černá tma, kterou prosvětlovalo jen drobné mihotání malých
Hvězdiček, najednou bratr uslyšel zlověstné vrčení. To se stále blížilo a bylo zlověstnější a
zlověstnější, až nakonec bratr uviděl velikého černého Vlka, jak se blíží k dobytku. Bratr na nic
nečekal, vzal svou sekeru a zezadu na Vlka zaútočil. Vlk se ani nestačil rozkoukat, když se mu sekera
zaryla do těla. Vysoké zakňučení vystřídalo tajemné ticho. Najednou všude kolem začalo něco šeptat,
rychle, omamně. Nad tělem mrtvého Vlka se zvedla jakási tmavá mlha, v níž prosvětlovaly dvě
červené oči. Když se bratr podíval na tělo pod mlhou, všiml si, že už tam neleží Vlk, ale jeho vlastní
bratr. „Bratře,“ zakřičel, plný údivu, „copak tě to posedlo?“ Pokusil se svého bratra oživit, ale nebylo
mu to nic platné. „Nic ho neposedlo,“ promluvila najednou mlha vážným hlasem, „on byl vlčí pastýř,
vybral si mě. Teď je na tobě převzít jeho dědictví, protože jsi ho porazil v boji.“ Bratrovi naskočil mráz
po zádech, oprávněně. Mlha se totiž najednou zvedla a rychlostí cválajícího Koně zalila jeho tělo. „Á,“
zakřičel bratr, „vrr.“ Najednou se sám změnil ve Vlka, který celý vystrašený utekl do hlubokých lesů.
Ani ráno, když už všude vládl bílý den, se bratr nezměnil zpět v člověka. Nevěděl, jak se proměnit
zpět, nikdo ho to neučil. Navíc, kdyby se přiblížil k vesnici, určitě by ho lidé hned zabili. Tak tam ve vlčí
podobě seděl uprostřed lesa a celý zoufalý přemýšlel. Nakonec si uvědomil, že ve vesnici žije jeden
křísník, který si rozumí s vlčí silou a zná její pravidla, už mnohokrát se určitě setkal i s tou zlou. Jenže
přijít k němu přímo by byla sebevražda, tak se bratr rozhodl, že se v noci zajde podívat k jeho domu,
aby zjistil, jestli se tam nenachází něco, co by mohlo ulevit jeho krutému osudu. Vesnice byla v noci
klidná a tichá, bratr si musel dávat pozor na to, aby se proplížil tiše jako Myš a nikoho nevystrašil.
Když dorazil k domečku křísníka, všiml si, že v okénku ještě svítí světýlko. „Asi tam má návštěvu,“
pomyslel si bratr. A měl pravdu. Nenápadně se pod okénko posadil, nastražil své vlčí uši a začal
poslouchat. „Ta je stejně záhadná, ta vlčí síla,“ promluvil host, „jak je to možné?“ „Protože je
prapůvodní,“ odvětil křísník bez přemýšlení, „bojovná, mnohostranná. Vždycky zajímala dobré i zlé
duchy.“ Bratr se nenápadně opřel tlapkami o stěnu domu a do okénka nahlédl. Najednou se však
křísníkova hlava zvedla a pomalu se otočila k okénku. Bratr se vylekal a opět se posadil. „Kdyby se ale
někdy náhodou stalo,“ pokračoval křísník, „že by někdo získal například sílu vlčího pastýře, teď
myslím tu zlou, tak jediným lékem je kohoutí zakokrhání v době oslav síly, kdy jsou den a noc stejné,
Slunce začíná vítězit nad zimou a Zajíci se vracejí.“ Když to bratr uslyšel, na nic nečekal a utíkal se
schovat zpět do lesa. Jarní rovnodennost měla být už za několik dní.
Rozednívalo se, někteří lidé byli vzhůru a připravovali maso na dlouhé oslavy a veselí. Bratr se
v podobě Vlka přiblížil ke kurníku, z něhož právě vycházel barevný Kohout. Když ten Vlka spatřil, spolu
s východem Slunce zakokrhal. Zlaté paprsky zalily tmavé jehličí a málem bratra oslepily. Najednou se
mu zdálo, jako by ho Slunce, Mocný Vid, něčím probodlo skrz na skrz. Myslel si, že umírá, ale ve
skutečnosti ho paprsky jen očišťovaly. Zanedlouho tam stál ve své lidské podobě, ani stopa po tom,
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že by někdy byl Vlkem. Když ho spatřili ostatní z vesnice, radovali se, protože si původně mysleli, že
ho něco v lese zabilo. Někteří byli podezřívavější a mysleli si, že když předtím našli tělo jeho bratra,
on se jako záludný vrah prostě vypařil. Ještě než stačil cokoli vysvětlit, skočil mu do řeči křísník: „Viděl
jsem v lese podivnou skupinku, asi kořistníci. Že tě vystrašili?“ „Ano,“ promluvil po dlouhé odmlce
bratr, „myslel jsem, že jdou po mně. Bál jsem se, přijmu jakýkoli trest za zbabělost.“ Ale lidé v jeho
vesnici měli pochopení a nechali to být, to víte, byla to malá vesnička uprostřed hlubokého lesa. Když
bratr potom večer odcházel zpět domů, všiml si, jak se na něj křísník z dálky usmívá. V jeho úsměvu
byl obdiv.
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Dům v horách
Všude to bouřilo, Nebe se zatáhlo tak temně, že se všem zdálo, jako by nastala hluboká noc. Blesky
ukazovaly svoji moc, jež se modře projevovala na nespočtech mraků. A uprostřed toho všeho, na
veliké skalnaté špici mezi vysokými horami, měl svůj domov původce tohoto zmatku. I samotný
jezerní drak, jehož pohled by dokázal zabít zástupy lidí, se před ním třásl strachy a utíkal se schovat
do té nejhlubší jeskyně. „Nikdo proti mně nemůže obstát!“ řval z vrcholu hory statný obr, „je tu snad
někdo, kdo by se jen odvážil mě vyzvat na souboj? Je tu někdo, kdo si myslí, že je silnější než já?“
Všude to hřmělo a práskalo, až se kamení na kusy rozpadalo. Nikdo se neodvážil k obrovi ani přijít,
natož ho vyzvat na souboj. Hromové Koně se snažily utéci ze spárů obra, dupaly svými bleskovými
kopyty všude kolem a odháněly všechno živé. Avšak v dáli se obrovskému dravci mihl modravý svit
v očích. Dravec otevřel zobák a hory se otřásly. Byl to pták Bouřlivák. „Na toho obra nestačíme,“ řekl
a obrátil svůj ostrý zrak ke zlatému ptákovi Ohnivákovi, „napadá tě něco?“ Ohnivý pták si jen
povzdechl a zazářil jasným zlatým světlem všude kolem, až málem ostatní přihlížející oslepil. Lidé
propadali beznaději. „Je jen jediná možnost,“ řekl Lišák, který náhodou procházel kolem a zaslechl
starosti bojovníků, „musíme obra vyzvat na souboj.“ „Zbláznil ses?“ odpověděl Bouřlivák, „copak
nevíš, že před ním prchají i ti nejkrutější draci? Všichni se ho lekli a ukázali tak svou slabost. Myslíš si
snad, že my jsme lepší než oni?“ „My ne,“ usmál se Lišák záludně, „avšak někdo jiný ano. Nebudu
vám teď nic vysvětlovat. Ženo!“ Najednou se vedle Lišáka objevil celý jeho rod včetně jeho ženy a
syna. „Jdeme navštívit obra,“ přikázal.
Všude to burácelo, kamení praskalo, ale Lišky šly odhodlaně a vůbec si zmatku kolem nevšímaly. Lišák
šel včele a pomocí svých bystrých smyslů našel nejkratší cestu k obrovu domu na vrcholku zlověstně
vyhlížející skály. Lišky byly jako neviditelné. Obra proto překvapilo, když najednou za dveřmi uslyšel
klepat Lišáka. „Kdo je to tam?“ zeptal se a všem Liškám naběhl mráz po zádech. Ovšem jediný Lišák
byl naprosto v klidu. „Buď zdráv, veliký obre,“ pronesl Lišák až přehnaně zdvořile, avšak stále se
škodolibě usmíval, „náhodou jdeme tady s bratry a sestrami kolem a já jsem si říkal, že bych si
s tebou zahrál tyčky.“ „No,“ zaburácel obr a otevřel dveře do domu, „trocha pobavení by mi
neuškodila.“ Když Lišák vešel dovnitř, naskytl se mu pohled na jednu z nejstrašlivějších tváří na světě.
Oči obra žhnuly jako plameny, jeho zuby byly špičaté a tvář vráskovitá. Lišák však na sobě nenechal
nic znát, posadil se a vyndal tyčky, které nosil stále u sebe. Obr si sedl naproti němu a oba začali hrát.
Zanedlouho napětí zmizelo a oba dva se bavili a veselili. Mohutný obr vypravoval o svých vítězstvích,
o tom, jak se mu nikdo v ničem nevyrovná, a další věci. „Rozumím,“ řekl Lišák, když nad obrem
v tyčkách zvítězil, „v ničem, jo?“ A zasmál se. Obr se rozzuřil. „Chceš mě snad vyzvat na souboj?“
zeptal se obr. „Já ne,“ odpověděl Lišák klidně, „ale znám někoho, kdo je silnější než ty.“ Obr se zasmál
tak hlasitě a dunivě, až se celý dům roztřásl. „No tak mi ho přiveď,“ řekl, „a uvidíme.“ Lišák se záludně
usmál a opatrně vyšel ze dveří. Když se vrátil zpět, obr samým překvapením div neupadl. Lišák totiž
přinesl svého malého synka zabaleného v peřince.
„To že je ten mocný bojovník?“ zeptal se obr. „Ano,“ odpověděl Lišák, „nejodvážnější ze všech.“ „No
tak se hned přesvědčíme,“ zařval obr a proměnil se v strašlivou temnou bestii, po které ze všech stran
lezli brouci. Tuto podobu obr použil, když se utkal s příšerou z bažin. Obr zakřičel, až nějaký zbloudilý
utržený kámen proletěl střechou. Všude to dunělo a syčelo, jenže malý Lišáček vůbec nejevil známky
strachu, jen se nevinně na obra usmíval. „Dobrá,“ odpověděl obr a proměnil se zpět, „to bylo jen
zahřívací kolo. Uvidíme, co řekne na tohle.“ V tu chvíli na sebe obr nevzal podobu nikoho jiného než
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strašlivé vodní příšery. Na jeho šupinaté hlavě se objevily dva rohy, které třely o střechu a vydávaly
nepříjemný zvuk. Špičaté zuby byly ostřejší než cokoli jiného na světě a dračí tělo nahánělo hrůzu
samo o sobě. Obr běsnil, snažil se hocha zviklat, ale ten se jen usmíval a nic neříkal. To obra rozzuřilo
tak, že na sebe vzal svou původní podobu, kterou upravil tak, že si starý Lišák musel zakrýt oči.
Z boláků příšery kapala žíravá tekutina, z jejích nozder se hrnula pára a oči byly zkřivené
v nepřirozeném úšklebku. Avšak chlapec se vůbec nebál, naopak se rozesmál tak moc, až se mu
zamotala hlavička a obra pozvracel. Obr se proměnil zpět a zůstal stát jako zaražený. Najednou však
do domu vtrhla Liška, matka dítěte, a hrozně se na chlapce rozzlobila: „To se dělá zvracet na strejdu
obra? Dostaneš pořádně za vyučenou.“ Teprve až nyní chlapec propukl v pláč. Matka ho vzala a
odnesla pryč. „Teda,“ řekl obr celý udivený, „je to opravdu silný a odvážný bojovník, ani známka toho
nejmenšího strachu. Žádné jedování, žádné hlouposti, kdo to je?“ „To je můj syn,“ dal Lišák hrdě
obrovi očividnou odpověď. Něco v obrovi se v tu chvíli zlomilo, takže přestal s běsněním a ničením.
Všechno se uklidnilo, Nebe i Země. „Odcházím,“ řekl obr, „mezi vámi si připadám slabý.“
Mlha se rozjasnila a všude bylo krásně vidět. Ohnivák i Bouřlivák stále čekali na místě poblíž vysoké
hory. „Jak jsi to dokázal?“ zeptal se pták Bouřlivák, když se Lišky vracely zpět, „přemohl jsi ho?“ „To je
tajemství,“ odpověděl Lišák se záludným úsměvem, „ale dostal, co si zasloužil.“
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O SÍLE A ČISTOTĚ
Vrbová píšťalka
Jak jen veselé a smutné je být člověkem? Poslechněte si krátký příběh o tom, kolik dobrého a zlého se
může stát, když neznáme sami sebe nebo svého milence. Jednoho krásného rána se mladík z vesnice
procházel prosvětleným lesem, v kterém byla všude cítit vůně borového jehličí. Slunce zářilo a
zlatožlutě zabarvovalo každý lesní kvítek, každý kousek stromové kůry. Mladík v tomto lese vyrostl,
proto znal každou cestičku, každý záhyb malých potůčků a skalnatých strání. O to větší bylo jeho
překvapení, když najednou v dálce spatřil bílou Laň, která ho pozorovala svýma půvabnýma očima.
Mladík se zastavil, nechtěl Laň vystrašit. Avšak ta nevypadala, že by se dala vystrašit. Elegantně,
jemně a bez jediného zvuku se rozběhla lesem, ale vždy se po nějaké době zastavila. Mladík pochopil.
Následoval Laň daleko do hlubokých lesů, do míst, kam ještě nikdy nezavítal nebo si je nepamatoval.
Prošel kolem lesních keřů, po jeho boku se leskla křišťálově čistá studánka. Netrvalo dlouho a mladík
před sebou uviděl chaloupku, která nebyla moc velká, ovšem sluneční světlo, které na ni dopadalo, jí
dodávalo pocit majestátnosti. Ale chaloupka nebylo to jediné, co mladíka zaujalo. Před dveřmi totiž
stála přenádherná víla v lehkých bílých šatech. Její tvář zdobil údiv. „Kdo jsi?“ zeptala se. Mladík
nenacházel slov, jen se uklonil. „Jsem … jsem …“ zakoktal se nakonec. Víla se zasmála. Mladík vytáhl
ze svého vaku všechen chléb a ovoce, který tam měl, a podal ho víle. „Tolik pro tebe naše setkání
znamená?“ zeptala se víla udiveně, ovšem již s úsměvem. Když k němu přistoupila, mladík pocítil silné
spojení, jaké ještě nikdy předtím nepoznal. „Líbíš se mi,“ pokračovala víla. „Ty mně také, ctěná vílo,“
odpověděl mladík bez zadrhávání, „prosím, nechtěla bys mě za muže?“ Víla se zasmála a odpověděla:
„Máš to v hlavě pomotané, ale souhlasím. Ovšem pod jednou podmínkou.“ Mladík zvedl hlavu, víla
povzdechla a dodala: „Nikdy nesmíš nikomu prozradit, kdo jsem. Nikdo z lidí se nesmí dozvědět, že
jsem víla.“
Dny plynuly a všichni ve vesnici byli z nové dívky unesení. Byla poctivá, dobře se o svého manžela
starala a všem ve vesnici pomáhala. Všechno bylo v nejlepším pořádku, až na jednu maličkost – její
chování a myšlenky, protože koneckonců to byla víla. Při svatbách místo radování se plakala, na
pohřbech se smála a veselila. „Copak lidé nevědí,“ říkala, „že svatbou začínají teprve ty pravé
starosti? Naopak smrtí všechny končí.“ Také mluvila se zvířaty a rostlinami, tancovala od večera až do
rána bez jediné malé přestávky a na stromy se dostávala s neobvyklou lehkostí. Avšak s ženami si
pramálo povídala o vesnických záležitostech, nevydržela být v jedné místnosti s lidmi, kteří měli příliš
odvázané chování, a nad některými obřady jen kroutila hlavou. Lidé se k ní začali stavět podezřívavě.
Všechno vyvrcholilo jednoho dne, kdy nějací záškodníci mladíkovi a víle sebrali nenápadně Koně a
mnohý další dobytek. Mladík byl skleslý a smutný. „Běž za lesy na Východě, na mýtinu velikou,“
promluvila víla velmi zvláštním hlasem. Mladík okamžitě poslechl a vydal se směrem k místu, na které
ho víla poslala. A skutečně. Na mýtině byl u stromů přivázaný všechen jeho dobytek. „Jak jen,“
pomyslel si mladík, když se s dobytkem vracel domů, „mohla přijít na to, že ti zloději ho přivedli
sem?“ Najednou mu to došlo, ovšem úplně zapomněl na svou úmluvu. „No jasně!“ zakřičel a rozzářily
se mu oči, „vždyť je to víla! Je to víla!“ Všichni ve vesnici to slyšeli a stáli jako udivení. Mladík celý
rozradostněný vtrhl zpět domů, aby své ženě poděkoval, ale ta se najednou se slzami v očích
proměnila v bílou Laň a utekla do těch nejhlubších lesů.
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Mladík však nebyl sám, kdo měl ve vesnici za ženu vílu, jen tento druhý muž o tom nevěděl. Žil se
svou ženou šťastně v jedné chaloupce u vesnického potoka, u něhož rostla veliká Vrba. Měli
přenádherného chlapce, který si často a rád hrával s ostatními dětmi, jejichž hry a říkanky si děti mezi
sebou předávaly již od těch nejstarších dob. Všechno bylo v pořádku do doby, než všichni ulehli ke
spánku. Když žena usnula, ležela naprosto nehybně. Celá úplně zbledla a nikdo nebyl schopen ji
z jejího prapodivného spánku probudit. Ovšem za svítání opět zčervenala a byla čilá jako ranní ptáče.
„Je to hrozně divné,“ stěžoval si muž jednoho dne vesnickému léčiteli, „co se to s mojí ženou každou
noc děje?“ Léčitel slíbil, že muži pomůže. Vydal se tedy do lesů hledat pomoc a radu od dobrých
duchů, ovšem nikdo k němu nepřicházel. Když se pak smutný vracel domů, přeci jen k němu jeden
duch promluvil: „Ve dne doma, v noci ve Vrbě u potoka, takový je její osud.“ Jakmile se to muž
dozvěděl, okamžitě se rozzuřil: „Přeci se nebudu dělit o svou ženu s tím stromem!“ V návalu zlosti se
rozhodl vzít sekeru a Vrbu pokácet. Když tak činil, vůbec nevnímal to, že je jeho žena slabší a slabší.
Nevšímal si jí, toužil se jen zbavit toho stromu. Avšak nakonec, když strom konečně rupnul
v základech a spadl na Zem, jeho žena vydechla. Muž nevěděl, že to ve skutečnosti byla stromová
víla, jejíž život byl s Vrbou pevně spjatý.
U potoka, poblíž stráně, sedí muži na samotě. Oba pláčou, nemají klidu, nedotknou se mléka, medu.
Avšak v dálce, poblíž vesnice, se malý klouček koupe v potoce. Bere nožík, řeže Vrbu, zaříkáním duchy
prosí:
Otloukej se, píšťaličko,
jestli se mi nepovedeš, věz, že špatně dopadneš.
Hodím tě do potoka, v moři budeš do roka,
tam tě sní veliká ryba, které se otevře zubatá huba.
Dílo bylo dokončeno, chlapec píská na píšťalku. V jejím zvuku smutku mnoho, píseň zpívá za
maminku: „Chlapče, neboj, v jiném kraji, ve své kráse, stále žiji.“
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Krev a křemen
Kdysi dávno, na počátku věků, žili lidé klidně a spokojeně. Pečovali o své rodiny, lovili a sbírali
nejrůznější lesní plodiny. Jejich život byl plný radosti, stejně tak ovšem i starostí. Údělem žen tehdy
bylo starat se o své rodiny, vychovávat děti a udržovat zdraví a štěstí ve svých vesnicích. V těchto
dávných časech jim ještě Příroda nenadělila měsíční očistu a doplňování síly, a proto se v nich starosti
a nečistota hromadily a hromadily, až to pro ně jednoho dne bylo nesnesitelné. Ženy svolaly radu pod
posvátnou Lípou a promluvily k duchům Přírody: „Mocná Přírodo, proč my, ženy, musíme takto
trpět? Děkujeme ti za to, že můžeme být nositelky a udržovatelky života, ovšem veškeré starosti s tím
spojené dopadají právě na nás. Jsme vyčerpané, samou nečistotou nám ubývají síly a zlí duchové nás
trápí. Už nevíme, jak dál, a tak tě moc prosíme o pomoc.“ Lípa zašuměla listím a roznesla jejich slova
po celém světě. Volání o pomoc se dostalo k uším samotného Měsíce, pána vod a ochránce všeho
živého, a jeho ženy Lůny, paní vod a živitelky duší. Oběma jim bylo lidských žen líto. „Nebojte se,“
promluvila Lůna k ženám, „já jsem paní vod a ochránkyně žen, ulevím vašemu trápení. Příroda sama
vám žehná, proto pozorně poslouchejte. Dám vám mocný dar, ale je jen na vás, jestli ho přijmete.
Krev je síla života a skrze krev vše nečisté odchází a dobrá síla přichází. Každý měsíc, kolem novu,
spojíte se se mnou znovu. Zbavím vás všeho zlého, dodám vám sílu z lůna svého.“ Poté je Lůna
naučila, jak se s ní mají spojit a tuto sílu využívat. Od té doby ženy každý měsíc krvácí, očišťují se a
získávají mocnou sílu. Jejich svět se znovu naplnil radostí a tajemnem, zlí duchové byli na vhodných
místech vyháněni, aby neznečistili jejich domovy, a s novou sílou ženy udržovaly ve své vesnici štěstí a
zdraví. Díky Lůně každý dům a všichni jeho obyvatelé poslouchali svou hospodyňku na slovo.
Muže to zpočátku vyděsilo, protože tomuto spojení s Přírodou nerozuměli. Svolali tedy radu u
posvátného Dubu a radili se: „Ženy jsou teď tak šťastné a mocné. Avšak my jsme stále odkázáni sami
na sebe. Jak se máme spojit s Přírodou?“ Dědeček Příroda je poslouchal a vlídně se usmál. Napřed na
Lůnu, potom na Slunce, Mocného Vida. Ten se také usmíval, protože věděl, že z mužů mluví závist.
Nicméně si uvědomoval, že spojení s Přírodou také potřebují, aby mohli ochraňovat své vesnice,
jednat čestně a být vzorem pro své děti. Proto se nabídl, že mužům pomůže. Dědeček Příroda
souhlasil a podal Mocnému Vidovi ostrý kamínek, křemen, kterým Slunce už od Počátku křesalo oheň
života. Tento křemen byl ale nezvykle špičatý. Mocný Vid se usmál a promluvil k mužům: „Slyšte, co
vám pravím. Vždy můžete hledat pomoc v náruči Přírody. Chcete-li však sílu, jakou mají ženy, najděte
tyto kameny.“ Mocný Vid rozevřel dlaň a kamínek všem ukázal. Poté pokračoval: „Skrze bolest vás
dobří duchové očistí a sílu novou dodají.“ Potom jim ukázal obřad, který mají vykonat. Pro muže je
určen boj nebo zranění křemenem, nemají měsíční obnovu žen.
Když to spatřili zlí duchové, všichni se rozzlobili. „Co teď,“ pravil jednooký obr lidožrout, „když jsou
všichni silnější?“ Křivdy pán vymyslel podlý plán, vedle křemene od Dědečka Přírody položil druhý
ostrý kamínek, celý černý a průhledný. Pak promluvil k lidem: „Přijmete-li sílu mou, nemusíte již nikdy
trpět, protože můj kámen je mocný a slouží k zraňování ostatních. Můžete ho zmenšit a vrazit do těla
nepřítele a jeho sílu tím získat.“ Od té doby mají lidé na výběr, jen ti silní odolají tomuto pokušení.
Avšak srdce lidí je v jádru dobré, znají Přírodu a jejich závislost jeden na druhém a na všem, co
Příroda poskytuje. Nicméně se už i v oněch dobách našli tací, kteří zneužili svou sílu a sílu ostatních ke
zlým skutkům. Mnoho z nich ale nevědělo, do čeho se pouštělo, a někteří nakonec skončili se svým
duchem i duší v ústech krvepijců a lidožravých duchů, jichž se stali součástí. Upadli do pasti.
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Lidé byli od těch dob mnohem šťastnější, když věděli a cítili, že se o ně Příroda stará. Někteří dobří
duchové ale tvrdili, že je to nespravedlivé vůči dětem. Proto včele s Ještěrkou řekli: „My budeme děti
od malička ochraňovat, pomáhat jim a spolu s jejich duchovními spojenci jim ukazovat tajemství
Přírody.“ A tak se také stalo. Kdykoli Vindové spatří u dětské kolébky malou Ještěrku, nechají ji být,
protože vědí, že děti uklidňuje a ochraňuje.
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Dívka ve věži
„Už je čas,“ oznámila stařenka, „pojď, děvenko.“ Dívka měla obavy, i když věděla, že se nemá čeho
bát. To se ví, že zlomové okamžiky v našich životech nás přeci jen trochu děsí. „Ach,“ povzdychla si
dívka, „už aby to bylo za mnou.“ Ohlédla se, uhladila si své bílé šaty a začala si mnout ruce, na kterých
ustal nepříjemný studený pot. Snažila se na nic nemyslet. „Neboj se, Příjo,“ usmála se vlídně
stařenka, „vždyť to nic není. Navíc budu po celou tu dobu s tebou. Pojď, ať tam dorazíme dříve, než
se setmí.“ Příju čekal velký den, přesněji veliké čtyři dny. Věděla, že se během těchto dní stane ženou
se všemi přednostmi i povinnostmi. Ještě jednou se ohlédla, povzdychla si a neochotně se vypravila
za stařenkou do hustého bukového lesa. Stařenka šla na svůj věk velice rychle, ani hůl nepotřebovala.
Cesta pro Příju nebyla moc příjemná, protože krvácela poprvé a neměla s tím žádné zkušenosti.
Nechtělo se jí jít, i když vyšlapaná cestička byla pohodlná a vůně květů jí připomínala, že Života Lada
byla s ní. „Proč tam musíme jít sami?“ zeptala se dívka nakonec, „proč s námi nemůžou jít ostatní,
třeba maminka?“ Stařenka stále udržovala stejné tempo chůze. „Myslela jsem, že to víš,“ odpověděla
nakonec, stále nezpomalujíc, „dokud se nenaučíš tu sílu ovládat a k dobru vesnice používat, mohla
bys ostatním ublížit.“ Na chvíli se odmlčela, pak pokračovala: „Já znám věci pouze ženám přístupné,
umím se chránit, usměrňovat tyto síly a učit ostatní, jak je mají používat. Jenže to nedokáže každý.“
Příja vzdychla a popotáhla nosem. Cítila se odstrčená. Stařenka to vycítila a poprvé za celou dobu se
zastavila. S vážným výrazem na obličeji pohlédla na dívenku, vzala ji za její hebkou ručku a řekla: „Je
to veliký dar, ani nevíš jak mocný. Muži nemají takové štěstí, takové silné spojení s Přírodou. Proto
musí běhat po horách, hledat síly a vidění, čekat v lese zabalení ve vlčí kůži, aby si jich Příroda vůbec
všimla. A k uvolnění nečistot se musí řezat nebo bojovat. Ty nic z toho dělat nemusíš. Každý měsíc se
budeš čistit a doplňovat sama od sebe s pomocí vod a Lůny. Už tomu rozumíš?“ Dívka se pousmála.
„Stačí jen,“ pokračovala stařenka, „abys tento dar správně přijala. To uděláme spolu.“ Poté vzala
dívku za ruku a pokračovaly lesem spolu, tentokrát pomaleji. Příje se šlo mnohem snadněji.
Už se stmívalo, když obě dorazily na mýtinu mezi vysokými stromy, skrze něž však bylo velmi dobře
vidět. Byly to převážně Buky, pouze občas březový hájek nebo Borovice. Uprostřed mýtiny stála velice
zvláštní chatrč částečně porostlá mechem. Byla celkem vysoká, střecha byla proděravěná a okének
bylo všude habaděj. Celkově připomínala malou strážní věžičku. Příje to přišlo velice zvláštní, trošku
děsivé. Poblíž chatrče bylo malé jezírko, u něhož ležela dnem vzhůru veliká káď na koupání. „Jsme
tady,“ ujistila dívku stařenka, „příští čtyři dny strávíš pouze na této mýtince a budeš usměrňovat své
síly.“ Stařenka se podívala na Oblohu. Bylo jen pár dní po novu, ale měsíční světlo bylo i přes to jasné.
„Je nejvyšší čas, abychom začali,“ dodala nakonec a vyrazila směrem k chatrči. Když přišly dovnitř,
dívka hned poznala, proč je střecha tak volně položená a proč vše kolem bylo tak nějak děravé. „To,
aby sem svítil Měsíček, ať už je na obloze kdekoli, že babičko?“ Stařenka se usmála a přikývla. „Lůna
pro ženy, Slunce pro muže,“ opakovala dívenka jednu starou říkanku, kterou si pamatovala z dětství,
„noc promění, den pomůže. S Přírodou spojení …“ „Počkej,“ zastavila ji stařenka, „nezaříkávej ještě,
na to máme čas. Vše musí být přesné, ale jsem ráda, že to konečně chápeš.“
Tu noc byly obě vzhůru. Když stařenka vyčistila místnost a připravila dárky pro Přírodu, bohy a duchy,
zahájila vlastní obřad způsobem, jež znají pouze ty nejmoudřejší léčitelky. Poté ukázala dívce místo,
kam dopadalo nejvíce měsíčního světla a gestem ruky jí přikázala, aby se tam posadila. Příja přešla na
druhý konec místnosti a odhalila své krvácení. Po několika hlubokých nádeších a výdeších se dívka
začala soustředit: „Příroda, Lůna, krev, já.“ Pocítila slabé mravenčení po celém těle. Udělalo se jí
51

nevolno a začala se jí motat hlava. „To nic,“ pravila stařenka, „tohle místo je chráněné. Tito duchové
jsou dobří, nech je, ať skrze měsíční svit a tvou krev pracují. Je to jejich účel.“ Dívka se uvolnila a
zpozorovala, že z ní vychází nějaký nepříjemný pocit, něco velmi špinavého. „Očista,“ navázala
stařenka. „Co se v tobě za těch dvanáct lét nahromadilo, je teď uvolňováno. Nech to ze sebe odejít.
Nyní víš, proč je důležité, abys v tomto období nevařila. Především duchové zvěřiny, pokud by ses
jejich masa v tomto období dotýkala, by to brali jako urážku a mohli by způsobit nemoc tobě a tvé
rodině.“ Stařenka se na chvíli zamyslela a pokračovala: „Mohla bys také znečistit dobré síly
v posvátných obřadech. Takové zneuctění by vyvolalo trest. Vše se točí v kruhu, to dobré i to špatné.“
Dívka cítila, jak z ní ten nepříjemný pocit mizí a jak v ní roste svěžest a klid. Stařenka vstala, popošla a
posadila se naproti dívce. „A hlavně,“ řekla vážně, „až budeš mít muže, nepokoušej se sahat na jeho
duchovní předměty nebo zbraně. To vše neplatí jen teď, ale kdykoli budeš krvácet.“ Příja se snažila si
vše zapamatovat, ale najednou byl nepříjemný pocit úplně pryč a něco do ní vstupovalo. Něco velmi
příjemného. „Síla,“ vysvětlila stařenka, „vchází do tebe ta nejčistší síla Přírody. Nejen, že zahojí rány,
ale stane se tvou součástí.“ Na chvíli se odmlčela. „Vidíš,“ usmála se nakonec, „vchází do tebe sama
od sebe. Jsi pevně spojena s Přírodou. Není to příjemnější než hledání sil mezi Vlky?“ Dívka se
upřímně zasmála, veškeré obavy vyprchaly, cítila se úžasně. „Za chvíli se půjdeš ven umýt“, dodala
stařenka, „a poděkovat Lůně, na čerstvém vzduchu, ve své přirozenosti.“ Dívka nechápala. Stařenka
položila dlaň na čelo a skrze prsty na Příju pohlédla. „To znamená,“ dodala chápavě, „že všechno
oblečení a věci necháš tady.“
Za svítání dívka usnula, i když se jí původně vůbec nechtělo spát. Nedá se přímo říci, že by podlaha
v chatrči byla příjemná, ale to nevadilo. Dívka měla usnout, aby nabrala síly na další noc. Stařenka se
mezitím vypravila k nedalekému potoku, u něhož s úctou a zaříkáním natrhala Mátu a další ženské
bylinky. Dlouho přemýšlela a hledala vnuknutí, jak má dále v obřadu pokračovat. I když měla plno
zkušeností, uvědomovala si, že je každá dívka jiná a síla k ní promlouvá jiným způsobem. Navečer se
pak vrátila do chatrče. „Babičko,“ přiběhla jí naproti dívka, „měla jsem krásný sen. A mám strašlivý
hlad.“ „Počkej, dítě,“ odvětila stařenka, „pomaličku. V tom snu byla sama Lůna, žena Měsíce, a
objímala tě, že?“ Dívka se zarazila. „Jak to víš?“ zeptala se překvapeně. „Viděla jsem to, když jsem
přemýšlela u potoka,“ vysvětlila stařenka a sáhla do vaku pro lístečky Máty a dalších bylinek. „Sněz
je,“ přikázala, „to bude dnes tvoje jediné jídlo. Zbytek použiju na vykuřování a ochranu. Dnes se
naučíš tu sílu použít.“ V noci po přípravách se opět pokračovalo v obřadu z předchozího dne.
Stařenka dívku naučila, jak se má soustředit, modlit a zaříkávat. Příja pocítila, že ji ta síla skutečně
poslouchá. „Teď se soustřeď,“ pravila stařenka, „představ si kolem sebe měsíční svit. Dobře. Teď ho
začni pomaličku roztahovat. Počkej, takhle ne, jinak … Dobře. Pokryj jim zdi domu. Pevně.“ Dívce se
udělalo opět nevolno a zabolelo ji břicho. „Soustřeď se,“ pokračovala stařenka, „vím, že to není
jednoduché. Také jsem tím prošla, ale zvládla jsem to. A ty máš více výdrže než já ve tvém věku. Tak
šup.“ „Já, já,“ řekla s námahou dívka, „já ty zdi cítím. Jsou snad živé?“ Stařenka se zasmála. Chvíli
hledala správná slova, a pak pravila: „Tohle je obřad, který provedeš, až budeš mít vlastní dům. Ve
skutečnosti domy patří jejich hospodyňkám, i když si někteří myslí opak. Zákonům Přírody neporučíš,
ať už si myslíš, co chceš. Muži se domnívají, že právě jim patří domácí krb.“ Stařenka se na chvíli
zastavila. „Krb možná,“ dodala a zasmála se. Příja by se také ráda zasmála, ale to napětí ji velice
bolelo. Stařenka na to nedbala a pokračovala: „Domov je tvé lůno, a myslím to doslova. Na tobě je,
abys každého člena rodiny ochraňovala, dodávala mu štěstí a starala se o něj. To samé platí i o
zvaných hostech, ty nezvané pak vyháněj. Pokud je tvůj domov čistý, je čisté i tvé lůno. A naopak.“
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Dívka sice řeči znamení rozuměla, nicméně jí slova stařenky přišla dosti zvláštní. Čím více nad tím ale
přemýšlela, tím více jí to dávalo smysl. „Nemusí to dávat smysl,“ dodala stařenka, čtouc Příjiny
myšlenky, „je potřeba to jen cítit a vnímat.“ V tu chvíli se dívka rozesmála, jako by ji něco lechtalo.
„Copak?“ zeptala se stařenka. Příja se snažila odpovědět, ale nemohla smích zadržet. Stařenka se
rozhlédla po místnosti, ale nic nenašla. Nadechla se, soustředila, ale stále nic. Teprve na třetí pokus
uviděla svým duchem v rohu místnosti malého vetřelce, zlomyslného ducha, který se do chatrče
přikradl. Stařence se tato situace hodila. „No tak,“ pravila, „soustřeď se a vyžeň ho.“ „Já nic,“
promluvila nakonec dívka, stále se smějíc, „já nic nevidím … ale počkej, něco cítím támhle v rohu.“ A
ukázala prstem. „To bohatě stačí,“ odvětila stařenka, „zaměř se na něj a vyžeň ho.“ Dívka to ale
nevydržela, stěny se oddělily od jejího lůna tak silným trhnutím, že začala ještě více krvácet. Vykřikla
bolestí. Dům se mírně otřásl a síla dívky, která byla předtím přilepená na stěny chatrče, praštila
stařenku po hlavě. Kdyby stařenka neměla vlastní ochrannou sílu pro tyto případy určenou, určitě by
omdlela. „Vidíš,“ pravila, „jak je důležité, abych tu byla a všemu tě naučila. Zkusíš to celé znovu,
musíš to ještě dnes ovládnout.“
Následující den proběhl v podobném duchu. Dívka spala, stařenka sbírala bylinky. Večer opět dorazila
a dala dívce jídlo vhodné pro tento obřad. „Dnes,“ prohlásila slavnostně, „tě čekají velmi zajímavé
věci.“ Stařenka si odkašlala. „Znáš ten příběh o Kohoutkovi a Slepičce?“ Příja se zachichotala a po
vzoru vindských dívek si přikryla pusu pravou dlaní. Její oči zářily. Stařenka si toho nevšímala a
dodala: „Ten o zrní a vodě?“ „Dost, babičko,“ zasmála se dívka, „to už stačí. Každý ví, jak to na světě
chodí.“ „Jen jsem si chtěla být jistá,“ ukončila rozhovor stařenka a vytáhla ze svého vaku Třezalku a
jisté mužské byliny. Pomocí zaříkání připravila obřad, rozdělala oheň a v kotlíku dívce připravila čaj
z Kopřiv a dalších nám neznámých bylin. Dívka ho vypila. Zprvu se nic nedělo, ale duchové rostlin
spolu s povolanými silami začali brzy působit. Dívce se rozzářily vlasy, jako by pohltily světlo ohně a
Měsíce. Její kůže se stala hebčí a měkčí. V jejím srdci zaplál oheň. Znovu se zachichotala. „Soustřeď
se,“ pravila stařenka, „kolem tebe jsem připravila sílu, na kterou můžeš působit. Hodně pomalu,
rozumíš?“ Dívka nedávala pozor, celý tento pocit byl pro ni nový. Něco ji tlačilo na prsou a skrze
pochvu cítila tu vnější sílu. Dívce se to líbilo, začala ji vtahovat do sebe, velmi rychle a prudce. Bylo
toho tak moc, že dostala záchvat smíchu. Celá ve vytržení se smála a nemohla se ovládnout. Cítila se
silná a mocná, jako by celému světu mohla poručit pouhým pohybem prstu. Jenže v tu chvíli ji na
tváři přistála facka, ani nevěděla odkud. Spadla na Zem, schoulila se do klubíčka a rozplakala se.
Stařenka mezitím vyšla ven pro kbelík studené vody, kterou na dívku okamžitě vylila. Chvíli počkala,
až se dívčino srdce zchladí, potom ji vzala za ramena a řekla: „Tohle už víckrát nedělej. Nikdy, za
žádných okolností. Mohla bys zabít jeho i sebe.“ Dívka stále plakala. Pochopila, že to není žádná
dětská hra. Už nebyla malá holčička, jako žena musela přijmout odpovědnost.
Další den se dívka doučila jiné potřebné věci a zopakovala to, co se dozvěděla v dnech předchozích.
Ke všemu již přistupovala odpovědně a s úctou. Stále myslela na pravidla daných sil i na to, k čemu
smí a k čemu nesmí být použity. Stařenka z ní měla radost. I když dívka nepatřila k těm nejbystřejším
dětem z vesnice, její přístup byl obdivuhodný. „Příjemně si mě potěšila,“ řekla hrdě stařenka,
„opravdu. Nyní jsi žena, ctěná lada, se všemi možnostmi i povinnostmi.“ Dívka se zdvořile a
s úsměvem uklonila, slova stařenky ji dojala. Obě spolu jen tak chvíli seděly, koukaly na Měsíc a
nechaly myšlenky volně plout. „A kdy,“ přerušila ticho dívka, „si můžu hledat mládence?“ „Ale
děvče,“ zasmála se stařenka, „až přijde čas. Stejně jste všichni do jednoho plaší jako Myši.“ Pomaličku
vzala dívčin obličej do rukou a důkladně prohmatala její lícní kosti. Dívka se smála: „Copak to děláš?“
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„Ještě máš na mládence čas,“ dodala stařenka, „ještě se musíš pořádně zaoblit, ale nebude to dlouho
trvat.“ Obě se upřímně zasmály. Další den vyrazily domů do vesnice. Příja šla hrdě, pokorně, bez
obav. Stala se z ní skutečná žena před tváří Přírody i všech lidí.
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Jelen v záři Měsíce
Jeden cizinec nám Vindům kdysi řekl: „Vy jste tak divocí, ale zároveň posedlí těmi vašimi tabu a
čistotou, že se před svými hlavními modlami dokonce bojíte dýchat, abyste je neznečistili. Jiným pak
dáváte přes oči a ústa zlatý šátek, aby neviděly vaše špatnosti.“ Jeho prohlášení je vskutku svérázné a
ani se neobtěžoval vysvětlit, co podle něj slovo „modla“ přesně znamená. Ovšem, v zásadě tak
skutečně činíme. Ještě aby ne, když zažíváme a vnímáme věci, které si toto chování vyžadují.
Byla hluboká noc a mladík, kterému říkali Boho, právě usnul v sauně, která byla celá zapuštěná
v Zemi. Rozhodl se, že bude žádat o povolení hledat bojovnickou sílu a že bude následovat čtyřdenní
obřad, který se konal výhradně v zemní sauně a její těsné blízkosti. Pokud by získal od duchů povolení
skrze řeč znamení, mohl by se vydat do skalnatých hor, kde by si mohl danou sílu svou odvahou
zasloužit. Boho byl mladý a měl své touhy. Ještě předtím, než usnul, cítil tok síly, který ho spojoval
s dobrými duchy Přírody. Usnul spokojený, protože ho čekal už jen jeden den obřadu. Avšak tu noc se
přihodilo něco velmi nechtěného, protože náš mladík měl velmi krásné a chtivé sny, které ho
nakonec donutily vyvrcholit. V tu chvíli se tok síly zastavil a mladík se celý zpocený probudil. „To snad
ne,“ řekl si, „teď budu muset začít úplně od znovu, ach jo.“ Povzdechl si a saunu opustil.
Hlouček lovců, který se očišťoval nedaleko, použil jalovcové dřevo, aby zamaskoval svůj pach, a po
krátkém obřadu v jiné sauně jim duch Vlka slíbil, že je bude provázet a ukáže jim, kde se nachází
zvěřina. Lovci si museli dopomoci Pelyňkem, aby zamaskovali svůj lidský dech, který by každou
zvěřinu na veliké vzdálenosti varoval. Koneckonců lidé zvířatům příliš nevoní, což potvrdili i lidé, kteří
například s Vlky nějakou dobu žili. Jejich čich si pak odvykl na lidský pach a po návratu zpět do lidské
vesnice nemohli několik dní ani pořádně spát. Lovecké obřady jsou prastaré, a pokud se vše do
puntíku splní, často je úlovek dostatečný. K tomu je potřeba samozřejmě i zvláštní síla. „Síla Vlka nám
pomůže,“ řekl hlavní lovec, „připravte si luky a šípy a pojďte za mnou.“ Lovci vyrazili do hlubokého
lesa. Za krátkou dobu se skutečně před nimi v dálce zjevil Vlk, který jakoby utíkal, ale vždycky se
zastavil, aby dal lovcům čas se k němu přiblížit. Lovci Vlka následovali, ale zároveň měli čas si i trochu
popovídat. „Opravdu jste všichni čistí?“ zeptal se hlavní lovec. „Ano,“ odsekl jeden, „ptal ses nás už
mnohokrát.“ „Vyprávěl jsem vám,“ nevšímal si hlavní lovec odseknutí, „co se stalo jednomu mému
příteli?“ Nečekal na odpověď a rovnou začal vyprávět: „Šli takhle jednou se skupinkou na lov, jenže
on den předtím vypil mnoho medu a s jednou dívkou prozkoumával houští. Když pak druhý den
ulovili zvěřinu, všechno se zdálo být v pořádku, ovšem, jak víme, duchovi toho zvířete se rozhodně
nelíbilo míchání obřadu lovu s obřadem … ehm … volného veselí, i když to bylo den předtím. Tak po
několika měsících můj přítel onemocněl, motala se mu hlava a málem mu srdce přestalo bít rytmus
života, kdyby nebylo hlohových bobulek a vesnického léčitele, který včas přišel na to, že mého přítele
trestá duch zvířete za zneuctění jeho síly a prastarého obřadu. Léčitel se pak duchovi omluvil,
obětoval mu a pomocí bylin a dalších sil mého přítele vyléčil. Měl ale skutečně namále.“ „Ano, ano,
opravdu se neboj,“ řekl další lovec, „všichni jsme čistí jako květinky, krásně voníme Jalovcem.“ „To
není všechno,“ pokračoval hlavní lovec, „onemocněli také všichni z jeho skupinky. A i když jejich
nemoc byla menší, také se potřebovali pořádně vyléčit, síla zasáhne i nevinné. Jeden z nich byl na
tom dokonce stejně vážně jako můj přítel, i když se předtím i potom řádně očistil, tedy alespoň si to
myslel. Avšak ve skutečnosti byl během lovu celý naštvaný na své přátele, už ani nevím proč, což ho
do jisté míry znečistilo.“ „Poslouchej,“ odpověděl další lovec, „známe prastaré obřady a své síly,
nemusíš se bát. Kvůli tomu, co se stalo tvému příteli, ale přece nebudeme chodit po špičkách.“
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„Špinavá a neuctivá společnost,“ stál si hlavní lovec za svým názorem, „je nemocná společnost. A jako
taková vždycky rupne v základech, dříve nebo později, tady nebo jinde.“ „Hlavně neměj moc obav,“
dodal třetí lovec, „aby tě neznečistily.“ A škodolibě se zasmál.
V lese zavál příjemný vánek, Jelen majestátně přišel ke studánce a začal z ní pít. Mezi jeho parohy
prosvítal srpek Měsíce, ve studánce se blyštil nespočet stříbřitých Hvězd. Byla hluboká temná noc, jež
zahalovala vše kolem. Ovšem majestátní Jelen nebyl cílem našich lovců, protože ti už dávno spatřili
na lesní mýtince jednoho Srnce, který je zaujal. Síla Vlka prostoupila do tětivy, lovec ji pevně natáhl a
nadechl se. „Já jsem luk, já jsem šíp,“ řekl si pro sebe. Jakmile vycítil správný okamžik, škubl prsty a
šíp rychlostí blesku vystřelil vpřed. A zasáhl. Střelec vydechl a znovu se nadechl. Odložil luk, vzal nůž a
opatrně vyrazil vpřed až k mrtvému tělu Srnce. V záři Měsíce se zablesklo ostří, lovec podřízl Srnci
hrdlo a nechal všechnu krev, aby se vrátila zpět k Matce Zemi. „Omlouvám se za to, že jsem tě musel
zabít,“ řekl a posypal Jelenovo tělo sušeným Pelyňkem, „přijmi tento dar jako projev úcty a vděčnosti.
Slibuji, že s tebou bude zacházeno tak, jak se sluší a patří. Prosím, neopouštěj toto tělo a vlož svou
sílu do masa, abychom i my byli silní a mrštní jako ty.“ Mladý lovec pocítil podivnou přítomnost, duch
Srnce ho pozoroval. Když se pak lovci vraceli zpět do vesnice s vyvrhnutým tělem, Srnec je následoval,
aby se přesvědčil, co s ním udělají.
Ve vesnici byli všichni nadšení, nikdo už dlouho zvěřinové maso plné lesní síly neochutnal. I žena
hlavního lovce, krásná dívka, se přišla na zabitého Srnce podívat. Byla velmi vnímavá, viděla duchy, a
dokonce s nimi dokázala i mluvit. Samou radostí zapomněla, že jí ještě neskončily měsíčky, a chystala
se pomoci starším ženám maso zpracovat. Avšak včas jí to došlo a od masa ustoupila. Spatřila totiž
ducha Srnce, jak se na ni zlověstně dívá a říká: „Takové věci se nedělají. Nejsem domácí zvíře, já jsem
prapůvodní síla lesa, jedna z nejposvátnějších, měj úctu k mým pravidlům. Rád se podělím o svou sílu
se všemi, kteří je dodržují. Počkej dva dny, až ti skončí jeden obřad, který k tobě koloběh každý měsíc
sám přináší, a pak se teprve pouštěj do dalšího.“ Dívka Srnce poslechla a několik dní počkala, teprve
pak snědla maso, které jí její muž schoval. Spolu s dívkou musel počkat i náš Boho, kterému zajímavé
sny prostě nedávaly pokoj. Lovci se po úspěšném obřadu znovu očistili a vzdali díky dobrým duchům
a bohům za dobrý lov. „Různé síly Přírody, stejně tak jako síly našich předků, mají vlastní pravidla,“
dodal hlavní lovec, „a nestarají se o to, jaká jsou ta naše.“
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O NĚKTERÝCH ROSTLINÁCH
Pelyněk
Někdy na počátku byli první lidé sužováni zlými duchy a nočními můrami. Různé nemoci přišly a bez
rozdílu věku braly četné oběti. Nevysvětlitelné nehody byly na denním pořádku. Lidé si zoufali a nikdo
nevěděl co dělat. Proto se rozhodli svolat schůzi starších v oblasti, která byla pokrytá sopečnými
horami, kde lidé často hledali sílu a podle zkušenosti a povolení od duchů postupovali od té nejmenší
hory k té nejvyšší, jež se tyčila nad všemi ostatními. Bylo to právě u úpatí této hory, kde se všichni
shromáždili. Poté, co nejstarší léčitel zahájil schůzi, prohlásil: „Všichni jsme zoufalí a vypadá to, že je
s námi konec.“ Protože nikdo nevěděl co dělat proti zlým duchům, rozhodli se volat o pomoc
k Přírodě. Modlili se, brečeli a prosili o zdraví a ochranu. Jejich zoufalství bylo slyšet na veliké
vzdálenosti. Příroda ale vidí, slyší a cítí vše, co se na světě děje. Najednou se na okraji mýtiny ozval
hlas: „Tady, pojďte ke mně.“ Lidé se rozhlíželi kolem, ale nikdo tam nebyl. „Tady dole, pojďte blíž,“
pokračoval hlas. Všichni byli velmi opatrní, ale rozhodli se pomalu vydat vpřed.
Když dorazili k okraji mýtiny, všimli si malé rostlinky, která zářila jasně stříbrnou barvou. „Kdo jsi?“
zeptal se starý léčitel. Rostlinka se usmála a odpověděla: „Jsem Pelyněk. Matka Země mi na Počátku
řekla, abych odpuzoval všechno špatné, zlé a nečisté. To je má síla.“ Lidé byli rádi, ale nevěděli, jak
jeho sílu použít. Pelyněk pokračoval: „Když mě budete sbírat s úctou, pomůžu vám. Zapalte mé listy a
vykuřte s nimi vaše domovy, zatímco jsou vaše dveře otevřené, aby všechno špatné mohlo vyjít ven.
Pokryjte sami sebe mým kouřem a pijte mě v horké vodě. Potom vše, co vás trápí, zmizí, budete-li mě
správně a s úctou používat.“ Starý léčitel se usmál, uklonil se a utrhl pár lístečků. Pelyňku ale bylo
málo a lidé nechtěli utrhnout vše, aby neporušili zákon úcty. „Tady,“ ozval se tajemný hlas na druhé
straně mýtiny. Lidé k ní přišli a spatřili plno obrovských rostlin s červenohnědou lodyhou a
zelenošedými listy. Ta největší z nich řekla: „My jsme také Pelyňkové. Můžete nás použít stejně.“
Po návratu do svých domovů lidé učinili to, co jim bylo řečeno. Pomocí hustého dýmu Pelyňku
vyčistili své vesnice a sami sebe od všeho špatného a zlého. Všichni se začali uzdravovat a smát a
děkovali Pelyňku a Přírodě za pomoc. Žádné nehody se už nestávaly. Jeden z léčitelů, zatímco držel
listy Pelyňku nad hlavou, před shromážděným davem prohlásil: „V našem světě mohou být špatné
věci, ale Pravdy Vid nám dal nástroje, jak se můžeme bránit. Ať žije Pelyněk!“ Na počest Pelyňku pak
lidé pořádali oslavu, která trvala mnoho dní a nocí, medem a jídlem se nešetřilo. Od té doby nechybí
Pelyněk v žádném obřadu, slavnosti ani domácnosti.
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Kopřiva
Už v dávných dobách lidé poznali, že zima a chlad umožňuje jistým špatným duchům vstup do jejich
těla. Z tohoto důvodu se lidé rozhodli, že se každé jaro budou očišťovat a těchto duchů zbavovat.
Pomocí březových košťat vyháněli ven vše špatné a nečisté. Vrbové proutky pak používali na
vytváření dřevěných blesků, kterými práskali všude kolem, zbavovali celé vesnice duchovních nečistot
a přinášeli plodnost. Během této doby k nim promluvila Kopřiva: „Já jsem bojovnice mezi rostlinami,
a pokud ke mně budete mít úctu, budu vám pomáhat.“ Díky tomu pak Kopřiva, přesněji její mladé
listy, začala hrát důležitou roli při jarním očišťování a dalších očistách během roku nebo při
nemocech. Její duch je silný bojovník a vyhání vše špatné pryč. Lidé začali být zdravější než kdy před
tím. Dokonce i semínka Kopřivy, která jsou koncem léta vytvořena ohnivou silou Mocného Vida,
pomáhají při zimních studených nemocech a křešou milostnou vášeň v lidských srdcích – a i jiných
částech těla.
V jedné daleké vesnici však léčivou sílu Kopřivy neznali. Jarní očišťování neprobíhalo důkladně a
špatní duchové často přinášeli podivné nemoci. Avšak díky tomu, že lidé znali jiné léčivé rostliny,
mnoho z nich bylo zdravých a šťastných. Jednoho dne však přišlo mnohem více nemocí a lidé mívali
divné sny o zlém čaroději, který je proklínal svými odpornými zaříkávadly. Nikdo nevěděl co dělat, a
tak jeden po druhém pomalu umírali, až nakonec zbylo jen pár rodin. Čaroděj se nevzdával a stále
pokračoval ve svých zlých kouzlech. Dokonce zašel tak daleko, že povolal a zneužil duchy mrtvých a
nařídil jim, aby vesničany mučili ve dne a v noci. Ty rodiny, které přežily, byly čisté a nikdo si
nepamatoval, že by porušil přírodní zákony. To pro ně bylo znamením, že je skutečně proti nim
uvaleno silné prokletí. Z tohoto důvodu začali volat o pomoc a prosili Přírodu, aby je prokletí a duchů
zbavila. Tu noc se odehrálo něco neobvyklého. Kolem jejich vesnice začaly pomalu vyrůstat mladé
Kopřivy. Východ, Jih, Západ a Sever jimi začaly být pokryty a nakonec kolem celé vesnice vznikl z
Kopřiv neproniknutelný kruh. Nejen to, ale dokonce i kolem jednotlivých domů vyrostlo mnoho
mladých Kopřiv plných ohromné síly. Další noc měl místní léčitel sen o tom, jak se k jeho vesnici blíží
duchové v podobě chodících mrtvých. Už byli poblíž, když v tom je něco zastavilo. Najednou nemohli
jít dál, protože Kopřivy vytvořily kolem celé vesnice neproniknutelnou hradbu, a to nejen tělesnou,
ale také duchovní. Tento plot byl zároveň ve všech úrovních světa. Duchové se snažili projít dál, ale
nemohli. Po chvíli neúspěšného snažení se před nimi zničehonic objevili duchové Kopřiv s ohnivými
meči, které tak silně zářily, až se zmatení duchové rozutekli zpět do svých světů nebo byli pohlceni
Přírodou. Kopřivy je pronásledovaly až za hranice Stvoření. Při návratu zpět se tito mocní bojovníci
zastavili u zlého čaroděje, který druhý den zemřel strašlivou smrtí, když zdánlivou náhodou spadl na
svůj kotel a shořel v ohni. Během té doby přinesli vesničané Kopřivám dárky a poděkovali jim za
pomoc. „Od této doby,“ prohlásil náčelník, „se náš nejuznávanější rod bude jmenovat Kopřivový a
z něho budou pocházet nejlepší bojovníci, jaké svět kdy viděl.“ Od toho dne pak byli všichni spokojení
a zdraví, protože poznali léčivou sílu Kopřiv a používali ji pro očišťování, ochranu a léčbu nemocí.
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Třezalka
Byl jednou jeden Vind, který žil v malé vesničce, jež byla obklopena zalesněnými kopci. Po rodičích
zdědil domeček a těšil se všeobecné úctě, protože byl opravdu skvělý košíkář a také vyrobit zdobenou
hliněnou misku mu nedělalo žádný problém. Avšak v jeho domečku nebylo něco v pořádku. Skoro
každý den k němu přicházely podivné sny, v nichž viděl malé a skoro neviditelné Červíky, kteří mu
pobíhali po posteli. Dokonce spatřil i ducha nějakého svého předka, protože rysy obličeje ducha byly
podobné těm, které měl on sám. Tento duch do něj šťouchal malým dřevěným klacíkem, nejčastěji
do břicha. Jaké bylo překvapení našeho Vinda, když se ráno probudil s bolavým břichem. Okamžitě
vyhledal pomoc místního léčitele, ale ten byl naneštěstí v té době na cestách, aby získal další
léčitelskou sílu a vědomosti v nitru samotné Přírody. Náš Vind si nevěděl rady. Po několika dnech se
mu břicho ozvalo tak silně, že už to nemohl vydržet. Poslední kapkou bylo, když se jednou večer
vracel z tancovačky a na střeše domečku spatřil lesního mužíka, který se rozhodl si zpestřit den tím,
že Vindovi vysokými skoky pobořil střechu. Vind si uvědomil, že uvnitř domu přebývá někdo, kdo na
něj a jeho dům uvaluje kletbu.
Tu noc se Vind rozhodl přespat na poli. „Dnešním večerem začíná letní slunovrat,“ pomyslel si, „ale už
nemám náladu na další oslavy.“ Položil se na cestě mezi polem a cestou a usnul. To víte, děti, když
Vindové nosí bílé oblečení, jsou krásně vidět i na poli, a tak když kolem jede někdo na Koni, Kůň se
Vindovi vyhne a nepošlape ho. Náš milý Vind se tedy uložil ke spánku a snil. Zdálo se mu, jak po poli
chodí sám Mocný Vid, celý zlatavě zářivý v bílém oblečení, a křemenem a větvičkou ze Jmelí si
způsobuje nějaká zranění. Krev mu tekla po ruce a dopadala na ještě zelené pole, ze kterého se
najednou vynořily krásné pevné rostlinky s tmavě zelenou lodyhou a malými lístečky. Když dopadla
krev Mocného Vida na jejich hlavičku, okamžitě žlutozlatě rozkvetly. Byly přenádherné. Slunce jasně
svítilo a zdálo se, jako by samotné rostlinky pocházely ze světla. V tu chvíli Mocný Vid našeho Vinda
spatřil, usmál se, pečlivě a s úctou utrhl jednu z rostlinek a vlastnoručně ji Vindovi předal. Světlo,
krev, meč, šípy. Vind se s hlubokým nádechem probudil.
Celý zmatený odešel zpět do vesnice. „To byl zvláštní sen,“ pomyslel si. Jaké bylo jeho překvapení,
když před svým domečkem najednou zjistil, že celou dobu držel v ruce rostlinku, kterou mu Vid
osobně předal. Když se na ni podíval, zaplavil ho zvláštní pocit. Jako by mu rostlinka sama říkala:
„Jmenuji se Třezalka, pocházím ze světla a krve Mocného Vida. Obsahuji jeho krev, kterou Vid přináší
život a krmí svět. Jsem jedna z nejléčivějších rostlin.“ Když Vind zmáčkl jeden zlatožlutý kvítek, vytekla
z něj rudá tekutina. Byla to krev Mocného Vida. Náš Vind na nic nečekal, kus rostlinky zapálil,
pomodlil se a vykouřil celou místnost, zatímco dveře a okénka byly plně otevřené, jak ho to jako
malého učili jeho rodiče. Zavřel oči a uviděl, jak na očních víčkách mizí černé mraky a proměňují se ve
zlatavou zář. Vind byl najednou klidný, jako by se všechny jeho starosti rozplynuly. Ze zbytku rostlinky
si v kotlíku připravil čaj, který pak celý den pil.
Večer měl opět sen. Spatřil Třezalku, obklopenou zlatožlutou září, jak vyhání všechny ty malé Červíky
z jeho postele. Prásk, a jeden Červík zmizel. Prásk, a druhý. Najednou se ale objevil ten duch, který
Vindovi způsoboval bolení břicha, a vrhl se na Třezalku. Ta se ale jen usmála, vytáhla meč a zlého
ducha jím propíchla. Ten se strašlivou bolestí vyrazil ven z domu, kde ho polapil černý Bez, jež ho
odvedl k očistě k Matce Zemi do zelené podzemní říše. Zlatá zář kolem Třezalky se rozšířila kolem
celého domu. Následující den pak Vind už žádnou bolest břicha necítil, dokonce nadobro zmizely i ty
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podivné sny. Od té doby pak léčitelé, vyháněči, ale i obyčejní lidé začali používat Třezalku a děkovali
Mocnému Vidovi za tento dar, který s úctou k Třezalce i celé Přírodě přijali. Nejedna nemoc, nejeden
zlý duch byl pak Třezalkou s úspěchem vyhnán. Slunce na modrém Nebi se usmálo, kraj se ještě více
zazelenal.
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Sporýš
Čtyřlístek kouzelných léčivek: Jmelí, Sporýš, Plavuň, Rozrazil.
Nejzáhadnější tajemství jsou ta, která k nám přichází nečekaně, jako jedna rostlinka, která má ráda
teplo, ale její moc vyniká v noci. Kdysi dávno šel totiž jeden mladík na procházku do lesů, a tam u
jedné louky uviděl tuto rostlinku, které dnes říkáme Sporýš. Mladík pocházel z pradávného
léčitelského rodu a uměl s rostlinkami mluvit. „Kdopak jsi a z jaké Hvězdy?“ zeptal se mladík, zatímco
se zaposlouchal do jejího hlasu. „Jsem z rodu Sporýšů,“ promluvila rostlinka, „z Hvězd božských
Poutníků, z Pravdy Přírody jsem kladivem ukován, z nejjemnějších nitek Květinové Dívky utkán,
nejbojovnějšími vlastnostmi Mocného Vida požehnán.“ Když to mladík uslyšel, ohromně se zaradoval.
Pro Vindy jsou totiž Pravdy Vid, Květinová Dívka a Mocný Vid ti nejoblíbenější bohové a mladík neznal
žádnou jinou rostlinu, do které by všichni tři takto důkladně pronikli, i když jen určitými vlastnostmi.
„Z Hvězd božských Poutníků,“ pomyslel si, „to znamená Ranní Hvězda a její válečný milenec. Je to
skoro jako hádanka.“ Mladík ale dlouho nepřemýšlel, nabídl rostlince obětinu a s úctou ji utrhl. Když
se pak vracel domů s rostlinkou v ruce, zdálo se mu, jako by ho její duch uklidňoval. Cítil čistou
Pravdu, jak jako tekoucí duch proudí rostlinkou.
Doma se pak všichni rostlince podivovali. „Zajímavé,“ řekl hlavní vesnický léčitel, „ta rostlinka má
opravdu moc Pravdy, protože se v ní vyrovnává to nejjemnější s tím nejbojovnějším.“ Ten den se
konal sněm rady svobodných u vesnického Dubu. Všichni byli pozváni, dokonce i mladík, který
pochopitelně nezapomněl vzít rostlinku s sebou. Když si muži předávali lískovou hůlku, s pomocí níž
se ten, kdo právě mluvil, spojoval s bohy, všichni cítili zvláštní klid. Ti, co přišli na sněm naštvaní a
myšlenkami nečistí, i když se to zpravidla nesmělo, se najednou zklidnili, jako by se Oheň a Voda
v jejich srdcích vyrovnaly. Všichni z toho byli tak překvapení, že započali hledat zdroj jejich klidu a
čistého uvažování. V tu chvíli padl jejich zrak na Sporýš. „Ta rostlinka má moc Pravdy Vida,“ prohlásil
náčelník překvapeně, „od teď nikdy nesmí na našich sněmech spolu s dubovým listím a lískovou
hůlkou chybět. Co víc, protože má schopnost čistit a zahánět vše nečisté, budeme ji používat na
čištění posvátných míst a oltářů.“ Lidem se ten nápad velice líbil a všichni do jednoho se rostlince
poklonili.
Jak všestranná je Sporýš rostlinka, to lidé brzy poznali. Bojovníci hnaní silou Mocného Vida ulevili
Sporýšem nejen své prudkosti, ale i křečím a dalším přepjatým záležitostem. Naopak krásné lady,
požehnané Květinovou Dívkou, používaly Sporýš s úspěchem na ty nejcitlivější a nejosobnější
záležitosti, především ty tělesné, protože malé narůžovělé kvítky Sporýše prozrazovaly to nejjemnější
působení Života Lady. Naopak kováři si řekli: „Když je tato rostlinka zasvěcená Pravdy Vidovi, kterýžto
je vlastně nejmocnějším kovářem, a navíc jí požehnal i Mocný Vid, bojovník, potom je nad míru jasné,
že nám pomůže v našem řemesle a výrobě zbraní.“ A měli pochopitelně pravdu, protože Sporýš se
nejčastěji používá k tomu, aby utvrdil zbraně pevností Pravdy, pevností svých tvrdých stonků. Ne
nadarmo se Sporýši mezi kováři říká Železná bylina. Takováto použití jsou však jen zlomkem toho, co
Sporýš nabízí. Hlavně nám pomáhá zůstat ve spojení s Přírodou, Pravdy Videm, protože odhání mlhu,
která se drží na našem vnitřním zraku. Mezi dětmi se říká: „Sporýš urovnává spory a tiší sny.“ Žádná
rostlinka si u Vindů nedrží taková posvátná tajemství jako právě Sporýš. Často se o takových vzácných
tajemstvích Sporýše mezi lidmi ani nemluví.
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POZNÁVACÍ PŘÍBĚHY
„Parohy nosí Vítěz a má je i Lovec, aby silní byli. Oběma jim je
nasadila Květinová Dívka v době Rozkvětu. V době Rozkvětu!“
– dětská říkanka
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O VĚCECH MILOSTNÝCH
Mluvící chuj
Žil byl jeden mladý Vind, který bydlil v krásné malé vesničce mezi kopci. Tamní obyvatelé byli velice
pracovití a laskaví. Svědomitě obdělávali svá políčka a žádný jiný kmen nemluvil do jejich záležitostí,
byli to lidé svobodní. Náš mladý Vind již dávno nebyl dítětem, i když stále rád běhal po zelených
vršcích jako lodička, která pluje po rozbouřeném severním moři. Jednoho dne se však přihodilo něco
velmi zvláštního. Když obcházel kolem domečku svého kamaráda, spatřil, že mu jeho matka přinesla
takové zvláštní zlaté a stříbrné kuličky. Mladý Vind po nich okamžitě zatoužil a přemýšlel, jak by je
mohl získat. Dlouho ho nic nenapadalo, protože Vindové jsou od Přírody upřímní a přímočaří lidé,
alespoň co se týče přístupu k ostatním lidem z jejich vesnice, hostům a starším. Tu však zavál Vítr a
v jeho hlavě se zrodil nápad. Počkal si, až jeho kamarád vyjde z domečku, a s předstíraným brekem a
s krásnými slovy se na něj obrátil: „Drahý příteli, vidíš, jak jsem zubožený. Dneska v noci se nám
přihodilo neštěstí, protože Vlk sežral naši nejmilejší Ovečku. Ach, ani nevíš, jak jsme ji všichni milovali.
Moji rodiče a já bychom jí chtěli poskytnout alespoň nějakou útěchu na její cestě k Zemi Matce.
Bohužel ale nemáme žádné šperky, všechny jsme rozdali již dříve našim známým jako svatební dar,
aby si mohli vyzdobit dům a užívat si manželské lásky. Ale co teď moje ubohá Ovečka? Kdo ji utěší na
cestě do zelené říše?“ Mladý Vind si povzdechl tak smutně, až to jeho kamaráda dojalo. Už se chystal
dát mu nějaké ze svých kuliček, když tu najednou uviděl, jak mladému Vindovi něco hýbe nohavicemi.
Byl to jeho chuj, který povstal a promluvil: „Tebe nepohání lítost, ale žádostivost. Chceš oklamat
přítele svého, abys získal stříbro a zlato. Já jsem mluvící chuj a mluvit budu stůj co stůj!“ V tu chvíli se
jeho kamarád ušklíbl, pohrdavě odhodil hlavu a odešel směrem k lesu, kde se pochopitelně o této
příhodě neopomněl zmínit ostatním. Od té doby měl mladý Vind vážné starosti, protože se mu každý
v jeho půvabné vesničce posmíval. Kdykoli si vymyslel nějakou lest, chuj povstal, promluvil a jeho
snažení zmařil. Nakonec celý zoufalý vyhledal jednoho mocného léčitele, který ho přijal s otevřenou
náručí. Když ten prozkoumal jeho nesnáze u šípkového keře, pravil: „To je zvláštní chuj. Ve tvé lsti by
ti měl, jako každému dospělému muži, spíše pomáhat, ale on tě od ní místo toho odrazuje.“ Tu
staříka osvítila myšlenka, s vděčností utrhl malou větvičku šípkové růže s trny a přitiskl ji k chuji
mladého Vinda. Jak chuj, tak Vind zakřičeli bolestí. Stařík mezitím nasadil vážný výraz a promluvil:
„Slib mi, chuji, že od teď nebudeš mluvit, jinak tě rozpárám.“ Chuj však klidně odvětil: „Já jsem
mluvící chuj a mluvit budu stůj co stůj!“
Záchrana pro mladého Vinda dlouho nepřicházela, ale jednoho dne se nad ním sudba přeci jen
slitovala. Během jednoho večera v době Rozkvětu probíhala ve vesnici veliká slavnost, při které se
jedlo, pilo a tancovalo. Kolem planuly ohně a ve vzduchu byl cítit pyl a vůně čerstvě rozkvetlých
rostlin, stromů a keřů. Tu k mladému Vindovi přišla velice krásná dívka, škodolibě se usmála a chytila
ho pevně za ruku. Na hlavě měla věneček z Pampelišek a voněla stejně půvabně jako Příroda kolem.
Tato směs je pro vindské muže velmi nebezpečná, protože Vindové jsou od Přírody velice plaší a
nesmělí, alespoň co se týče rozhovoru s vindskými dívkami. Mladý Vind tedy nemohl mluvit ani
ovládat své tělo, jen se odevzdaně nechal vést dále a dále od středu slavnosti směrem k hustému keři
na kraji vesnice. Avšak i tam byl slyšet hluk a všeobecné veselí, že ani neslyšel, jestli mu dívka něco
říkala nebo ne. Oba dokonce neslyšeli ani chuje, který se násilným a nečekaným povstáním probudil a
začal křičet ze všech sil, že se mu tato situace ani trošku nelíbí. Mladý Vind nevěděl, jak se to stalo,
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prostě tam najednou stál nahý, jeho oblečení se válelo vedle něj. „Mmoocnýý Viiidee,“ vykoktal
nakonec, „pomóóc.“ V tu chvíli již ležel na Zemi a dívka obkročmo klečela nad ním. Škodolibý úsměv
stále zdobil její nádhernou a neodolatelnou tvář. Teprve teď si mladý Vind začal všímat jejích
předností a při pohledu na její dmoucí ňadra a široké boky se mu z hlavy vytratily všechny myšlenky,
rozplynuly se ve Větru. Chuj stále křičel, ale nebylo mu to nic platné. Při vstupu do pochvy té dívky
pocítil něco, o čem se mu nikdy předtím ani nesnilo. Oheň a Voda se spojily a chuj se rozplynul
v náručí slasti a požitku. Od té doby již nikdy více mladému Vindovi neskákal do řeči, ba co víc, již
nikdy nepromluvil.
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Hrátky lesů vladyky
Lovec Leši je záludný chlapík. V noci chodí po lese a sbírá duše mrtvých, ve dne jsou však jeho záměry
docela jiného rázu. Zahlazuje stopy a vytváří falešné cestičky, na kterých pak dobří poutníci zabloudí a
velmi obtížně se vracejí. Pokud si rodiče nehlídají své děti a nechají je u lesa či na poli, často je
pomocí oříšků zláká do své podzemí říše, kde je pak učí svým způsobům. Na to pochopitelně není
sám, má k dispozici celé vesnice lesních mužíků, kteří mají stejné schopnosti jako on a poslechnou
každý jeho příkaz. Lovec se rád mění. Někdy ve strom, jindy ve zvíře, jindy v pohledného mladého
muže. Prozpěvuje si svou lesní písničku a baví se lekáním pocestných. Mnoho z nich již samým
úlekem vydechlo duši. Zkrátka a dobře, nedá se říci, že by Lovec a jeho kumpáni měli lidské pokolení
příliš v lásce. To jen, když jim a lesům lidé projeví patřičnou úctu nebo když sami potřebují od lidí
pomoc. Avšak netýká se to jedné velmi zábavné činnosti.
Jednoho krásného rána se Lovec probral a vyrazil na obchůzku po lesích. Kontroloval, zda je všechno
v pořádku, a díval se, jestli nebyla lesům a jeho obyvatelům včetně zvířat, rostlin, hub a stromů
způsobena křivda. Když zjistil, že je všechno tak, jak má být, vyrazil směrem k jedné vindské vesnici.
Schoval se v houští na okraji lesa a pozoroval, jak se obyvatelé probouzejí, jak vyrážejí pracovat na
svá políčka a jak si někteří dopřávají vydatnou snídani. Lovec se oblízl, ale nikoli proto, že by snad měl
chuť na smažená vajíčka, ale proto, že zahlédl několik mladých a pohledných děvčat. Před dům jedné
z nich vesničtí mladíci v noci postavili malou trnkovou májku, která vyjadřovala to, co se o té dívce
vesnicí rozneslo a co byla pravda pravdoucí – že daná dívka ráda spávala s kdekým. Lovec se znovu
oblízl a řekl si: „Tak slečna ráda s celým vesnickým arzenálem pospává, nu což, pěkná je a vyvinutá, za
pokus to stojí.“ Lovec nasadil svůj neskutečný záludný úsměv od ucha k uchu, jež by nedokázal žádný
člověk napodobit, a proměnil se v pohledného svalnatého mladíka, stále se nepřirozeně smějícího.
Poté se od srdce zasmál a škodolibě spokojen se svým plánem začal velmi vábivým způsobem z houští
pískat tak, aby to slyšela jenom ta daná dívka, myslím, že se jmenovala Beluna. Ta na pískání
okamžitě odpověděla a vábena kouzlem pomaličku přišla až k houští, ve kterém se skrýval Lovec.
Když se prodrala skrz, uviděla Lovce v jeho nové krásné podobě. Usmála se, nevšímajíc si podezřelého
zeleného záblesku v jeho očích a úsměvu, který tentokrát samým vzrušením nedokázal skrýt. Lovec se
zdvořile uklonil a lehkým pohybem ruky vyvolal na dívčině těle mravenčení, které jí proniklo až do
morku kostí. Aniž by spolu prohodili jediné slůvko, skryti v houští úspěšně uskutečnili Lovcův plán.
Beluna byla zpočátku spokojená. „Ty se teda vyznáš,“ křičela vzrušením a viditelnou spokojeností.
Když byl plán dokončen, Lovec na sebe opět vzal svou původní podobu, usmál se od ucha k uchu a
s dětinským projevem radosti odhopkal zpět do lesních hlubin. Beluna se pak celá zaražená vrátila do
vesnice. „Kde jsi byla?“ ptaly se jí družky. Avšak ona se jen ušklíbla a neodpověděla.
Později toho dne začal Lovec, Lišák jeden proradný, opět přemýšlet, co by provedl. V hlubokém
zamyšlení se procházel lesem. „Já jsem takový chudák,“ řekl si nakonec, „zábavy je pořád míň a míň.“
V tu chvíli ale dál před sebou uviděl malý potůček, u něhož tři ženy sbíraly bylinky. „Aha!“ řekl si a
usmál se, „že by vindský čtyřlístek? Haha, konec přemýšlení!“ Nenápadně se připlížil směrem
k dívkám. Všechny byly zaneprázdněné sbíráním rostlinek a necítily ve vzduchu žádnou nepravost.
Lovec se schoval za strom. Chvíli přemýšlel, ale téměř okamžitě ho napadla velmi záludná myšlenka.
Usmál se nad svým nepřekonatelným důvtipem a chytrostí. Zaříkáním probudil svého chuje a
proměnil ho v dlouhý rostlinný šlahoun. Ten se začal stále zvětšovat a jako had se plížil směrem
k zaneprázdněným dívkám. K jedné z nich se připlazil ve chvíli, kdy dívka v předklonu sbírala plody
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lesa. Zezadu do ní pronikl. Lovec, stále schovaný za stromem, vydechl blažeností. „To je ono,“
pochválil se, „co já všechno nevymyslím. A tahle je zvláště šťavnatá, jako ty maliny, co trhá.“ Dívka se
ničemu nepodivovala, jen ji zaplavil příjemný pocit. „Teda“, řekla obrácena k ostatním ženám, „měly
bychom do lesa chodit častěji. Je mi tu nějak příjemně.“ Ale to už Lovcův chuj opustil dívčinu pochvu
a vstoupil do lůna jiné. „Správě,“ řekla tato dívka a samým vzrušením vydechla, „to bychom měly.“
Nakonec Lovec vstoupil do třetí dívky. Té to bylo divné, přišlo jí to velice zvláštní, tak zvláštní, až se
nakonec otočila a spatřila Lovcovo dílo. „Ty!“ vykřikla, když uviděla vyděšeného Lovce za stromem,
„jen počkej!“ Popadla stojánek, který Vindové normálně používají pro svou pánvičku, aby dobře stála
nad ohněm, a začala do chuje mlátit. Lovec vykřikl bolestí. „Dost!“ zakřičel, „nech toho!“ Ale dívka
nepřestala. Nakonec se Lovci podařilo stáhnout chuje zpět a proměnit ho do původní podoby. Dívky
stále nadávaly, ale Lovec se jen usmál a s dětinským pokřikem zmizel v lese.
Večer se pak dívky celé zostuzené vrátily domů. Na otázku, co se jim na cestě přihodilo, odpovídaly
jen pokrčením ramen. V podobné náladě stále byla i Beluna, která okamžitě poznala, co dívky
potkalo. Těšilo ji, že v té trapné situaci nebyla sama, avšak brzy jí došlo, jak hluboký byl její problém.
Zkrátka a dobře, za devět měsíců se jí narodilo překrásné děťátko. Nesmíme ovšem vinit pouze Lovce,
jelikož Beluna v té době stačila oběhnout polovinu mužské populace ve vesnici, takže to vlastně bylo
každému jedno a nikdo se na otcovství nevyptával.
Té noci šla ještě jedna krásná dívka k potoku ukrytému hluboko v lese. Tato dívka, na rozdíl třeba od
Beluny, byla velice chytrá a sebevědomá. Měla pevné lícní kosti, hluboké oči a tělo jedna báseň. Šla
nahá, obřadním způsobem. Posadila se k potoku a škodolibě se zavřenými rty se usmála. Po vindském
způsobu přivřela oči a lehce si prsty pravé ruky přejela po ústech. Šumění potoka v této černočerné
tmě nic nenarušovalo. Vál jemný vánek a mech hladil jemné nožky. Její zlatobílé vlasy jí pokrývaly
obnažená ramena a laskaly ji dotekem. Dívka se rozesmála, záludně, nahlas. V tu chvíli se začaly smát
i stromy, usmíval se Měsíc a celé ovzduší bylo zahaleno prapodivným pocitem. Dívka se škodolibě
usmívala, jen tak, ani vlastně nevěděla proč. Zanedlouho se z lesa, ze směru, odkud přišla, vynořil
usmívající se Kozel. Jeho zuby se leskly a v očích planul žár. Samo sebou, že to nebyl žádný obyčejný
Kozel, ale sám Lovec, který se pomaličku začal měnit zpět a získávat původní podobu. Chlupy se
změnily v kůži, jen ty rohy poněkud zůstaly. V očích mu planul zelený žár. Jeho dech byl plný chtíče.
„Dneska je opravdu dobrý den,“ promluvil sám k sobě. Dívka se nepřestala usmívat, smály se stromy,
smál se Měsíc v úplňku, jemný mech laskal široké boky, štíhlou a vysokou postavu, ňadra dmoucí,
krásnou tvář. Od té doby Lovec na tento den rád a s hrdostí vzpomíná.
Proto mějte k lesům úctu a Lovcovým choutkám se vyhýbejte, zvláště jste-li mladá a pohledná žena.
Jinak byste mohli skončit potupeni a zostuzeni … pokud to ovšem není váš úmysl.
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Zpívání radosti
Mladí Vindové jsou velice plaší. Nikomu z nich ani nepřijde na mysl, aby svému milenci či milence
projevoval lásku na návsi, kde je každý může spatřit. Náves je obecně velmi špatným místem
k seznamování, zkoumání měkkosti kůže a milostnému laskání, a to i v době, kdy se noc zmocní vlády
a široko daleko nikdo jiný není. Mnohem vhodnější místo je u vesnického potůčku na okraji lesa,
zvláště v čase, kdy dívky chodí pro vodu. Pokud je mladík ostražitý a nenápadně se schová v houští,
může nerušeně sledovat ladnou chůzi své milé, věneček z květin na její hlavě a rysy jejího obličeje.
Samotné sledování je už samo o sobě dostatečný úspěch. Rozhodně si ve většině případů mladík
netroufne na dívku promluvit, ale pokud je přeci jen odvážný a chrabrý bojovník, který zkusí štěstí a
dívce se ukáže, tak se jen dočká toho, že dívka zrudne v obličeji a rychlostí Zajíce odpeláší zpět do
vesnice. Na nenucený rozhovor je pak k dispozici celá nabídka vhodných míst. Nejlepší je popojít dále
od vesnice a posadit se ke stromu, přesněji k Bříze, Lípě či Lísce. Tato místa jsou posvěcená duchy
předků, kteří pomáhají s výběrem milence nebo milenky a poskytují cenné rady. Zde je možné zajít až
k polibkům a lehkým dotykům, pokud má člověk dostatečné soukromí. Pro náročnější a zajímavější
činnosti je možné se nenápadně přesunout dále mezi Lísky nebo do houští nezabraného jiným
párem. Během oslav Rozkvětu, když Měsíc v úplňku září nad hlavami a světlo vysokých ohňů
prostupuje krajinou, jsou Lísky nebo houští poblíž šípkového keře nejvhodnějšími místy k početí
potomka, protože jsou plná dobrých duchů předků, jež se touží znovu zrodit. Když se ve vodě lůna
zažehne oheň, tito duchové vstoupí dovnitř a získají nové tělo, nový život. Proto je důležité se
vyhýbat místům špatným a podivným, na kterých zlí duchové číhají, jež by mohli vstoupit do těla ženy
místo lidské duše. Dívky a ženy mají obřady, při kterých vyhledávají duše ze stromu světů, koupou se
na posvátných místech a vědí, jak tu správnou duši přilákat do svého lůna. Některá z těchto dobrých
míst nabízí duše chlapců, jiná duše děvčat.
„Zazpívej písničku. Tu pěknou, v jejímž rytmu se pohybovali motýlci na pozadí modré Chrpy, tu, kdy
Vítr doprovázel každý záchvěv tvého hlasu a laskal zlatavé Žito po vláscích. Moc prosím,“ požádal
milenec svou dívku, když oba jednoho slunečného dne leželi na trávě u statné Lípy. Oba byli
zamilovaní tak silně, že už nenacházeli slov, dokonce ani v řeči znamení. Dívka se podívala skrze prsty
na teple zářící Slunce. Cítila, jak skrze její tělo prochází síla, mocná, nevinná. Nadechla se a usmála.
Její oči se rozzářily. Začala zpívat píseň, při níž její duše splynula s duší jejího milence.
Vindové se už odmalička učí odpovědnosti za své činy, pohnutky, a dokonce pocity. Jen tak něčemu
nepropadnou, myslí nezávisle, soucitně a odhodlaně. Proto je pro ně tak důležitá čistota, nejen těla,
ale i mysli, ducha a duše. Nikdy nespojují tělesný akt s obřadem lovu, protože věří, že by mohli
zneuctít sílu zvířete, jež se jim vydává. Obřad milostného spojení je totiž také posvátný a slouží
k velmi důležitému účelu, účelu spojení dvou duší a popřípadě vytvoření nového života. Použít ho
k něčemu jinému je považováno za nečisté, neuctivé. Obřad lovu je také posvátný, prokazuje se při
něm úcta k Přírodě a k lovené zvěři. Míchání těchto dvou obřadů ve stejný den je neuctivé, nečisté,
urážlivé.
Když dívka dozpívala svou píseň radosti, mladíkova mysl byla jako omámena. Líbilo se mu to.
„Zůstanu tu s tebou,“ řekl a chytil dívku za ruku, „dnes ani zítra na žádný lov nepůjdu. Oni to pochopí.“
Dívka pocítila radost, ale zároveň i obavy.
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Vedle rady svobodných bylo ve vesnicích Vindů i jiné uskupení, rada žen, především matek. Ta měla
poslední slovo v podstatě ve všech záležitostech. Jedině matky mohly rozhodovat za svoje děti, nikdo
jiný. Rada žen znala slovo odpovědnost do poslední hlásky, protože uvažovala nad tím, jaký dopad
bude mít dané rozhodnutí většinou až na pět pokolení dopředu. Mnohé dívky se tak učily uvažovat už
od útlého věku a některé v důsledku toho pociťovaly obavy, když mělo dojít na první tělesný akt. „Je
můj milý opravdu ten vhodný, aby mě provedl tímto obřadem změny?“ byla otázka, která se
děvčatům často honila hlavou. Pochopitelně ne všem. Rada matek měla dokonce takovou moc, že
mohla kdykoli zastavit nebo vyhlásit válečný stav, při kterém se chopil pevné vlády velitel bojovníků.
Pevně se však rozhodla. Stiskla mladíkovu ruku a pomalu se postavila. Slunce se blížilo k Západu,
sestupovalo hlouběji a hlouběji do nekonečného lesa, ve kterém mělo svůj dům. Dívka se znovu
hluboce nadechla. Mladík nevěděl, co se děje, když ho dívka pomalu táhla směrem k Lískám na okraji
lesa. Mech, Lísky, milostné objetí. Jeho mysl byla stále omámena.
I když je pravda, že ženy měly konečné slovo a že to byly ony, kdo zpravidla zahajoval tělesné spojení
a omámil mysl svého milence, není pravdou, že by měly nějakou nadvládu. Jejich výsady byly totiž
vyváženy tím, že vindští muži byli odolní vůči tradičním ženským zbraním. Vindové totiž mají spoustu
pohádek, v kterých žena týrá svého muže, aby udělal to a to a šel tam a tam. Taková velice zlá žena se
stane hodnou až ve chvíli, kdy se jí muž odhodlaně postaví. Od té doby pak žijí šťastně a mají se ve
vzájemné úctě. A právě tyto pohádky se podílejí na tom, že Vindové, zvláště tedy Vidové, se dají jen
velmi málo ovlivnit svými vlastními ženami. Když jim ženy hrozí odepřením tělesného aktu, Vidové jen
pokrčí rameny, protože jsou zvyklí si tuto činnost odepírat, aby mohli udržovat spojení s bohy a
Přírodou skrze obřady, s nimiž se tato činnost nedá spojovat a kde je považována za nečistou. Když
žena hrozí odepřením večeře, Vid opět pokrčí rameny, protože půst je pro něj ze stejných důvodů
rovněž běžnou záležitostí.
Mezi lískovými keři dívka pocítila prazvláštní přítomnost, jako by se neviditelní hadi plazili z lískových
větviček skrze její páteř až k hlavě. Dívka se zachichotala. Mech. Šat se pomalu zvedá. Hebké nohy.
Chlapcovi se motá hlava. Otočí se, položí dlaně na mech a … zvrací? Dívka stála jako zaražená. „Asi to
je úpal,“ myslela si pro sebe, „nebo je to mnou? Ach, jak nechutné.“ Její myslí proběhl asi tisíc a jeden
důvod, proč se jejímu milenci udělalo nevolno, a většina z nich zahrnovala její vzhled. Chlapec
nepříjemně kašlal. Nespočet důvodu, ale žádný nebyl správný. Vysvětlení bylo, jako skoro vždy,
mnohem jednodušší. Dívka neměla zkušenosti a s tím omámením mysli, se silou, kterou do toho
vložila, to prostě a jednoduše přehnala. Také zapomněla vzít v potaz nepřipravenost toho chlapce, pro
něhož to byl rovněž nový zážitek a přechodový obřad. Mládenec se s námahou postavil, otočil se a
pohlédl na dívku, která byla stále zaražená – a naštvaná. Poté se začervenal a vyrazil pryč z lískových
keřů směrem k vesnici. „Dneska jsem ti chtěla připravit moc dobrou večeři,“ volala za ním dívka, „moji
specialitu. Ale nic nebude!“ Mladík jen pokrčil rameny, otočil se a odešel.
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krása vztahů (Stadova vsuvka)
Občas může mít člověk pocit, jako by si z něj nějaké bytosti střílely. Kupříkladu jednou jeden
podivínský léčitel, který žil schovaný hluboko v horách, prohlásil, že ve Hvězdách četl: „Žena by měla
poslouchat muže, ale ve skutečnosti je to přesně naopak.“ Už je to dlouho, co jsme v tom přestali
hledat nějaký hlubší smysl, protože to nemělo cenu. Prostě víme, že muž je hlava rodiny a žena jejím
krkem. Krk si otáčí hlavou, kam se mu zamane. Všichni jsou spokojení, ženy mají kontrolu, muži se
zase vytahují, že oni jsou hlavou. Nicméně dochází i k prekérním situacím, jakou je třeba případ
silného, ale lehce dětinského Vida jménem Tvrdo. Před několika dny pomohl zachránit život ženám
bojovnicím, které se mu nyní rozhodly odvděčit velmi milým způsobem. Jako pověstný krk ho
nalákaly na jednu mýtinku do hlubokého lesa, u níž rostly statné Lísky. Než se stačil rozkoukat,
zaplavilo ho sedm půvabných ženských těl, takže pod nimi na chvíli úplně zmizel. Totiž, abyste věděli,
těch bojovnic bylo původně dvanáct, ale jen sedmi se ten nápad s vděčností zalíbil. Když bylo dílo
lásky dokonáno, tvrďák Tvrdo se jen stěží dokázal dostat zpět do vesnice, nicméně rozhodně se nedá
říci, že by byl nespokojen. V takových výjimečných situacích, kdy vás ženy ovládnou, nejste v zásadě
proti, ale stále to není nic moc. Je dobré, když si člověk občas prosadí svou vůli, jako když jednou
chtěly dívky ze znepřátelené vesnice lstí nalákat ty nejlepší bojovníky do pasti. Avšak ti, co dovedli
dobře myslet i cítit, rychle lest odhalili a dívky vyhnali zpět. Zkrátka a dobře, je dobré a v souladu
s přírodními zákony, když jsou Voda a Oheň v rovnováze a ani jeden z manželů si moc nevyskakuje.
Další poučka, se kterou přišel náš milý podivín, zněla: „Muži rádi obdivují ženy a ženy se nechávají
rády obdivovat.“ Po chvilce přemýšlení dodal: „Ovšem, když ženy vědí, že se muži dívají na jejich
dary, považují to za dosti úchylné. Avšak to, že rády koketují s ostatními muži, jim úchylné nepřijde. U
mužů je to přesně naopak.“ I když je to v zásadě pravda, při slavnostech plodnosti, jakou je třeba i
vesnická svatba, je to v zásadě každému jedno. Obřady při svatbách však mají svá pravidla, což ale
Vindům nevadí, protože milují napětí a nepotřebují tedy danému pocitu podlehnout. Mladí tancují u
ohňů, jež obklopují zapíchnuté malé májky z borového dřeva, jehož špička má obvykle větve a jehličí.
Kolem tohoto dřeva je pak zavěšen věneček z květin, který je navíc ozdoben barevnými hadříky a
popřípadě malovanými vajíčky. Kolem ohňů tancují všichni mladí, bez ohledu na pohlaví a pořadí.
Vysoko vykopávají nohy a s milostnými narážkami ukazují dary, jež jim Příroda nadělila. Zábava pak
pokračuje v domě oslav, kde vyčerpaní tancem, zpěvem a narážkami usnou vedle sebe, mladíci,
dívky, prostě všichni dohromady bez ohledu na pořadí. A během toho ani jednou nedojde ke spojení.
Jak jen silnou vůli musí člověk při některých obřadech mít! Kdo to nevydrží, zmizí v houští a na zábavě
se už většinou neukáže. Pokud se vám tyto obřady zdají divné a dětinské, pak vězte, že asi nejste
Vind. Nebo jste takový ten chlapík s vážným obličejem, který strávil hodně času u cizinců, a
v důsledku toho používáte podivně znějící urážky, jako když řeknete, že něco bylo „sexistické“.
Když už jsme u cizinců, ženy se hájí jednou další poučkou, nad kterou muži jen kroutí hlavami. Ta
poučka zní: „Když se spojíte s tím, kdo je vám nejméně podobný, vaše děti budou mnohem
zdravější.“ Takže pochopitelně někteří Vindové vyrazili za nejméně podobnými cizinci, kteří s nimi
dobrovolně a rádi odjeli zpět domů a vzali si je za muže nebo ženu. Ovšem cizinci si často opravdu
nestěžovali, protože nejen, že Vindové pochází ze stromů jako všichni lidé, ale navíc také z velikého
proudu, v kterém se změnili v Labutě a pak zpět v lidi. V oněch dobách, když byli lidé mnohem
tvárnější než dnes, bytí v proudu a labutí přeměna udělaly své změny. Zaprvé, Vindové jsou obecně
vyšší a štíhlejší než cizinci, mají dlouhé nohy a jejich těla se v proudu dobře vytvarovala. Muži mají
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široká ramena a ženy krásně okrouhlou postavu s širšími boky a plnějšími prsy. To se cizincům líbí, a
tak se někteří z nich rozhodli s Vindy žít. Obdivují též vlasy Vindů, protože v proudu zhoustly a ztenčily
se, takže pevně drží a mění barvu podle okolního světla. Oči jsou zúžené, aby do nich v proudu
nenatekla voda, ale zároveň veliké a hluboké jako studánky. Cizinci, se kterými jsem mluvil, říkali, že
je to velice svůdné. Svůdné jsou prý i vysoké lícní kosti, kterými Vindové disponují. Když se dávní
předkové setkali s některými cizinci poprvé, většinou právě tvar obličeje bylo to, čeho se nejvíce
polekali. Když viděli nízké, ale ohromně silné lícní kosti cizinců, mysleli si, že se proti nim ženou obři
nebo přízraky. To bylo také proto, že cizinci mají obvyklé více svalů než Vindové. Avšak podoba Vindů
má i své stinné stránky. Například díky labutí přeměně jsou jejich obličeje kapánek zženštilé, ale jen
trochu. Jejich chrup je méně odolný, proto si ho už od nejstarších dob čistí lískovými proutky. Také
mají silné nosy a obecně mnohem menší dlaně, takže není divu, že předkům tlapy některých nepřátel
přišly jako tlapy obrů. Pochopitelně největší a nejrazantnější rozdíl je ve způsobu oblékání a způsobu
života. Po labutí přeměně chodí Vindové převážně v bílém, vlasy si spoutávají koženými provázky,
vyšívanými pásky nebo květinovými věnečky. Jako správný Vind musím říci, že my Vindové jsme
nejhezčí a nejchytřejší, máme nejkrásnější ženy, ať si ti cizinci myslí, co chtějí. Prý jsme podle nich
„etnocentričtí barbaři“, ale alespoň na rozdíl od nich umíme žít s Přírodou a nevnucujeme jim náš
způsob života ani naše myšlení nebo náboženství, jako to činí oni nám.
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O SPOJENCÍCH A CESTOVÁNÍ MEZI SVĚTY
Rada tří bratrů
V jedné větší vesnici na úpatí hor žili dva šťastní manželé. Každé ráno chodili spolu vítat Slunce, ve
dne muž pracoval na poli nebo vyřezával sošky, zatímco žena připravovala jídlo, léčila a prováděla
prastaré obřady. Jednoho dne se ale muž začal divně chovat, motala se mu hlava a pořád ho něco
táhlo pryč z vesnice. Vůbec nepřemýšlel, prostě šel cestičkou vedoucí kolem lesa. Když to žena
zpozorovala, přiběhla k němu a citlivým popleskáním po jeho tvářích ho z jeho blouznění probudila.
„To je zvláštní,“ řekl muž, „ani nevím, proč jsem tudy vlastně chtěl jít.“ „Asi jsi přepracovaný,“
odpověděla žena s vlídným úsměvem na tváři. V noci pak měla krásný sen, ze kterého ji nic nemohlo
probudit. Dokonce neslyšela ani ranní zpěv ptactva a spala až do východu Slunce. Když konečně
vstala, zpozorovala, že je její muž pryč. Ptala se lidí ve vesnici, ale nikdo nevěděl, kam její muž odešel.
Nebyl na poli ani nikde poblíž. Žena však byla vytrvalá, celý den nejedla, jen ho nepřetržitě hledala.
Ve vzduchu zavoněla šípková Růže. Za stmívání žena přišla do velikého hlubokého lesa, který se zdál
být nekonečný. Všude rostly vysoké Borovice, Buky a Habry. Byl to zvláštní les, takový ještě nikdy
předtím neviděla. Po dlouhém hledání nakonec narazila na dřevěnou chaloupku, v níž svítilo světýlko.
Žena byla stydlivá, ale touha najít jejího muže byla silnější. Proto opatrně zaklepala na dveře a
překvapením zůstala stát. Před ní se totiž objevila nádherná paní v jemných bílých šatech. Kolem ní
bylo vše jakoby živější a příjemnější. „Čehopak si žádáš, děvenko?“ zeptala se vlídně paní. „Ale,“
odpověděla dívka se spuštěnou hlavou, „můj muž se ztratil, ale nevím kde ho hledat. Jmenuje se
Světo.“ „Toho jsem dnes nepotkala,“ promluvila paní vysokým hlasem, „ale můj muž, Větrný Vid, bůh
Větru, ho možná na svých cestách spatřil. Jen pojď dál.“ Vlídně otevřela dveře dokořán, aby mohla
žena vstoupit. Ta paní totiž byla sama Větrnice. Když žena vešla dovnitř, uviděla krásné stoly, velikou
pec a další věci, o kterých ani dříve nevěděla, že je někdo na světě může mít. „Přikrč se za pec,“
promluvila paní v bílém, „můj muž je od Přírody dobrák, ale večer už je kapánek nevrlý a mohl by tě
vyhnat.“ Žena učinila, jak paní poručila. Zanedlouho venku zafoukalo, větve zaskřípaly, listí zašumělo
a do chaloupky vešel sám Vítr. Měl lehce namodralé oblečení a vypadal unaveně. „Fuj, fuj, fuj,“
promluvil podezřívavě, „čichám člověka. Ženo, ty tu někoho máš?“ „Ale kdepak,“ řekla Větrnice, „celý
den lítáš světem, že jsi určitě spoustu lidského pachu sám nachytal.“ „Pravda,“ odvětil Vítr a posadil
se, „nejen, že jsou cítit za hory a doly, ale navíc ani nejsou vděční. Jeden říká, že přináším obrovské
vichřice, další si pak stěžuje, že foukám málo. Potom přijde jiný a praví, že foukám zas moc nahlas.“
Vítr zívl. Byl velice unavený a po těchto slovech usnul. Druhý den za svítání, ještě předtím, než se opět
vypravil do světa, se ho Větrnice zeptala: „Ještě počkej. Neviděl jsi včera náhodou Světa z vesnice?“
„Kdepak,“ odpověděl Vítr, „ale můj bratr, bůh Měsíce, by o tom mohl něco vědět. Celé noci hlídá
Oblohu.“ Po těchto slovech se rozloučil a se závanem vánku odletěl. Žena, stále schovaná za pecí,
vyšla k Větrnici a poděkovala jí. „Jen jdi dál lesem, nemůžeš minout,“ pravila Větrnice s úsměvem,
„tady, vezmi si tenhle lískový oříšek a rozlouskni ho, až budeš v nouzi.“ Žena znovu poděkovala a
vyrazila na cestu lesem.
Putovala celý den. Stromy začaly pomaličku ustupovat drobným zeleným mýtinkám s houbami, ale
les byl stále poněkud hustý a zarostlý. Navečer pak dorazila k další dřevěné chaloupce, na jejíž dveře
opatrně a s pokorou zaklepala. V tu chvíli se dveře otevřely a v nich se objevila překrásná paní se
stříbrnými vlasy. Ženě se zdálo, jakoby paní zářila jemným světlem, které ženě dodávalo sílu, až se jí
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samým potěšením roztočila hlava. „Copak si přeješ, děvuško?“ zeptala se vlídně paní. Její mléčné šaty
lehce přiléhaly k jejímu tělu. „Ale,“ odpověděla žena, „můj manžel, Světo, se mi ztratil a nemohu ho
najít.“ „Pojď dál,“ odvětila paní a pustila ženu dovnitř. Teprve nyní si žena všimla, že má paní na hlavě
věneček z vrbových proutků. Byla to sama Lůna, která se na ženu usmála a promluvila: „Toho jsem
neviděla, ale můj muž, Ochrany Vid, bůh Měsíce, by mohl něco tušit.“ Poté se na chvíli zamyslela a
pokračovala: „Chodí každé ráno domů, počkejme tu na něj.“ A druhý den k ránu se skutečně dveře
otevřely a dovnitř vešel Měsíc. Jeho vlasy se leskly stříbrem. Žena se mezitím schovala mezi stůl a
hliněnou pec, protože jí Lůna řekla, že Měsíc je ráno trošičku nesvůj a mohl by jí ošklivě ublížit. „Fuj,
fuj, fuj,“ promluvil Měsíc, „tady smrdí člověčina. Ženo, koho pak tu máš?“ „Ale nikoho,“ odvětila
Lůna, „určitě ti lidský pach ještě uvízl v nose.“ „Asi to tak bude,“ řekl Měsíc celý unavený a
rozzlobený, „to víš, lidé se mnou nejsou nikdy spokojeni. Jednomu svítím moc, další si pak stěžuje, že
se schovávám za mraky, a nevím co ještě.“ Když se Měsíc uklidnil, Lůna se ho citlivě zeptala: „A
neviděl jsi dnes v noci Světa z vesnice?“ „Neviděl,“ odvětil Měsíc vlídně, „ale můj bratr, bůh Slunce,
by o něm mohl něco vědět, vždyť vidí vše, co se na světě děje.“ Po těchto slovech usnul. Žena se
opatrně odplížila ze svého úkrytu. Když ji Lůna vyprovázela, řekla jí: „Běž dál lesem, není to daleko.
Tady, vezmi si tenhle lískový oříšek. Až budeš v nesnázi, rozlouskni ho.“ Žena jí s úctou poděkovala a
vydala se na další cestu.
Krajina se k večeru opět lehce změnila. Les byl stále hluboký, ale původní druhy stromů byly
nahrazeny převážně Duby a Jasany. Všude kolem protékaly malé potůčky a ženě se zdálo, jako by
v dálce viděla mnoho vysokých Jabloní, které rostly na travnaté, spíše sadové než lesní, podestýlce.
Netrvalo dlouho a žena dorazila k další dřevěné chaloupce. Opatrně zaklepala na dveře a počkala, až
se otevřou. Jakmile se tak stalo, žena samým překvapením ztuhla. Ve dveřích totiž stála ta
nejkrásnější paní, jakou kdo kdy viděl. Byla štíhlá a vysoká, oblečená v růžovobílých šatech s jako dech
jemným pláštíkem, který byl utkán z toho nejlepšího Lnu. Paní byla mladá, krásná, zdobená
nejrůznějšími květinami. Měla zlaté vlasy, ale ženě se zdálo, jakoby měnily barvu, nejen podle světla
jako ostatně i Vindům, ale přirozeně s tokem přírodní síly. Žena si moc nevšímala jejích dlouhých
nohou, dmoucích ňader a okrouhlého boku, ale spíše jejího půvabného úsměvu, věčně mladého a
neuvadajícího. Chtěla se poklonit, ale paní, sama Květinová Dívka, ji vytrhla z obdivování: „Vítej,
ctěná dívenko. Copak si přeješ?“ Její úsměv prozářil okolní šero. Žena se lehce uklonila a odpověděla:
„Můj muž, Světo, se mi ztratil a nemohu ho nikde nalézt.“ Květinová Dívka se nepřestala usmívat a
pozvala ženu dále do svého domečku, který byl velmi podobný těm předchozím. „Toho jsem
neviděla,“ odpověděla Dívka, „ale můj muž, Mocný Vid, bůh Slunce, o něm bude určitě něco vědět.
Za chvíli se vrátí domů. Neměj žádné obavy.“ Žena se usmála. „Avšak,“ promluvila vážně Dívka,
„určitě teď večer bude Vid celý utahaný, možná bude lepší, schováš-li se támhle do kouta.“ Žena
poslechla a schovala se. Netrvalo dlouho a ve dveřích se objevila zlatobílá zář, za níž do domu vešlo
Slunce. To se ale zničehonic na prahu zastavilo a s podezřívavým pohledem pravilo: „Fuj, fuj, fuj, tady
je cítit lidská duše.“ „Kde by se tu vzal člověk?“ odvětila Dívka a s radostným pohledem se vrhla Slunci
do náruče, aby ho přivítala. Mocný Vid byl opravdu krásný, štíhlý, vysoký a odvaha mu zářila v očích.
Jeho červenobílé oblečení doplňovaly sluneční květinky, které přecházely ve zlatou zář jeho vlasů.
Žena tak krásného muže ještě nikdy neviděla. „Ach jo,“ povzdechlo si Slunce, „celý den dávám lidem
světlo, ale oni si jen stěžují, buď svítím moc, anebo málo. Jednomu je prý ode mě horko, druhý říká,
ať přitopím.“ Po těch slovech Slunce usnulo, protože bylo opravdu velmi unavené. Druhý den ráno,
ještě předtím, než domeček opustilo, se ho Květinová Dívka zeptala: „Hledám Světa z vesnice. Ty jsi
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ho asi neviděl, Vide?“ „Ale ano, viděl,“ opovědělo Slunce, „je teď ve vesnici zvané Záříčí. Nějaké dívce
se zalíbil, tak ho očarovala a donutila, aby k ní odešel. Jeho mysl je omámena.“ Potom se Slunce
rozloučilo a odešlo. Když to žena uslyšela, okamžitě se chtěla vypravit zpět. „Počkej,“ řekla Květinová
Dívka, „vezmi si tento lískový oříšek. Rozlouskni ho, až budeš potřebovat pomoc.“ Žena poděkovala a
vyrazila na cestu lesem.
Les byl hluboký a nepřehledný. Žena si myslela, že se ztratila, a tak ji přepadlo zoufalství. Nakonec,
když už Slunce začalo zapadat, omylem zakopla o kořínek a spadla na Zem. Když se po nějakém čase
z bezvědomí probudila, zjistila, že je vlastně na okraji jí známého lesa, kde kousek dál v údolí leží
vesnice Záříčí. Žena na nic nečekala a vydala se k vesnici, zatímco stále v ruce držela tři lískové oříšky.
Už na cestičce vedoucí k vesnici slyšela daleko se rozléhající veselí. Když přišla na okraj vesnice, všimla
si, že se chystá svatba. Žena věděla, kdo se má ženit, a zabolelo ji srdce. Nevěděla však, co má dělat
dál, jak svému muži pomoci. Tu si ale vzpomněla na ty tři záhadné lískové oříšky. „Smutek a trápení
mě nikam nedostanou,“ řekla si pro sebe, „musím o svého muže bojovat.“ S novým odhodláním vzala
oříšek, který obdržela od Větrnice, a rozlouskla ho. Slzy, které dosud měla v očích, se zastavily.
V oříšku byly krásné bílé šaty, tak lehké jako chmýří Pampelišky. Žena si je oblékla a vyrazila do
vesnice, kde si jí hned každý mladík začal všímat. Uprostřed taneční zábavy z ní nikdo nemohl spustit
oči. „Jak jen ladně, půvabně a lehce tančí,“ pomysleli si mladíci, „jako kdyby to byla dcera Větru.“
Zanedlouho, když nastala půlnoc, se ale žena nenápadně vypařila zpět na okraj vesnice ke skrytému
místu, u něhož rostla veliká Borovice.
Druhý den žena rozlouskla oříšek od Lůny a našla v něm překrásné stříbrné šaty ušité z toho
nejčistšího Lnu a ryzího stříbra. Ve vesnici byli všichni ženou doslova unešení. Žádný ptáček zpěváček
by se jí v tanci nevyrovnal. „To snad není možné,“ říkali udiveně mladíci, „není to měsíční víla?“ Když
se pak o půlnoci rozkoukali, žena opět zmizela ve svém úkrytu. Třetí den pak rozlouskla poslední
oříšek, který dostala od Květinové Dívky. Samým údivem málem omdlela. V oříšku totiž byly ty
nejjemnější šaty prošívané ryzím zlatem. Zářily jako samo Slunce. Když žena dorazila do vesnice a
opět se rozhodla tancovat, všichni byli jako očarovaní. Žena byla veselá, necítila zášť, jen radost a
odhodlání. Byla skutečně krásná, a to především uvnitř. Všichni mládenci to věděli, ale neuměli to
popsat. Mezi nimi stál i její muž, kterému se při pohledu na ni otevřelo srdce, oči se vyjasnily a podlé
kouzlo slepé lásky se zlomilo. Když si uvědomil, co se stalo, prorazil si cestu ke své ženě a pevně ji
objal. Oba měli v očích slzy. „Děkuji ti, že jsi mě hledala,“ poděkoval muž své ženě a dlouze ji políbil.
Potom před celou vesnicí obvinil dívku, která ho očarovala a jež si ho chtěla podlou lstí vzít. Následně
se svou ženou odešel zpět do své vesnice. Do konce jejich života je pak už nikdy nic nerozdělilo.
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Živá a mrtvá voda
Kdysi dávno žili v jedné malé vesnici s dřevěnými domečky tři bratři. Dva z nich byli velmi lstiví, už od
malička se spolčovali proti ostatním dětem, tropili jim naschvály a strašili je tak moc, až jeden chlapec
málem duši vypustil. Naproti tomu byl jejich nejmladší bratr velmi hodný, o všechny se upřímně a s
dětskou nevinností staral a rád nechával u lesa jídlo ptáčkům a zvířátkům. „Postavili jsme zde vesnici
a zabrali tak váš vlastní domov,“ říkával často, „proto prosím přijměte tento chléb jako projev
vděčnosti a omluvy.“ Sýkorkám se líbilo jeho upřímné srdce a zvykly si na chlapce tak, že mu po čase
začaly zobat z ruky. Jednoho dne za stmívání se chlapec rozhodl nevracet zpět do vesnice a místo
toho přespat v malém sadě plném lesních Jabloní. Sluníčko zapadalo za obzor a dodalo ještě poslední
sílu všem, kteří o ni požádali. Kosové pobíhali po louce a vytahovali ze Země Červíky. Jejich ladné
poskakování chlapce brzy uspalo. Když se ráno probudil, všiml si, že z Jabloně zmizelo jablko. Ihned se
vrátil domů a oznámil to otci, který byl tehdy hlavním představitelem vesnické rady. Otci to
pochopitelně přišlo divné a rozhodl se, že tam na noc pošle svého nejstaršího syna, aby Jabloně hlídal
a zjistil, kdo tam do sadu chodí. Jenže mladík pochopitelně okamžitě usnul a druhý den byla Jabloň
znovu o jablíčko chudší. Když se vrátil domů bez jediné stopy, otec tentokrát vyslal svého
prostředního syna, jenže ten také za stmívání usnul a nic nezjistil. „Půjdu znovu,“ řekl nejmladší bratr,
„slibuji, že neusnu.“ Otec souhlasil, a tak se chlapec za stmívání vydal do sadu. Uvelebil se na měkké
trávě pokryté nejrůznějšími rostlinkami včetně Sedmikrásek a čekal, až přijde noc. Chlapec si dával
veliký pozor, aby znovu neusnul. Přemýšlel, přesouval se z místa na místo, a dokonce si i prozpěvoval.
Teprve až o půlnoci uslyšel slabé šumění ptačích křídel. Chlapec se opatrně schoval za jednu Jabloň a
počkal si, až pták přiletí blíže. Když se tak stalo, chlapec málem oněměl překvapením. Ten ptačí zloděj
totiž zářil do všech stran zlatavým peřím, které celý sad zalilo ohnivým světlem. Chlapec nic tak
zářivého a půvabného ještě nikdy neviděl. Bylo mu jasné, že pták přiletěl z jiného světa. Avšak ještě,
než se zlatý pták stačil uvelebit v koruně stromu, chlapec vyběhl ze svého úkrytu v naději, že ptáka
polapí. Jenže pták jen zakřičel, vznesl se a zmizel do tmy. Jediné, co za sebou zanechal, bylo jedno
malé zářivé peříčko.
Když otec peříčko spatřil, okamžitě po kouzelném opeřenci zatoužil. Všichni jeho synové, aby ukázali,
že jsou odvážní a hodní cti, se nabídli, že ptáka najdou. Otec si původně myslel, že vyšle jen jednoho,
ale nakonec souhlasil. „Alespoň na sebe dáte vzájemně pozor,“ dodal a popřál svým synům šťastnou
cestu. Po vykonání obřadu, který měl zajistit štěstí při cestování, se chlapci vydali směrem, kterým
pták minulé noci zmizel. Netrvalo dlouho a dorazili do hlubokého lesa, na jehož okraji se tyčily statné
Borovice. Les byl zpočátku prosvětlený, ale postupem času začalo přibývat hustých korun stromů,
trnitého houští a mechového podrostu. V poledne všichni bratři dorazili k rozcestí, kde se lesní
cestička dále rozdvojovala. „Musíme se rozdělit,“ promluvil nejstarší bratr. Ostatní souhlasili, avšak
oběma starším bratrům se v hlavě zrodil lstivý úmysl. „My půjdeme tudy,“ řekl prostřední bratr a
ukázal na cestičku, „a ty, protože jsi dokázal v noci neusnout, máš jistě dostatek schopností na to,
abys mohl jít sám.“ A tak se oba starší bratři vydali jedním směrem a nejmladší bratr tím druhým.
Předtím však ještě do Země zapíchli tři lískové proutky, kouzelné hůlky, aby ti, kdo se vrátí, poznali,
jestli někdo zlatého ptáka nenašel. „Určitě ptáka najdeme my,“ řekl nejstarší bratr, „a vysloužíme si
patřičnou úctu jen pro sebe. S trochou štěstí se on už nikdy nevrátí.“ Avšak ještě téhož dne si museli
odpočinout. Ve svém plátěném vaku měli oba dostatek jídla včetně chleba, sýru a malých koláčků.
Když se oba bratři s chutí do jídla pustili, zdálo se jim, jako by je někdo sledoval. Zanedlouho se
skutečně z houští vynořil malý chlupatý host, přesněji rezatá Liška, která vypadala hladově a
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vzbuzovala lítost, ovšem bratři na to nedbali. „Jdi pryč,“ okřikli bratři Lišku, „tady nemáš co
pohledávat. Tohle je naše jídlo.“ Když poznali, že se Liška nedá tak snadno odradit, začali po ní házet
šišky a kameny. Nakonec to po jednom nepříjemném zásahu Liška vzdala a utekla zpět do lesa.
Mezitím nejmladší bratr bloudil po lesních cestičkách a vůbec nevěděl kudy jít dál. Vyšel na okraj lesa,
ale odtamtud spatřil jen údolí, v němž se táhla dlouhá řeka, která vytékala z hustých lesů a jako had
se plazila mezi vysokými zalesněnými kopci, skrze skály, lesy, louky a pole. Chlapec byl ztracen,
nevěděl, kam ho jeho hledání zavedlo. Rozhodl se posadit a dát si něco malého k jídlu, vždyť přece
celý den bez přestání jen šel. Měl málo jídla, protože jeho bratři si s sebou vzali velikou část, když si
na rozcestí jídlo dělili. Stmívalo se, chlapec přemýšlel, co má dělat dál. Ovšem najednou se z lesa
ozvalo zašumění a z houští vyšla krásná Liška, která na hlavě měla velikou bouli. Vypadala smutně a
hladově. „Pojď sem, Lištičko,“ řekl mladík vlídně, „na, vezmi si. Vždyť je tu pro nás oba jídla dostatek.“
Liška se ostýchala, ale nakonec nabízené jídlo přijala. Chlapec se k ní choval s úctou, jak se sluší a
patří k hostu a příteli. Když Liška dojedla, udělala něco, co chlapce překvapilo tak, že zůstal sedět
s otevřenou pusou. Liška totiž promluvila lidským hlasem: „Za to, že jsi mně pomohl a nakrmil,
pomůžu i já tobě při tvém hledání. Řekni, kam máš namířeno?“ Když chlapec vše pravdivě vypověděl,
Liška slíbila, že mu pomůže. „Nedaleko odtud je vesnice,“ vysvětlovala Liška, „kde zlatý ohnivý pták
přebývá. Následuj mě.“ Mladík na nic nečekal a vydal se za Liškou, která ho odhodlaně a přímo vedla
správnou cestou.
Za chvíli dorazili k vesničce, která se rozprostírala v údolí přímo kolem veliké řeky. Oba břehy spojoval
dřevěný most, na jehož konci stál veliký dům, jaký chlapec ještě nikdy předtím neviděl. „Běž do toho
domu,“ řekla Liška, „tam v kleci najdeš ohnivého ptáka, ale varuji tě, vrať se před půlnocí, jinak to
s tebou může špatně dopadnout.“ Chlapec souhlasil a vydal se do vesnice. Zpočátku mu přišla velice
zvláštní, protože nikde nikdo nebyl. Domečky byly prázdné, všude akorát foukal Vítr a řeka se líně
táhla dále do údolí. Mladíkovi odvaha rozhodně nechyběla. Odhodlaně otevřel dveře do hlavního
domu a vstoupil dovnitř. Když se tak kolem rozhlížel, spatřil nejrůznější poklady, truhlici plnou zlata,
stoly pokryté jídlem a džbánky s tou nejvybranější medovinou. Najednou však jeho zrak ulpěl na
zlatém ptákovi, který zářil jako samo Slunce a jenž byl skutečně zavřený v prazvláštní kleci. Už se
chystal klec vzít a odejít, ale to víte, měl po dlouhé cestě hlad. Navíc jeho mysl okouzlily všechny ty
cennosti kolem. Než se však stačil pořádně rozkoukat, nastala půlnoc. V tu chvíli se všude kolem
objevili duchové, kteří měli lidskou podobu. Chlapec nevěděl, jsou-li živí či mrtví, ale když ho
najednou dva z nich pevně popadli kolem ramen, všechny otázky mu z hlavy vymizely. „Kdo jsi?“
zeptal se ozdobně oblečený muž, patrně náčelník. Chlapec neodpověděl. Když mu však ti dva, kteří ho
předtím popadli, názorně a citlivě vysvětlili, aby promluvil, mladík nakonec souhlasil s tím, že vše
poví. „Zajímavé,“ odvětil náčelník, „budiž, zářivý pták je tvůj, přivedeš-li mi stříbrného Koně z větrné
říše. Teď běž.“ Náčelník dal ostatním pokyn, aby chlapce propustili.
Když se chlapec vrátil zpět na okraj vesnice, Liška ho pokárala: „Vidíš, kdybys mě býval poslechl, pták
už mohl být tvůj. Avšak již se nedá nic dělat, musíme spolu do větrné říše.“ Chlapec Lišce poděkoval a
oba se vypravili na cestu. Šli lesem, sem tam se objevila malá mýtinka, ale jinak všude byly jen vysoké
stromy a trnité křoví. Když z lesa vyšli, objevili se opět na místě, kudy protékala ona tajemná řeka,
ovšem nyní již byli ve větrné říši. Větrnice skučela všude kolem, zatímco Vítr proháněl listí ve
stromech. Uprostřed řeky opět stála tajemná vesnice. „Běž do té veliké stáje,“ řekla Liška chlapci,
„avšak tentokrát tam nezůstaň, sic by tě postihlo neštěstí.“ Chlapec slíbil, že se teď již nebude ničím
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zdržovat, ovšem po příchodu do překrásně vyzdobené stáje, v níž byli jen ti nejlepší Koně a zlacená
sedla, se chlapci zamotala hlava tak moc, že se musel posadit. Než se stačil vzpamatovat, nastalo
poledne a kolem se opět objevili kouzelní lidé. Chlapec ani nekladl odpor a vše po pravdě vyložil.
„Zajímavé,“ řekl náčelník, „toho Koně, který je mimochodem nejrychlejší na světě, dostaneš, pokud
mi přivedeš krásnou pannu z vílí říše.“ Po vyslechnutí této nabídky chlapec se studem odešel, protože
se bál, že ho Liška opět pokárá.
Pochopitelně se mladík nemýlil, Liška už zdálky jen kroutila na přicházejícího chlapce hlavou. „Znovu
jsi mě neposlechl,“ řekla Liška, „no, snad už to nyní vyjde, musíme se okamžitě vypravit do vílí říše.“
Tak se chlapec a Liška opět vydali na cestu hlubokým lesem, až se skutečně dostali do vílí říše. Avšak
nyní všude ve vesnici, která se opět rozprostírala kolem veliké řeky, pobíhali lidé nejrůznějšího věku.
„Toto jsou poslední lidé,“ promluvila Liška, „kteří bydlí bok po boku s vílami. Dál už je to na tobě,
nemůžu tam jít s tebou. Avšak neboj se, počkám tu na tebe.“ Chlapec Lišce poděkoval a přísahal si, že
nyní bude mnohem obezřetnější. Na nic nemeškal a vypravil se přímo k náčelníkovi, avšak ještě dříve,
než stačil přijít do jeho domu, uviděl u řeky překrásnou mladou dívku se zlatými vlasy. Byla celá
oblečená v bílém šatu a kolem pasu měla uvázanou modrou stuhu. Vlasy měla rozpuštěné až na
jediný malý copánek, který byl omotaný kolem její hlavy jako věneček. Byla tak půvabná, až se mladík
málem zamotal na místě. Její jemné ručičky právě opatrně omotávaly barevné lněné šátečky kolem
rozkvetlého šípkového keře. „Kdopak jsi?“ zeptal se náčelník, který právě přišel a vyrušil chlapce
z rozjímání. Mladík po pravdě vyložil vše, co zažil. „To je moje dcera,“ promluvil náčelník, „jestli ti je
opravdu souzena, pak nic proti vašemu spojení nenamítám. Avšak musíš splnit tři úkoly.“ Mladík
poznal, že nemá na vybranou, a souhlasil. Náčelník ho zavedl doprostřed obrovské louky, která se
táhla široko daleko, a řekl mu: „Včera v noci na tuto louku popadaly malé Hvězdičky. Když je všechny
posbíráš do svítání, první úkol jsi splnil.“ Po těchto slovech odešel a nechal zoufalého chlapce
samotného. Chlapec viděl všechny ty lesklé malé Hvězdičky, které se třpytily jako kapky rosy, ale bylo
jich tolik, že si myslel, že by to ani do roka a do dne nestihl. Najednou ale uslyšel mávání malých
křidýlek a před ním na louce se objevily ty Sýkorky, které předtím doma rád krmíval. „Přišly jsme ti
pomoci,“ promluvily lidským hlasem, „neboj se, krásná lada bude tvá.“ Chlapec ani nestačil
poděkovat, když tu se najednou ozvaly další hlasy, tentokrát ze Země: „My jsme ti také přišli pomoci.
Jsme Mravenci, kterým jsi nechával jídlo na okraji lesa. Úctu oplácíme úctou.“ Na mladíkově tváři se
objevily slzy štěstí, které nepřestaly téct zvláště tehdy, když viděl, jak se najednou všechny malé
Hvězdičky přesouvají na jednu velikou hromadu, která se leskla stříbřitou září. Do svítání byla louka
prázdná.
„Jsi opravdu dobrý,“ promluvil udivený náčelník a rukou si prohrábl svůj vous, „vidím, že ti má dcera
asi bude skutečně souzena, ale neukvapuj se. Zatím jsi splnil jen jeden úkol.“ Po těchto slovech
náčelník mladíka dovedl na okraj hlubokého lesa, u něhož se nacházelo ohromné jezero. Náčelník měl
v ruce několik jehel, jedna byla pozlacená a leskla se slunečními paprsky, další byla stříbrná, jiná
bronzová, další železná, a tak dále. Mezi nimi byla i jedna velice prostá a opotřebovaná. Náčelník se
najednou rozmáchl a všechny do jedné je hodil do jezera. „Doneseš-li mi,“ řekl vážně, „před
stmíváním tu jehlu, se kterou má dcera vyšívá, splníš druhý úkol.“ Chlapce to nepotěšilo, jezero bylo
veliké a hluboké a neměl tušení, co má podniknout. Opět málem propadl zoufalství, když tu se
najednou z jezera vynořila malá rybička, která promluvila: „Pomůžu ti, protože nám vzdáváš úctu
vždy, když jdete s bratry rybařit. Jako jediný nás prosíš o odpuštění a dáváš nám obětiny, což je dnes
u lidí vzácnost.“ Chlapec rybce poděkoval. „Řekni,“ pokračovala rybka, „kterou jehlu ti mám přinést?“
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Chlapec se zamyslel. Tu si však vzpomněl na péči, s jakou dívka zacházela se šípkovým keřem. „Dívka
je hodně pracovitá a poctivá,“ řekl chlapec, „přines mi, rybko, tu nejprostší a nejopotřebovanější
jehlu.“ Rybka se ponořila a zanedlouho byla zpět na povrchu s opotřebovanou jehlou v ústech.
Chlapec si jehlu vzal a vřele rybce poděkoval. Poté na nic nečekal a vydal se přímo k náčelníkovi.
Když mu chlapec jehlu ukázal, náčelník samým údivem otevřel ústa dokořán. „Opět jsi splnil úkol,“
řekl, „vida, tedy tě čeká ten poslední.“ Jemně zatleskal dlaněmi a zanedlouho do pokoje přišlo asi
dvanáct stejně vysokých dívek se závoji přes obličej. Náčelník se usmál a promluvil: „Poznáš-li svou
vyvolenou, je tvá. To je poslední úkol.“ Chlapec začal opatrně kolem dívek procházet, ale žádné stopy
si nevšiml. Všechny vypadaly na chlup stejně, až na jednu maličkost. Když dívka stála u řeky, chlapec
si všiml, že mašličku na modré stužce kolem pasu nosí u pravého boku. Mladík se rozhlížel a všiml si,
že skoro všechny dívky mají mašličku na levém boku, všechny až na jednu. Chlapec k ní přistoupil a
odhalil závoj. V dívčiných očích byla radost. „Budiž,“ řekl poněkud smutně náčelník, „má dcera je tvá,
starej se o ni dobře.“ Chlapec poděkoval, vzal dívku za ruku a vydal se s ní pryč z vesnice. Zdálky je už
vítala Liška. „Honem,“ řekla, „musíme zpět do větrné říše.“
Když prošli lesem a dorazili na jeho okraj, mladík zčervenal a pevně chytil dívku za ruku. Nechtěl se jí
vzdát. „Neboj se,“ promluvila Liška a záludně se usmála, „budeš mít dívku i Koně.“ Liška došla
k nejbližší kládě, přes kterou se třikrát překulila. Chlapec s dívkou se ani nestačili vzpamatovat, když
tu se Liška změnila do dívčiny podoby, takže byly k nerozeznání. „Zaveď mě do stáje,“ řekla Liška, „a
vyměň mě za Koně. Sejdeme se později.“ Chlapec se na nic neptal a vyrazil s Liškou v dívčině podobě
do vesnice. Náčelník měl ohromnou radost a okamžitě dívku za Koně vyměnil. Když mladík s Koněm
odešel, rozhodl se náčelník pořádat velikou svatbu. Všude se bavili hosté, jedli a veselili se. „Co na ni
říkáte?“ zeptal se náčelník a pozvedl nos, „není ze všech nejkrásnější?“ „To jo,“ odpověděl jeden muž,
„krásná je, její půvab by jí záviděly i bílé Laně, avšak mně se zdá, jako by její oči byly oči Lišky.“ Po
těchto slovech se z dívky stala opět Liška, která na nic nečekala a utekla z vesnice. Byla velmi rychlá,
takže netrvalo dlouho a opět se s chlapcem, dívkou a rychlým Koněm shledala. „To bylo o chlup,“
řekla se zjevným pocitem uspokojení, „ale zvládli jsme to. Teď honem zpět do údolí.“
Když dorazili k vesnici, v které byl obrovský dům se zlatým ptákem, Liška se opět třikrát překulila a
proměnila se do podoby Koně. „Budeš mít ptáka, Koně i dívku,“ prohlásila Liška a zasmála se. Chlapec
pochopil a odvedl Lišku do vesnice duchů. Náčelník měl ohromnou radost a rád Koně za ohnivého
ptáka vyměnil. Když chlapec odešel, náčelník se novým Koněm chlubil po celé vesnici. „Je to
nejrychlejší Kůň z větrné říše,“ prohlašoval, „leskne se stříbrem i zlatem.“ „krásný Kůň,“ řekl jeden
závistivec, „ale nemá náhodou oči Lišky?“ Po těchto slovech Liška získala zpět svou původní podobu.
Na nic nečekala a okamžitě zmizela všem z dohledu. V lese na úbočí kopce se pak opět shledala
s chlapcem, dívkou, ptákem a Koněm. Na Koni se chlapci a dívce jelo rychle, proto netrvalo dlouho a
všichni dorazili zpět na rozcestí. Chlapcův lískový proutek byl obalený listím, ostatní dva byly suché a
prázdné. „Tady se naše cesty rozcházejí,“ promluvila Liška, „avšak poslechni mou poslední radu.
Nikde se nezastavuj a jeď rovnou domů, neohlížej se, běž přímo.“ Liška se usmála a zmizela v lese.
Chlapec však byl po dlouhé cestě unavený a rozhodl se na rozcestí přespat. Dívka k němu přistoupila
a začala ho hladit po tváři. Chlapec položil hlavu do jejího klína a usnul klidným spánkem.
Avšak to byla zásadní chyba. Zanedlouho se totiž vrátili i oba bratři, pochopitelně s prázdnou. Když
však uviděli, k jakému štěstí jejich bratr přišel, jejich srdce ovládl zlý úmysl. Vzali své sekery a
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chladnokrevně svého nejmladšího bratra rozřezali na kusy. Dívce pak pohrozili, že jestli něco řekne,
zabijí i ji, a to velmi krutým a bolestivým způsobem. Chvíli se oba ještě hádali, kdo z nich pojede na
Koni, ale nakonec na něj posadili jen dívku a Koně vedli každý z jedné strany. Když se prodrali lesem a
došli zpět k vesnici, jejich otec je vřele uvítal a ptal se na osud svého nejmladšího syna. Oba bratři
zalhali a řekli, že padl v boji. Otec byl z toho velice smutný, ale věděl, že již nemůže nic udělat.
Mezitím na rozcestí zafoukal Vítr a pohladil mrtvé chlapcovo tělo. Když se však zápach dostatečně
roznesl po okolí, z lesa se zničehonic vynořila Liška, chlapcova spojenkyně. Ta na nic nečekala a začala
se rozhlížet kolem. Její zrak padl na vraní hnízdo, v kterém se právě vylíhla tři mláďata. Liška k němu
přiskočila a popadla jedno mládě za krk. Najednou se vrátila stará Vrána a vyděsila se. „Nech mé
mládě na pokoji,“ řekla. „Jedině tehdy,“ odpověděla Liška s mladou Vránou v puse, „když mi od
velikého jezera přineseš z pramenů mrtvou a živou vodu.“ Vrána neměla na výběr, a tak se vypravila
do světa, kam měla přístup a kde se nacházely potřebné prameny. Zanedlouho se vrátila s lahvičkami
mrtvé a živé vody. Liška za ně poděkovala a nechala mládě na pokoji. Okamžitě přistoupila
k mladíkovi a pokropila kusy jeho těla mrtvou vodou. „Hlava zpět ke krku,“ promluvila, „šlacha ke
šlaše, kost ke kosti.“ Zaříkání a mrtvá voda způsobily, že tělo srostlo zpět do jednoho celku. Poté Liška
vzala živou vodu a vdechla tak chlapci zpět život. Mladík se probral a podivoval se, kde je dívka, Kůň a
pták. Když mu Liška vše vysvětlila, znovu ho pokárala, že neposlechl její radu. Mladík zčervenal.
„Omlouvám se,“ řekl, „odpouštíš mi?“ „Odpouštím,“ odpověděla Liška s úsměvem, „žij šťastně, Vide.“
Ještě předtím, než se jejich cesty rozešly, chlapec Lišce nezapomněl poděkovat. Avšak něco na něm
se změnilo, o čem mu Liška neřekla a co sám nemohl poznat. Jeho tvář byla nyní mnohem mladší a
krásnější. Navíc celá zářila jako to nejčistší plátno.
Když chlapec prošel lesem a dostal se na okraj vesnice, zdálky spatřil, jak se jeho bratři veselí. Rozhodl
se napřed navštívit svého Koně, a tak se pod rouškou noci vplížil na místo, kde byl jeho Kůň přivázaný.
Když Kůň chlapce spatřil, měl ohromnou radost, tak velikou, že ho málem svým řehtáním prozradil.
Chlapec měl rozpárané oblečení, a tak se převlékl do prostého lněného šatu, který ležel poblíž. Druhý
den ráno přišel k domu svého otce. V místnosti byl jeho otec, oba jeho bratři, dívka, i pták v kleci.
Avšak nikdo ho zprvu nepoznal, protože vypadal jinak. „Čeho si žádáš, cizinče?“ zeptal se otec vlídně.
„Spravedlnosti,“ odpověděl syn. V tu chvíli ho však dívka poznala a vrhla se mu kolem krku. Poté vše
chlapcovu otci vyložila a řekla mu, jakými výhružkami ji jeho dva starší synové zasypali. Otec se
rozzuřil tak moc, že nechal své dva starší syny soudit radou, kterou shromáždil u mocného Dubu.
Rozsudek byl jasný, protože na takové kruté jednání, jakého se bratři dopustili, nikdo ve vesnici ve
svých životech ani nepomyslel. Oba bratři byli popraveni. Chlapec pak s dívkou i otcem žili šťastně až
do smrti. Všem byl dopřán dlouhý a pravdivý život. Jejich rychlý Kůň byl chloubou celé vesnice a
ohnivému ptákovi se každý klaněl. A kam se poděla hodná Liška? Tak abyste věděli, vždy když se
chlapec vydal na delší cestu, Liška na něj dohlížela a radila mu. Tentokrát však její rady skutečně
poslouchal.
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Vlčí pomoc
Za devatero horami a sedmero řekami žil kdysi mládenec se svými dvěma bratry. Už před mnoha léty
přišli o maminku, ale jejich tatínek a všichni ve vesnici se o ně náležitě postarali, aby vyrostli do síly,
odvahy a důvtipu. Nicméně oba starší bratři našeho mladíka byli nezkušení a nezodpovědní. Často
místo toho, aby splnili svůj úkol, pracovali na poli nebo hledali sílu v hlubokých lesích, chodívali za
všelijakou zábavou a velmi je lákalo škádlit ostatní. Otec jim často říkával, že všechno má svůj smysl,
že oslavy se konají podle koloběhu roku a jdou ruku v ruce s důležitými událostmi, že medovina je
posvátná a určená pro zvláštní obřady, a všechny další poučky, které jeho dva starší synové vůbec
nebrali v potaz. Naopak nejmladší syn znal rovnováhu mezi prací a zábavou, byl zodpovědný a
samozřejmě jako každý správný člověk i on dělal chyby, ze kterých se snažil poučit. Kromě těchto
rozdílů byl však život v mladíkově rodu i rodině poklidný, protože je chránil jejich rodový spojenec,
mocný Orel ze skal, který každý den vítal vycházející Slunce.
Jednoho dne však otec onemocněl vážnou chorobou, při které přestával vidět, protože se mu oči
začaly zahalovat prazvláštní mlhou. Vesnický léčitel se mu snažil všemožně pomoci, využíval sílu
rostlin a zvířat, ale nic chorobu úplně nevyléčilo. Nakonec se léčitel rozhodl odejít hluboko do hor
hledat pomoc od dobrých duchů Přírody. Když tak jednou seděl v horách pod vysokou Borovicí,
duchové mu dali cennou radu, kterou pak sdělil otci tří chlapců. „Musíš najít živou vodu,“ řekl léčitel,
„když si jí potřeš oči, tvůj zrak se uzdraví.“ Otce tato zpráva příliš nepotěšila, ale alespoň v jeho srdci
zaplála naděje. „A kde ji mám najít?“ zeptal se otec smutně. „Duchové mi řekli,“ odpověděl léčitel,
„že se hluboko ve vílí říši nachází dvě studně, kde v jedné pramení mrtvá voda a v té druhé voda živá.
Cesta tam je náročná, nesmíš se nikde zastavovat, nikam se obracet, musíš jít stále vpřed, jinak se do
vílí říše nikdy nedostaneš.“ Otec si povzdychl. „A kudy vede ta cesta?“ zeptal se nakonec. Léčitel se
nadechl a odvětil: „Skrze hluboký les a zemi cizinců.“ Otec věděl, že mu jeho choroba nedovoluje, aby
se na cestu vydal on sám, proto se rozhodl svolat své tři syny. Všichni se okamžitě dobrovolně
přihlásili, že pro živou vodu zajdou. „Ne,“ řekl otec, „první jdi ty, můj nejstarší synu, a hlavně se mi
vrať živý a zdravý.“ Nejstaršího syna otcovo rozhodnutí potěšilo a ihned se vydal na cestu. Prošel
skrze hluboké lesy, jimiž protékaly potůčky a jež se jen hemžily houštím, křovím, vysokými stromy a
všelijakým zvířectvem. Netrvalo dlouho a dostal se do země cizinců, do prazvláštního města, v kterém
byly nejen budovy ze dřeva, ale především také z kamene, a vypadaly velice zvláštně. V ulicích bylo
plno lidí a syn si všiml, že se ani všichni vzájemně neznají. Někteří lidé se váleli v bahně a špíně, což
syna zarazilo. „Asi nemají rádi vodu,“ pomyslel si a poškrábal se na hlavě, „nebo se o ně nikdo
nezajímá, což bych se ani nedivil, když se neznají.“ Nakonec jeho zrak padl na velikou budovu, v níž se
to hemžilo samým veselím, lidé tam roznášeli nádoby s pitím, medovinou, pivem a vínem a na
miskách se nacházela spousta cizokrajného jídla. Syna to velmi zaujalo, avšak ještě více se začal
zajímat o hry, které místní hosté hráli. Proto se nesmíme divit, že úplně zapomněl na to, proč sem
vlastně přijel, a rozhodl se v tomto podivném domě zůstat. Když se syn dlouho nevracel, rozhodl se
otec poslat svého prostředního syna, protože choroba se stále zhoršovala. „Možná tvůj bratr jenom
zabloudil,“ řekl otec, „najdi ho a přiveď ho i s živou vodou zpět.“ Prostřední bratr souhlasil a také se
vydal na cestu hlubokým lesem. Když po nějakém čase dorazil do země cizinců, všiml si toho
podivného domu. „Jenom tam nakouknu,“ řekl si. Opatrně otevřel dveře a vešel dovnitř. Uvnitř pak
našel svého bratra uprostřed divoké zábavy. V tu chvíli se mu okamžitě vytratila z hlavy myšlenka na
živou vodu a spolu s bratrem se pustil do rozmanitých her. Byly tam dokonce i dámy, které byly
ochotné poskytnout jisté velmi soukromé služby.
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Otec byl smutný. „Proč se nikdo z nich nevrací?“ zeptal se a povzdychl si. „Tatínku,“ odpověděl
nejmladší syn, „já ti tu živou vodu přinesu a zjistím, co se stalo s mými bratry.“ „Dobře,“ řekl otec
neochotně, „ale buď opatrný, nerad bych ztratil i tebe.“ Mladík slíbil, že si na sebe dá pozor, a vydal
se na cestu hlubokým lesem. Když projížděl zemí cizinců, vůbec nevěnoval pozornost tomu
podivnému domu, i když ho zajímalo, proč jsou lidé uvnitř tak veselí. „Jen dál,“ popohnal svého Koně,
„musíme se dostat do vílí říše.“ Projížděl špinavými ulicemi, které oživoval zástup překřikujících se
lidí. Mladík mezi nimi poznal obchodníky, kteří občas zavítali i do jeho vesnice. Avšak nezastavoval se,
projížděl dále, až se dostal za město k řece, přes kterou vedl malý dřevěný most. Nicméně nyní ho
něco donutilo zastavit, protože si všiml, že u mostu leží mrtvola nějakého muže. Mladík neuměl řeč
cizinců, a tak se na kolemjdoucího domorodce obrátil posunky, kdy jednoduše ukázal na mrtvolu a
gestem se zeptal, co se s ním stalo. Po chvíli vysvětlování, při kterém domorodec prováděl všelijaké
pohyby, mladíkovi došlo, že to byl dlužník a vyvrhel, který si nezasloužil pohřeb. „Jistě, vše je u vás o
těch blýskavých věcech,“ pomyslel si mladík a vytáhl z kapsy váček plný zlatých a stříbrných šperků,
kterými si lidé u něj ve vesnici občas zdobili domovy a zbraně. Domorodec pochopil, že po něm
mladík chce, aby chudáka pohřbil, a také tak toho dne učinil. Koneckonců, mrtvola už začínala pěkně
zapáchat a poutníci si na to často stěžovali.
Mladík pokračoval dále v cestě, jel přes pole, kopce a lesy. Občas se zastavil a jen tak se pokochal
pohledem na krajinu, která začala nabírat docela jiný tvar. Potůčků neustále přibývalo a lesy se zdály
být hlubší a temnější. Když se setmělo, mladík se rozhodl přespat na okraji jedné mýtiny. Rozdělal
oheň a posilnil se žaludovým chlebem, velmi prastarým a obřadním jídlem, v kterém je uchována
mužná síla Dubu. Tu noc se ale stalo něco velice zvláštního. Měsíc byl v úplňku a kolem líně pofukoval
Vítr. Mladík již téměř spal, když tu se zničehonic z houští a keřů vynořil host. Chlapec se polekal a
chystal se utéci, avšak host najednou promluvil: „Neboj se, přišel jsem ti pomoci.“ Mladík se zarazil a
dobře si hosta prohlédl. Byl to veliký bílý Vlk, kolem něhož se vinula zvláštní mlha jako opar nad
kotlíkem vařící se vody. „Kdo,“ zeptal se mladík koktavě, „kdo jsi?“ „Jsem bílý Vlk,“ odpověděl Vlk,
„přišel jsem ti pomoci a ochránit tě. Kam máš namířeno?“ Když mladík vše po pravdě vypověděl, Vlk
před něj předstoupil, takže si mladík mohl všimnout jeho upřímných očí. „Nasedni na mě,“ odpověděl
Vlk, „do zítřejšího setmění jsme tam.“ Chlapec se podivoval tomu, že by Vlk měl takovou sílu, aby ho
celý den nosil na hřbetě, avšak na nic se neptal a na Vlka nasedl. Jaké bylo jeho překvapení, když se
najednou Vlk vznesl ze Země a vyletěl až nad vysoké lesní stromy. Chlapec se vylekal, ale držel se
pevně. „Ty,“ zeptal se mladík, „ty umíš létat?“ „Samozřejmě,“ odpověděl Vlk, „a dovezu tě až do vílí
říše. Vím, kde je vesnice s těmi kouzelnými prameny.“
Letěli celý den, přes hory, kopce a údolí. Často se k nim přidali menší či větší ptáčkové, aby je
doprovodili na jejich cestě. Vítr šuměl, Slunce svítilo a krajina se celá zelenala mladým listím. A
přesně jak Vlk slíbil, za setmění dorazili k vílí vesnici. Vlk přistál na louce pokryté barevnými květinami
a řekl: „Počkám tu na tebe, dál jít nemůžu. Avšak poslechni mou radu, naber živé vody a nikde se
nezdržuj.“ Mladík kývl hlavou a opatrně se vydal do vílí vesnice. Domečky byly krásné, dřevěné a
útulné. Kolem vesničky rostly šípkové a hlohové keře, na nichž byly připevněny barevné lněné
šátečky. Mladíka ten pohled zaujal, ale nezastavoval se. Když dorazil k oběma studním, všiml si, že u
jedné nic neroste, jako by všechna tráva a Květena odtamtud zmizela. Naopak u druhé studně se to
rostlinkami jen hemžilo. „To bude živá voda,“ řekl si mladík a opatrně vodu nabral do malé hliněné
lahvičky. Už se chystal vrátit zpět, když tu se najednou před ním v dálce zjevila víla. Stála u šípkového
keře, její oblečení bylo lehké, bílé a čisté jako ona sama. Její zlaté vlasy zářily do všech stran. Mladík
80

nemohl nic dělat, jeho tělo se jakoby samo vydalo víle vstříc na vzdálený okraj vesničky. Nemohl
mluvit, byl očarovaný. „Kdo jsi?“ zeptala se víla, když k ní mladík přišel. Víla byla stejně vysoká jako
on, ale její nohy byly delší, boky okrouhlejší a pas útlejší. Pohled do jejích očí mu z mysli odstranil
všechna slova. Víla cítila to samé, až ji to překvapilo. Usmála se, její pohled odhalil hluboké oči a
vysoké lícní kosti, tělesné vlastnosti, kterých si Vindové cení. Opatrně ho vzala za ruku, mladík necítil
nic, jen závan Větru, který v ohnivém období pročesává vlasy zlatavého obilí. Políbila ho, chlapec
začal blouznit. Ocitl se v náručí hlubokého jezera, v němž cítil každou vlnku, která se pomalu
přibližovala ke stříbřitému Měsíci. Vlnky se vzdalovaly, ale najednou se začaly přibližovat. Mladík
ucítil na tváři dotek pevných a živých zelených kopců, které se neustále zvětšovaly, až nakonec
zahalily celý jeho obličej. Mladík pil. Pil ze studánky života vyvěrající z obou kopců, kolem níž
poletovali barevní motýlci, na jejichž blyštivých křídlech se odráželo sluneční světlo. Kapky vody se
třpytily. Kopce se změnily v rovinu, ve vlnicí se travnaté planiny, které tančily v podzimním vánku.
Planiny se rozšiřovaly, až se změnily v jezero, široké a pevné. Uprostřed toho jezera byl vodní vír, do
kterého mladík spadl. Padal a padal, až pocítil to nejsilnější spojení ze všech. Oheň v jeho srdci planul.
Běž. Dýchej. Nahoru. Dolu. Pohybuj se v rytmu síly. Věneček z jarních květin poskakoval na dlouhých
zlatých vlasech. Rup, mladík přestal blouznit. Ležel na Zemi u hlohového keře. Víla ležela přímo na
něm samotným a upřeně se mu dívala do obličeje. Usmívala se.
Nastala půlnoc, čas duchů. Víla naposledy mladíka políbila, usmála se a zpod šatu vytáhla nádherný
zdobený pás, v jehož kůži byly vyšity kouzelné vzory. „Vezmi si ho,“ řekla víla, „a síla tě nikdy
neopustí.“ Mladík poděkoval a ihned si pás nasadil. Pocítil sílu, moc, kterou mohou poskytnout pouze
bytosti z jiných světů. Nerad se loučil, ale věděl, že musí odejít a pomoci svému ubohému otci. Nebyl
vůbec unavený, s pásem mohl běžet a nezadýchat se. Netrvalo dlouho a byl zpět u Vlka. Mladíkovy
tváře byly rudé jako Vlčí Mák, jeho dech byl sladký jako med. Vlk se na nic neptal, jen poručil
mladíkovi, aby na něj nasedl, a odletěl zpět směrem k místu, kde se původně setkali. Cesta zpět se
zdála být kratší, což je při cestování zvláštní, tentokráte netrvala ani den. „Tady se rozloučíme,“ řekl
Vlk, když z něj mladík sesedl a pohladil na něj stále čekajícího Koně, „dám ti však poslední radu,
nekupuj maso od šibenice.“ Mladíkovi ta rada přišla podivná, ale neptal se na vysvětlení. Byl rád, že
má živou vodu a kouzelný pás. Avšak jedna otázka mu stále tížila mysl, a tak ji položil: „Kdo vlastně jsi,
Vlku?“ Vlk se usmál a odpověděl: „Věz, že jsem duch toho, kterého jsi nechal pohřbít. V životě jsem
byl křísník, proto mám sílu bílého Vlka, avšak zapletl jsem se se špatnými lidmi. Musel jsem ti tvou
laskavost oplatit a věz a viz, že jsem to udělal rád.“ Po těchto slovech Vlk zmizel v mlze.
Mladík na nic nečekal a vypravil se na zpáteční cestu lesem, loukami a mýtinami. Pás mu dodal tolik
síly, že běžel vedle svého Koně a necítil žádnou únavu. Nečekaly na něj žádné překážky, což bylo
poněkud podezřelé. Zanedlouho dorazil zpět do města cizinců, kde však na svého Koně opět nasedl,
protože se mu uličky toho města zrovna nezamlouvaly. Projížděl pomalu, městečko bylo jiné než
vesnice, v kterých pobýval, a tedy velmi zajímavé. Jeho mysl byla plná dojmů, i když zároveň neustále
myslel na tu krásnou vílu. Najednou ho však z jeho přemýšlení vytrhl pohled na veliké náměstí,
uprostřed něhož stála šibenice s dvěma vězni. Když mladík přijel blíže, všiml si, že tam stojí jeho dva
bratři. Polekal se. „Co se vám stalo, bratři?“ zakřičel zdálky. Oba bratři byli skleslí, ale zaradovali se,
když svého bratra spatřili. „Prohráli jsme sami sebe v hrách,“ odpověděli, „prosím, vysvoboď nás.“
Mladík byl hodný a laskavý, vytáhl váčky se všemi cennostmi, které měl, a vykoupil oba bratry na
svobodu. Když odjížděli domů, mladík vše pověděl tak, jak se to přihodilo, až na některé drobné
maličkosti, které si chtěl nechat pro sebe. „Zajímavé,“ řekli jeho bratři, „jsi opravdu statečný.“ Ovšem
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v srdcích obou bratrů se nahromadil jed, i když z jejich úst tekl čirý med. Když se všichni rozhodli
odpočinout, oba počkali, až jejich bratr usne, poté mu vyměnili lahvičku s živou vodou za lahvičku
s jedem a sebrali mu kouzelný pás. Potom rychle odjeli domů za svým otcem.
Když se mladík probudil a zpozoroval, že jsou jeho bratři pryč i s kouzelným pásem, rozzuřil se a
okamžitě se vydal skrze hluboký les zpět do své vesnice, kde už na něj čekal otec a oba jeho bratři,
jejichž mysl posedl zlý úmysl. „Tak co,“ zeptal se otec s úsměvem, „jak jsi dopadl, můj synu?“ „Otče,
tady máš lahvičku s živou vodou.“ Mladík vzal lahvičku ze svého vaku a podal ji otci. „A prosím tě,
tatínku,“ dodal, „ve jménu Pravdy Vida sjednej spravedlnost. Mí bratři mě oloupili o kouzelný pás,
který jsem dostal darem od víly.“ „Lžeš,“ rozkřikli se bratři, „otče, dej si pozor! To není žádná živá
voda, ale jed.“ Otec se zarazil, protože se už chystal potřít vodou své oči. Místo toho jí však polil maso
a předhodil ho Psovi, který skoro okamžitě zemřel v krutých bolestech. Mladík stál jako zaražený. Oba
starší bratři se záludné usmáli. „Tady, otče,“ řekli a podali mu lahvičku s živou vodou, kterou předtím
mladíkovi ukradli, „tohle je pravá živá voda.“ Když si jí otec potřel oči, mlha okamžitě zmizela, takže
viděl čistě a jasně, dokonce ještě lépe, než kdy předtím. Jeho obličej se však zachmuřil. „Lhal jsi mi,
můj synu,“ řekl otec mladíkovi, „a chtěl jsi mě zabít. Rada rozhodne o tvém trestu. Mezitím však věz,
že tě zavřu do domu, jenž je postaven na vysokém stromě uprostřed hlubokého lesa.“ „Ale otče,“
bránil se mladík, „to není …“ „Už ani slovo!“ přerušil ho otec plný zlosti, „bojovníci tě tam ihned
odvedou. Už mi nikdy nechoď na oči.“ Když bojovníci mladíka odvedli do domu na vysokém stromě,
nezapomněli mu cestou pořádně vyprášit kožich. Pak ho tam zamkli a nechali napospas, bez jídla a
pití. Mladík se nad celou situací rozplakal a modlil se k Pravdy Vidovi, Bouřnému Vidovi a Mocnému
Vidovi o pomoc.
Jednu noc už měl ohromný hlad, věděl, že když se mu nedostane jídla a pití, určitě zemře. Najednou
však na střeše uslyšel zvuky a malým otvorem mu do místnosti spadl vak s jídlem. „Neboj se,
nezemřeš,“ uslyšel najednou povědomý hlas, „jedování zmůže hodně, avšak Pravda, spravedlnost,
nakonec vždycky zvítězí. Buď dobré mysli, to jediné tě teď může zachránit.“ Nebyl to nikdo jiný než
bílý Vlk. Mladík mu poděkoval a znovu v jeho srdci zaplanulo odhodlání. Celé tři roky a tři dny ho Vlk
neustále navštěvoval, nosil mu obživu a povídal si s ním. Mladík hodně pochopil sám o sobě, o
Přírodě, o světě kolem, dokonce se naučil mluvit se zvířaty a rostlinami, protože mu jedné noci Vlk
donesl maso bílého hada, v němž byla tato síla ukryta.
Mezitím ve vílí říši malý chlapeček, který se zrovna naučil mluvit, přiběhl ke své mamince a zeptal se:
„Mami, kdo je můj tatínek?“ „Chlapče,“ zasmála se maminka, „ten žije hodně daleko.“ „Já ho chci
poznat,“ řekl chlapec rázně, „jsi paní této vesnice a jedla jsi z kotlíku moudrosti, neříkej mi, že neznáš
cestu.“ „Dobře,“ souhlasila nakonec víla, „pošlu pro tvého tatínka.“ Vůz byl kouzelný a krásně
zdobený. Vílí bojovníci do něj zapřáhli čtyři nejlepší Koně, kteří uměli cestovat mezi světy. Když dala
víla všem pokyny, vůz se rozjel a rozdmýchal ducha jako silný Vítr. Víla se usmívala, její zlaté vlasy
vlály v rytmu Přírody. Vůz jel rychlostí Větru po lesních cestičkách, mezi stromy a keři, mezi Lípami,
Hlohy a Břízami. Koně se hnali rychlostí padajícího blesku, všude to blýskalo a foukalo. Netrvalo
dlouho a vůz se i s posly objevil před domem otce třech synů. Lidé ve vesnici poklekli, otec i se dvěma
jeho staršími syny vyšel před dům. Uklonil se a zůstal stát jako zaražený. „Jsme poslové z vílí říše,
ochránci naší mladé paní,“ pronesl hlavní vílí bojovník, „přišli jsme pro toho, kdo od naší paní obdržel
pás síly a živou vodu. Paní si ho chce vzít za manžela.“ „Běž, můj synu,“ obrátil se otec na svého
nejstaršího syna, „paní si žádá tvou přítomnost. Je to veliká čest.“ Syn se bál, ale nesmlouvavé tváře
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bojovníků ho přesvědčily, aby nastoupil na vůz. Ten se okamžitě rozjel a vydal se zpět do vesnice,
v které krásná víla přebývala.
„To není on,“ rozzlobila se krásná víla a v jejích očích se rozpálil plamen, „přivedli jste podvodníka,
cožpak už nerozeznáte jed od medu? Zlou mysl od dobré?“ Víla na nic nečekala, vytáhla meč a usekla
vylekanému bratrovi hlavu. „Hlavu odneste zpět jeho otci,“ prohlásila nesmlouvavě, „a snažte se!“
Bojovníci se celí vylekaní vrátili zpět a hodili hlavu bratra před otcův dům. „S námi se nežertuje,“ řekl
bojovník poněkud klidně a odtažitě, „chceme toho pravého.“ Otec byl celý roztřesený, obrátil se na
svého prostředního syna a řekl: „Proč jsi mi neřekl, že ten pás nezískal on? Koukej nastoupit!“ Syn
nemohl nic dělat, musel nastoupit a vydat se do vílí říše. „Máte mě za blázna?“ zeptala se víla, „copak
nevidíte, jak je jeho srdce zkažené? Jak by někdo takový mohl být otcem mého syna?“ Ani Vítr se
nezachvěl, když tu se najednou hlava oddělila od těla. Víla škubla mečem a sundala z něho všechnu
krev. „Pojedu tam s vámi,“ řekla nakonec a nastoupila na vůz, který se okamžitě rozjel skrze hluboké
lesy zpět do země lidí.
Hlava opět přistála u dveří. Víla klidně vystoupila a postavila se před otcův dům. Byla neobyčejně
krásná, až se z toho lidem málem zamotala hlava. Otec celý polekaný vyšel před dveře, avšak brzy se
jeho úlek změnil v smutek. Už poznal, jaké křivdy se dopustil. Sklopil hlavu a rozplakal se. „Co jste
s ním udělali?“ zeptala se víla. V tu chvíli se Nebe zatáhlo a začalo bouřit. V jejích krásných očích,
které byly hlubší než všechny studánky dohromady, se objevily blesky. Otec poklekl. „Omlouvám se,
krásná paní,“ pronesl, zatímco se jeho hlas otřásal v rytmu slz, „ale stal jsem se obětí kruté lsti a
dopustil jsem se ještě krutější křivdy. Nežádám o odpuštění, přijímám plnou odpovědnost. Můj život
již nemá žádnou cenu.“ „Kde je tvůj syn?“ zeptala se víla klidně. Když se dozvěděla odpověď,
okamžitě se spolu s bojovníky vydala k domu na stromě. „Nemá to cenu,“ řekl otec, „už je určitě
dávno mrtvý hladem.“ Vílí bojovníci vzali žebřík a vyšli až na vrchol. Otevřeli dveře a podivili se, když
uviděli mládence živého a zdravého. Jakmile se všichni vrátili zpět na Zem, víla se usmála a rozběhla
se k mladíkovi. Oba se silně objali, v očích měli slzy štěstí. Mladík byl krásnější než kdy jindy, pohladil
vlasy víly a znovu cítil to hluboké spojení, kterého oba dosáhli. Bylo to spojení duší. V tu chvíli k němu
přišel i otec, který byl velmi rád, že je jeho syn naživu, a řekl, že přijme jakýkoli trest. „Trest ode mě
nemá cenu, to je v rukou Matky Země,“ řekl syn a usmál se, „já ti odpouštím, tatínku, protože vidím
v tvém srdci med.“ Po těchto slovech se otec znovu rozplakal jak malé dítě a slíbil si, že už nikdy
nenechá zlost zatemnit jeho úsudek. Zanedlouho se všichni vrátili zpět do vesnice, ovšem mladík
s vílou ještě chvilku zůstali v lese u kamene v houští, protože jistému nutkání nemohli ani jeden
vzdorovat. Nakonec se vzali a žili spolu šťastně až do smrti v říši víl. Nikdo vlastně neví, jestli zemřeli,
nebo stále žijí. Jedna věc je však jistá: Nikdy už je nic nerozdělilo.
„Mládenče, nemáš chuť se trochu proletět?“ Všude ležela hluboká noc, která však byla prosvětlená
nespočtem Hvězd a jemným svitem Měsíce. „Ano, rád bych, ctěný pane Vlku.“ „Dobře, ale do rána se
musíme vrátit, slíbil jsem to tvému otci.“ „Můj tatínek je nejlepší ze všech, jsem rád, že se mi vrátil.“
Vlk se usmál. „Ještě jedna věc, chlapče.“ „Jaká?“ „Vezmi si tatínkův pás síly … a ten stříbrný mečík.“
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Hodný stařeček
Jednou ve vesničce za mlhami a zelenými kopci bydlely dvě sestry, jedna tatínkova, druhá matčina.
Tatínkova dcera byla hodná a obětavá, v domácnosti musela dělat všechny práce a starat se o ostatní.
Naopak její sestra byla líná a rozmazlená. Když se jí něčeho nedostávalo, všichni kolem se mohli
přetrhnout, aby jí to obstarali. „Mám chuť na borůvky,“ říkala jeden den. „Teď zase na Lososa,“
poroučela den druhý. Netrvalo dlouho a všichni už byli unavení, avšak tatínkova dcera si únavu
nemohla dovolit, protože věděla, že by ji macecha ze svého domu vyhnala. Měsíce plynuly. Zimu
vystřídalo jaro, koloběh se začal odkloňovat od půlnočního směru a vyrazil směrem k tomu
polednímu. Do Přírody pronikla čistá síla, která oživila Slunce a Květenu, Mocný Vid se obalil jemnou
a zářivou zelení, Květinová Dívka zase bílými květy Hlohu a Trnky. Na každém keři, kteréžto rostly
podél hlubokých lesů, se k sobě oba vinuli v objetí lásky. Kohout zakokrhal. „Ta tvoje dcera je
k ničemu,“ rozčílila se macecha, „už ji dále ve svém domě nestrpím. Odvez ji hluboko do lesa a nech ji
tam!“ Tatínek neměl na vybranou, musel učinit, jak jeho žena poručila. Se slzami a svou dcerou na
Koni se vydal do toho nejhlubšího lesa, který upevňoval svou vládu všude kolem. „Netrap se,
tatínku,“ utěšovala dívka otce, „vždyť život v lese není zlý.“ Dívčino srdce však bylo skleslé. Jediné, co
ji teď povzbuzovalo, byl hebký dotek její oblíbené Kočky, kterou si vzala s sebou a již tiskla v náručí.
Slunce zapadalo. Kůň pronikal hlouběji a hlouběji, vedle něj běžel věrný Pes.
Otec nechal dívku na místě, kam léčitelé často chodili hledat sílu. Obalil ji kožešinami a nechal ji, ať se
u statné Borovice posadí. „Nebude to trvat dlouho,“ řekl, když odjížděl, „tvá macecha určitě brzy
vychladne.“ Když za stmívání zmizel v dálce, dívka se blíže přitiskla ke stromu, avšak zima jí nebyla.
Z jedné strany ji hřála Kočka, z druhé Pes. „Máme málo jídla,“ řekla nakonec, když se podívala do
uzlíčku, „ale pro nás tři je ho dost.“ Vzala sýr a se zvířátky se rozdělila. Chvíli na to usnula hlubokým
spánkem. Zanedlouho se však probudila, protože v dáli uslyšela praskání větviček. Kolem byla černá
noc, ani Hvězdička nepronikla skrze borové jehličí. Kroky se pomalu blížily jako vlahý vánek, který
v létě pročesává bujné listí Jabloně. Dívka si mohla povšimnout rysů postavy, která byla zahalená
ve starém obleku a opírala se o velikou dřevěnou hůl. Když přišla blíže, dívka poznala, že oblečení má
v přírodní lněné barvě, jednoduché a prosté. „Děvenko z rodů prastarých,“ promluvil tajemný, ale
vlídný hlas, „mohu se k tobě posadit? Nohy mě bolí, ruce mám odřené, v dalekém kraji, nechtěli mě.“
Teprve nyní si dívka povšimla, že k ní promlouvá stařeček schovaný v plášti. Otočila se ke Kočce:
„Kočičko, mám ho nechat se posadit?“ „Nakrmila jsi mě,“ odpověděla Kočka, „tak ti poradím. Polož
větvičky támhle na místo a nabídni stařečkovi, ať se na ně posadí.“ Dívka tak okamžitě učinila a
požádala stařečka, ať se posadí. Ten se usmál a odpověděl: „Děkuji, dívenko milá, hlad mě však stále
trápí, nenašel jsem medu ni mléka, šel jsem bez přestání.“ Dívka se obrátila k Psovi a zeptala se:
„Pejsku, co mu mám dát k jídlu?“ „Nakrmila jsi mě,“ odpověděl Pes, „tak ti poradím. Dej mu chléb na
kousíčky roztrhaný.“ Dívka s radostí natrhala poslední svůj chléb na kousíčky. Pak ho podala
stařečkovi. Ten se znovu usmál, avšak jeho úsměv byl tajemný a kouzelný. Dívce se zamotala hlava
tak moc, že znovu usnula.
Bylo krásné ráno, Slunce svítilo a na Borovici seděl nespočet ptáčků. Když dívka otevřela své
rozespalé oči, všimla si, že je na úplně jiném místě. Borovice vypadala jinak, všude rostla bujná zeleň
jako uprostřed léta, Vítr vál a přinášel vůni rozkvetlých květin. Dívka zamrkala, ale nebyl to sen.
Snažila se postavit, ale její vak s posledními zbytky jídla najednou ztěžkl. Když ho otevřela, hodně se
polekala. Všude uvnitř bylo zlato, přesně tolik kousíčků zlata, kolik chleba dala tomu podivnému
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dědečkovi. Chvíli tam jen zaraženě stála, ale nakonec se rozplakala. „Neplač, krásná lado,“ ozvalo se
zpoza stromu, „co trápí tvou duši?“ Dívka si všimla, že za stromem stojí pohledný mladík. Jediný
pohled do jeho očí jí vyvolal mravenčení po celém těle, rozbušilo se jí srdce. Snažila se promluvit, ale
jen se zadrhávala. Nakonec se však vzpamatovala a vše mladíkovi po pravdě vypověděla. „Ano,“ řekl
mladík, „dědeček má chaloupku nedaleko, před léty se mě ujal a teď s ním žiju pod jednou střechou.
Dovedu tě k němu, pojď za mnou.“ Dívka poslechla a začala mladíka následovat. Prošli skrze les, jehož
půda byla pokryta tím nejjemnějším mechem. Všude rostly houby a celé lány Šťavele. Když konečně
došli na okraj lesa, dívce se naskytl jeden z nejkrásnějších pohledů. Dlouhé zelené louky se táhly do
údolí, v němž tekla ta nejčistší řeka, za níž rostly Duby, Lísky, Jabloně a další stromy v různých
pořadích. Stromový sad se postupně měnil v hluboký les, který se táhl do nekonečných dálek. V dálce
se mihotaly modré obrysy hor a kopců. „Je to tudy,“ ukázal mladík směrem do údolí, „poblíž jednoho
malého jezera.“ Když sestupovali do údolí, dívce se zdálo, jako by ji něco táhlo, něco mocného,
silného a veselého. Něco pravdivého.
Mladík zaklepal na dveře a rovnou vešel. Dívka ho následovala jako Kachňátko svou maminku,
protože nevěděla, jestli se má bát nebo ne. Uvnitř byl nad ohništěm připravený kotlík, všude se sušily
nejrůznější léčivé byliny. „Posaď se, dívenko,“ řekl ten stařeček, kterého včera potkala v lese. Nyní se
však zdál být veselejší a možná i mladší. Dívka učinila, jak poručil. „Máš dobré srdce,“ řekl, „a já se ti
odměním za tvou štědrost a laskavost.“ Naše dívenka nevěděla, s kým má tu čest. Snažila se najít
v chaloupce něco, co by jí poradilo. Podle vůně se v kotlíku vařil kopřivový čaj s příměsí dalších
bylinek, v rohu stála ta tajemná dřevěná hůl. Dívce přišlo zvláštní, že je jakoby napůl zmrzlá, ale na
jejím vrchu hojně rostly jarní a letní květinky. „Tuto hůl jsem si sám ukul,“ všiml si stařeček dívčina
pohledu, „na samém Počátku, Přirozeností a Rovnováhou, kladivem Vody a Ohně. Pomáhá mi
dohlížet na období v roce. Nikdy se jí ale nedotýkej, síla v ní není zlá, ale mohla by ti ublížit.“ Dívce se
zatajil dech, bála se promluvit, bála se znečistit vzduch v místnosti svým dechem člověka. Před ní totiž
stál sám Dědeček Příroda, Pravdy Vid. „Neboj se,“ promluvil Dědeček, zatímco četl její myšlenky,
„můj duch je i tvým duchem.“ Mladík si důležitě odkašlal. „Ach ano,“ odvětil Dědeček a usmál se.
Najednou bylo před chaloupkou slyšet řehtání Koní, stál tam totiž zdobený vůz s truhlou naplněnou
jídlem, kožešinami, zlatem, stříbrem a dalšími věcmi podle toho, jak dobré bylo srdce dívky. Ta však
odmítla odejít, jen se červenala a prosila, aby směla zůstat. „Však já vím,“ odpověděl Dědeček, „po
čem tvé srdce touží.“ Poté se obrátil na mladíka a dodal: „I to tvé.“
Lípa se dotkla Dubu a vůz se objevil ve vesnici. Lidé kolem byli překvapení, nikdy nic tak krásného
neviděli. Mladík byl oblečený v tom nejjemnějším šatu zdobeném čerstvými listy. Kolem pasu měl
věneček z Pelyňku a kolem hlavy z Třezalky. Dívku po jeho boku všichni dobře znali, ale ona navíc
nějak zkrásněla, byla půvabnější než kdy předtím. Zanedlouho oba dorazili k domu dívčina otce, který
vyšel ven se slzami v očích. Dívka k němu přistoupila a vřele ho objala. „Všechno dobře dopadlo,
tatínku,“ řekla a nechala mladíka, aby se s otcem přivítal. Kočka a Pes všechno to štěstí z vozu
pozorovali, celá Země se smála, Nebe bylo jasné a rozradostněné.
„Já chci také takového muže a bohatství,“ řekla naštvaně dívčina sestra, „odveď mě do toho lesa a
uděláme všechno tak, jak jsi to udělal se svou dcerou.“ „Počkej,“ odpověděla její matka, „dám ti s
sebou jídlo a teplé oblečení, přece mi tam nebudeš trpět hlady.“ Tak se stalo, jak sestra poručila. Její
nevlastní otec ji ponechal u Borovice i s Kočkou a Psem a odešel zpět do vesnice. Avšak ona se hned
pustila do jídla a ani ji nenapadlo nakrmit své dva zvířecí kamarády. Když se setmělo a dívka s plným
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žaludkem usnula, praskání větviček ji vůbec nebylo schopné probudit. Nakonec však neochotně
otevřela oči a spatřila, jak si ji Dědeček prohlíží. „Běž pryč, dědku,“ odsekla, „a neruš mě.“ Potom si
ale vzpomněla na to, co se její sestře přihodilo, a tak se pomalu postavila a promluvila: „Kočko a Pse,
co mám dělat?“ „Nenakrmila jsi nás,“ odpověděli, „tak ti neporadíme.“ Dívka na to nedbala,
promnula si ruce, popadla Dědečka za jeho oblečení a rázně přikázala: „Přiveď mi muže a bohatství,
jinak si mě nepřej, dědku!“ V očích Dědečka se mihnul plamen.
Přijíždějící vozík byl všem k smíchu. Místo Koní ho táhla Prasata, místo muže tam seděl slaměný
panák. Dívka brečela, byla celá od bláta a všem se zdálo, jako by ještě více zestárla. V truhlici nebylo
bohatství, ale netopýří trus. Rozhodně to nebyl krásný pohled. Otec se usmál a jeho žena přísahala,
že už ho nikdy nebude peskovat.
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O NAŠEM SVĚTĚ
Hrdina Svízlík
V dávných dobách za sedmero horami a devatero kopci stála malá vesnička, která byla obklopená
čtyřmi hlubokými lesy. V té vesničce se v jednom malém domečku narodil chlapec. Narodil se snadno,
protože lidé znali tajemství léčivých rostlin usnadňujících porod. Maminka i tatínek byli nadšení, když
spatřili jeho usměvavou tvář. Druhý den ráno, když se otec probudil, spatřil, že u chlapcovy kolébky
vyrostla rostlina, kterou spatřil minulou noc ve snu. Byl to Svízel Přítula, který se pomalu začal pnout
po zdi a objímat ji. „To je divné,“ pomyslel si otec. Protože byl však chytrý, věděl, že je to znamení od
Přírody. Ten den se konal obřad uvítání jeho syna jako nového člena vesnice, při kterém vesnická
stařena omyla chlapce a věštila jeho osud. Když se obrátila k rodičům, aby zjistila, jaké jméno pro
chlapce vybrali, jednoznačně prohlásili: „Svízlík. Doufáme, že bude ctít své jméno.“ A tak se chlapec
stal plnohodnotným členem jejich malé vesničky.
Svízlík byl velice laskavý a veselý. Byl to odvážný bojovník, který se neváhal dělit s ostatními. Když
dospěl, získal vidění a stal se Videm. Rád se bavil s lesními bytostmi a pomáhal jim nalézt bezpečí od
velikých obrů, kteří se v té době procházeli krajinou. Jedna věc mu však chyběla. Byl velice stydlivý a
dívkám se vyhýbal, s výjimkou jeho kamarádky z dětství, krásné Meduňky. Často si spolu po večerech
ve světnici povídali. Jednoho dne mladý bojovník prohlásil: „Stal jsem se Videm, ale zatím jsem
nenašel ženu. Maminka mně jako malému dala tento usušený Svízel a říkala, že patří mé budoucí
ženě, aby ztvrdil naši lásku. Budu ji muset najít.“ Meduňka se na chvíli zamyslela a pak řekla: „A kde
chceš začít?“ „Já nevím,“ řekl Svízlík, „ale budu se muset vydat skrz les a přes říši obrů, abych se
dostal do jiné země, kde je plno mladých dívek.“ Meduňka zesmutněla, ale nebránila mu. Druhý den
za úsvitu vzal Svízlík svůj meč a vydal se na cestu.
Po několik dní a nocí bloudil mladý bojovník lesem. Měl pocit, jako by ho někdo neustále sledoval.
Stromy šuměly a zpívaly svoji píseň radosti. Jednoho večera bojovník vyčerpán chůzí usnul uprostřed
lesa na malé pasece. Ráno, když otevřel oči, uviděl před sebou stát vílu se zlatými vlasy, která byla
oblečená v jemném bílém šatu. S úsměvem se na něj podívala a řekla: „Vstávej, mladý Vide. Utíkej do
své vesnice. Domy hoří a tví rodiče umírají.“ Svízlík však důvěřoval svému srdci a spatřil ve slovech
víly záludnost. Usmál se a prohlásil: „Tak to není, lžeš, vílo. Mí rodiče jsou v pořádku a má vesnice pod
ochranou.“ Víla se zadívala do jeho očí a odpověděla: „Jsi chytrý, mladý Vide. Vezmi si mě za
manželku a budu se o tebe starat. Na oplátku mi dej svůj Svízel.“ Mladý bojovník se znovu usmál a
řekl: „Děkuji ti, krásná vílo, mé srdce hledá jinou.“ Poté se opět vydal na cestu.
Zanedlouho dorazil do říše obrů a uslyšel volání mladé dívky. Přišel k veliké jeskyni, která byla
obklopena obrovskými kameny. V ní spatřil kotel, hromadu kostí a krásnou dívku v kleci. Letmým
pohledem prozkoumal jeskyni a vydal se ladu zachránit. Opatrně se přiblížil ke kleci a otevřel ji svým
mečem. Dívka se však nepohnula, pořád měla strach. „Neboj se,“ řekl Svízlík, „jsem tu, abych tě
zachránil.“ V tu chvíli ale ucítil studený závan větru. Věděl, že je to varování. Otočil se a u vchodu
spatřil velikého obra s jedním okem a rampouchy místo čelenky. Obr se zasmál a mocným hlasem
prohlásil: „Teď sním i tebe!“ Mladý bojovník dostal strach, ale věděl, že není zbabělec. Vytasil svůj
meč a vydal se směrem k obrovi. Obr se neustále smál, až nakonec vytáhl obrovské řetězy. Bojovník i
přes svůj strach pokračoval vpřed. „Jsem Vid,“ řekl si, „nejsem žádný zbabělec.“ Ve stejnou chvíli však
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přemýšlel nad nejlepší strategií, jak na obra zaútočit. Po chvíli, když se dostal až k obrovi, spatřil, že je
stejně vysoký jako on. Věděl, že obr používal jen kouzlo strachu, aby vypadal větší. Hned došlo
k nebezpečnému boji, ale Svízlík byl mrštný a nakonec se mu podařilo seknout obra do břicha. Před
tím, než obrovi usekl hlavu, obr prohlásil: „Mě nemůžeš zabít, budu i nadále jíst lidi.“ Poté jeho tělo
spadlo na Zem a celá jeskyně se rozduněla. Něco nebylo v pořádku. Svízlík stále v hlavě slyšel obrův
smích, ale hlas se zdál být vyšší a vyšší. Nakonec se obrova hlava a tělo proměnily v roj malých
černých mušek a bojovník si uvědomil, že to jsou ve skutečnosti Komáři. Smích byl nyní slyšet po celé
jeskyni, ale mladý bojovník si zachoval chladnou hlavu, ohnal se mečem a vyhnal komáry pryč
z jeskyně. Když se ujistil, že je vše v pořádku, vydal se za dívkou, která se slzami v očích vyšla z klece.
Svízlík si řekl: „Ona bude mojí ženou, je tak krásná.“ Lada k němu hned přišla a vřele ho objala. V tu
chvíli si mladý bojovník vzpomněl na všechna ta objetí od Meduňky a všechny ty krásné časy s ní
prožité. V ten okamžik mu došlo, že to, co hledal, bylo hned vedle něj – na tomto místě je vskutku
nutné uznat, že mu některé věci docházely pomalu. Svízlík řekl dívce: „Jsi krásná, ale ne ta pravá.
Doprovodím tě zpátky k tvému otci.“
Když se Svízlík vrátil do vesnice, všichni ho vřele uvítali. On však pokračoval dál vesnicí až k domu, kde
bydlela Meduňka. Bez toho, aby řekl jediné slovo, jí předal svůj Svízel. Meduňka pochopila, co to
znamená, a propukla v pláč. Její slzy dopadaly na Zem a opakovaly slova, která tento dárek
vyjadřoval: „Zůstanu s tebou až navěky.“
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Had pomocníček
Jednoho dne nechala mladá maminka jako vždy svého čtyřletého syna doma a odešla pracovat na
pole. Bydlela totiž na samotě a jen občas někdo z vesnice přišel na návštěvu. Neměla už nikoho,
manžel jí zemřel v bitvě a o dalšího nejevila zájem. „Pojď bydlet k nám,“ říkali dobří lidé, „nebudeš se
muset tolik namáhat a o výchovu tvého syna bude postaráno.“ „Ne, děkuji,“ odpovídala žena, „raději
zůstanu zde s lesními zvířátky, které už od jejich narození velmi dobře znám. Lišky mi dokonce chodí
ukazovat své děti, všichni se tu máme moc rádi.“ Žena těžce pracovala, ale vždy si našla čas na to, aby
se na chvíli posadila a přemýšlela nad tím, jaký úděl je jí v tomto životě určen. Když se jednoho dne
tak kolem poledne vrátila z pole domů, všimla si, že chlapec snědl všechen chléb a vypil všechno
mléko, které měl připravené v mističce. „To jsi musel mít hlad,“ řekla žena a roztomile se na chlapce
usmála. „Ale kdepak, maminko,“ odvětil chlapec, „přišla nějaká divná Kočka a všechno mléko vypila,
avšak chleba se ani nedotkla.“ Žena se zamyslela. „To je zvláštní,“ řekla si pro sebe, „Kočku už dlouho
nemáme. To by mě zajímalo, kdo nebo co sem chodí.“ Druhý den ráno žena udělala vše jako předtím,
připravila chléb a mléko, ale místo toho, aby odešla na pole, se nenápadně schovala za dveře.
Přitiskla k nim tvář a škvírkou opatrně začala nahlížet dovnitř. Ze začátku se nic nedělo, avšak Slunce
ještě ani pořádně nebylo na Obloze, když se ze skrýše připlazil veliký had. Plazil se opatrně, rozhlížel
se kolem a vydal se rovnou k misce s mlékem. Chlapec ho napřed vřele přivítal, ale když had začal pít
mléko, chlapec do něj šťouchal a vyčítal mu: „Jez také chléb, nemůžeš pořád pít jen mléko.“ Ženě to
celé přišlo velmi zvláštní, ale rozhodla se vstoupit dovnitř. „Jé, maminko,“ řekl chlapec vesele, „ty už
jsi doma?“ Potom obrátil svůj zrak na hada a řekl: „Podívej, jak pije mléko.“ Had se ženy nezalekl,
prostě dál pokračoval ve své činnosti. „Asi to bude znamení od duchů,“ pomyslela si žena, „ten had
vypadá klidně a neškodně.“ Žena se rozhodla, že se bude o hada starat. V koutě u hliněné pece mu
přichystala pelíšek a každý den mu začala přinášet misku s mlékem.
Jedné noci měla sen. V tom snu se jí zjevil had a promluvil k ní: „Děkuji, že se o mě staráš jako o
vlastní dítě. Uvidíš, že ti tvou laskavost oplatím.“ Když nastala doba sklizně, úroda na poli byla větší
než kdy jindy. „Děkuji, bohové,“ zakřičela žena samou radostí, „takový dar si ani nezasloužím.“
Jakmile přišla domů, ihned hadovi poděkovala a přinesla mu hned dvě misky s mlékem. Avšak její
štěstí netrvalo dlouho, protože krátce na to její malý synek onemocněl. Žena se o něj pečlivě starala,
nosila mu léčivé odvary z bylin, modlila se, chodila do lesů získávat alespoň nějakou sílu, ale nic
nepomáhalo, alespoň ne dlouhodobě. Jedné noci se jí opět ve snu zjevil had: „Tvůj syn je obětí zlé
kletby, která byla kdysi uvalena na všechny mužské potomky jeho rodu. Poslechni mou radu. Vezmi
chléb a polož jej za dveře jako obětinu domácímu skřítkovi, strážci tvého rodu a domu. Určitě ti
pomůže.“ Žena učinila, jak jí had ve snu poradil, a požádala skřítka o pomoc proti zlé kletbě. Hned
druhý den za svítání, když se žena probudila, uviděla před sebou stát malého mužíka. Nevěděla, jestli
byl skutečný nebo to bylo vidění, ale sen to rozhodně nebyl. Skřítek měl na sobě legrační čepičku,
kterou sejmul a uklonil se. „Jsem skřítek domovníček,“ představil se, „a moc ti děkuji za chléb.
Opravdu mě dobře nasytil.“ Ženě chvíli trvalo, než se rozkoukala, ovšem brzy se vzpamatovala a
začala prosit: „Milý skřítku, na mého syna a jeho rod byla uvalena kletba, prosím, pomoz mi ji
sejmout, pomoz mi zlomit to zlé kouzlo.“ „Pomůžu,“ usmál se vlídně skřítek a vytáhl z čepičky malou
zlatou rostlinku. Když ji žena vzala do ruky, rostlinka se změnila ze zlata zpět na léčivou bylinu. „Její
duch nám pomůže,“ pokračoval skřítek, „z listů uvař svému synovi nápoj, kořen rozemel na prášek a
v lískové skořápce mu ho třikrát denně podávej.“ Žena poděkovala. „A já,“ odpověděl skřítek a
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povytáhl si nohavice, „se spolu s hospodáříčkem hadem postarám o tu kletbu.“ V tu chvíli
domovníček zmizel, ale bylina nikoli.
Mladá žena poslechla skřítkovu radu a starala se o syna přesně tak, jak skřítek poručil. Už po třech
dnech se chlapec začal usmívat a mluvit o tom, jak se pořádně proběhne po lese, až se uzdraví. Žena
se jen usmála a nezapomínala vykuřovat dům Pelyňkem a dalšími rostlinami určenými k tomu, aby
vyháněly vše špatné, zlé a nečisté. Jednoho večera pak měla sen, v němž viděla zlomyslného ducha
kletby, který se snažil nahlodávat duše všech mužských potomků rodu jejího syna. Avšak v tu chvíli se
kolem objevil příjemný kouř, z něhož se vynořil skřítek domovníček. Ten na nic nečekal a ducha svázal
provazem. Duch se pochopitelně snažil uniknout, ale nebylo mu to nic platné. Vedle skřítka se totiž
objevil had pomocníček, větší než kdy předtím, který otevřel pusu a ducha i s provazy pozřel. Ihned
potom se žena probudila a šla se podívat na svého chlapce, jestli je v pořádku. Uklidnila se, když
zjistila, že tvrdě a sladce spinká.
Netrvalo dlouho a chlapec byl zdravý jako rybička. Pobíhal po lese a často domů nosil různé léčivé
rostlinky, které dům a jeho obyvatele ochraňovaly. Od té doby vždy, když matka odešla na pole,
nechala v domě o mističku mléka navíc a před dveře položila kousek chleba. Nikdy domovníčkovi ani
pomocníčkovi nezapomněla to, co pro ni udělali.
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Kouzelná studánka
Jedné noci uprostřed hlubokého lesa zasvítil Měsíc tak silně, až se zvířátka zastavila, aby se podílela
na jeho mocné jemné síle, která ochraňuje. Jelen sklonil hlavu a mezi jeho parohy se objevila čistá
studánka, v níž se odrážel svit Hvězd, jež zdobily Oblohu jako kapky rosy, které se za svítání lesknou
na nekonečných zelenajících se pastvinách. Vítr byl cítit tajemnem a lesní Květenou, která svou vůni
promlouvala k nitru všech duší. Netrvalo dlouho a obraz se rozplynul v náruči skutečnosti, možnosti
se pevně ustanovily v řádu. Když se mladík probudil, cítil jemný dotek mechu a objetí lesa, které les
uctivým poutníkům každou noc nabízí. „Kdybych jen tak tu studánku našel,“ řekl si mladík pro sebe,
„určitě by mi pověděla, co je mým osudem, jaké nitky jsou spředeny v pavučině života a smrti.“
Mladíkovy oči byly ušlechtilé, jeho srdce čisté a záměr neuspěchaný.
Mocný Vid vyšel ze své chaloupky a jako vždy se šel podívat na svá políčka, která se rozprostírala
v Zemi Jablek vedle stromového sadu, jenž se chystal nabízet své plody. Všude kolem protékala řeka
života, která se táhla v údolí mezi travnatými kopci a pokračovala dále do jemných lesíků, do
nekonečných dálek, které byly pokryty nekonečnou lesní zelení. Obilí zlátlo a nastával čas sklizně.
Mocný Vid jako každý rok o letním slunovratu daroval svou krev, kterou můžeme spatřit v květech
Třezalky, z níž měl Mocný Vid kolem své zářivé hlavy uvázaný věneček. Mocnému Vidovi, Vítězovi,
nevadilo pracovat na poli, právě naopak. Používal jen ty nejjednodušší nástroje a znal každé stéblo,
každé zlatavé zrníčko, každého ducha. Zafoukal příjemný Vítr, který pohladil Vidovu tvář. „Děkuji,
bratře,“ promluvil Vid, „jaké zprávy mi přinášíš?“ „Velmi zajímavé,“ ozvalo se všude kolem. Najednou
však Vítr zafoukal silněji a před Mocným Videm se objevil ve své krásné podobě, zdobené modravým
šatem. Vítr se Sluncem se objali. Když se drobnými narážkami poškádlili, Vítr vysvětlil, proč přišel: „V
říši Země se jeden člověk dostal do míst, kam žádný z nich ještě předtím nezavítal.“ „Vím,“
odpovědělo Slunce, Mocný Vid, „však mám z nebeské říše rozhled do všech světových stran. Ovšem
pověz mi, co tam hledá?“ „Studánku osudu,“ odpověděl Vítr, „avšak jeho úmysly jsou čisté.“ Mocný
Vid zkřížil ruce na prsou a usmál se tak, jak to dokáže jen Slunce.
Mladík šel houštinami, hlubokým lesem, skrze mýtiny, pole a louky. Brodil řeky, které se jen hemžily
nejrůznějšími rybami. Hledal si cestičky mezi skálami a nikdy jim nezapomněl vzdát patřičnou úctu a
obětovat jim nějaký malý dar, vždyť komu by se líbilo, aby po něm někdo jen tak lezl. Mladík šel
mnoho dní a nocí, ani se nenamáhal je všechny počítat. Lesy byly hluboké a houští silné, ale nakonec
se mu podařilo dostat na jednu velikou mýtinu, uprostřed níž bylo malé jezírko s vodou. Když k němu
mladík přišel blíže, spatřil, že voda v něm vře. Byl to zvláštní pohled, ale mladík již taková jezírka,
v kterých Voda a Oheň splývají, několikrát viděl. „Mocná léčivá voda,“ řekl mladík uctivě, „dar Matky
Země, Květinové Dívky a Mocného Vida.“ Chystal se natáhnout ruku a načerpat sílu z jezírka, když tu
ho zničehonic zastavil hlas: „Zastav, mládenče!“ Mladík se zarazil. „Víš, kdo jsem?“ zeptal se hlas,
který mu zněl v hlavě. Mladík přemýšlel, zprvu nevěděl, kdo k němu promlouvá. Ale medové
zabarvení a pevné odhodlání, které se v hlasu třpytilo jako ostří meče, mu napovědělo. Mladík
poklekl a odpověděl: „Jsi ochránce léčivých pramenů.“ „Správně,“ odvětil hlas, „je pravda, že chceš ke
studánce osudu?“ „Ano,“ odpověděl mladík, „abych se podíval, co nebo kdo je mým osudem.“ Hlas
se vlídně zasmál. V tu chvíli se Nebe zatáhlo tak moc, že skoro začalo pršet. Mladík se postavil a začal
se rozhlížet kolem sebe, ale neviděl žádné zvířátko, žádného ptáčka. Najednou se ale zpoza malé
skalky, která se nacházela za léčivým jezírkem, vynořil Jelen, ale nebyl to obyčejný Jelen. Tenhle měl
zlaté parohy, které zářily až do těch nejvzdálenějších dálek. Mladík znovu poklekl. „Mocný Vide,“ řekl,
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„omlouvám se, jestli jsem udělal něco špatně, prosím o odpuštění.“ „Nic jsi neudělal,“ pokračoval
hlas, „pojď, nasedni na mě. Společně se podíváme, jestli ti má studánka co říci.“ Mladík se ostýchal,
ale ani ho nenapadlo Vidovi odporovat. Opatrně se ke statnému a vysokému Jelenovi přiblížil. Oči si
chránil rukou, aby mu je zlaté světlo nepoškodilo. Naskočil na Jelena jako na Koně a pevně se chytil
jeho šíje. V tu chvíli Nebe zmodralo a bylo blíž a blíž. Ovšem nebylo to Nebe, kdo se přibližoval. Jelen
jediným skokem vyskočil nad koruny těch nejvyšších stromů. Pohyboval se po neviditelných
nebeských cestičkách a svítil do všech stran. Mladíkovi nezbylo než se pevně držet.
Krajina kolem byla čistá a nádherná, Medvíďata si nevinně hrála, vlčí rodinka právě obědvala a
ptáčkové zpívali své písně života. „Čekal by tě pěkný kus cesty,“ promluvil sluneční Jelen, „ovšem
spolu to stihneme do večera.“ Mladík nepromluvil, z celého toho pohledu na svět byl unešený. Viděl
mnoho, věděl mnoho. Hlavou mu probleskla prastará modlitba: „Mocný Vide Vševěde, ochraňuj
všechny, kteří jsou nevinní jako Sněženky …“ Jeho myšlenky se však rozplynuly, když se Jelen chystal
sestoupit zpět na Zem. Lehký dotek, žádné cuknutí, to mladíka překvapilo. Zdálo se mu, jako by Nebe
bylo dole a Země nahoře, Země si ho přitáhla, a pak se zase položila. Mnohokrát už o podobných
věcech slyšel, ovšem myslel si, že je dokáží jen víly. Jelen s mladíkem na zádech ještě chvíli běžel
lesem, ale nakonec se zastavil. Stmívalo se, mladík sesedl a znovu poklekl, stál totiž před studánkou
osudu, která ho na toto místo už mnohokrát ve snech vábila.
Mladík opatrně ke studánce přistoupil. Dotkl se její průzračně čisté vody a vlnky se dostaly až do těch
nejvzdálenějších koutů. Byl pohledem do studánky tak zabraný, že si ani nevšiml, že za ním stojí tři
bratři, Slunce, Měsíc a Vítr, ve svých krásných podobách. „Vítej, mládenče,“ promluvila studánka,
„jsem ráda, že jsi sem přišel ve zdraví.“ „Děkuji, ctěná studánko,“ odpověděl mladík, „proč jsi mě sem
zavolala? Ukážeš mi, co je mým osudem?“ Najednou se ve studánce objevil obraz, ani minulost, ani
přítomnost, ani budoucnost. Byl tam obraz toho mladíka, ovšem ve starším věku, jeho vlasy byly bílé
jako sníh. Kolem něj pobíhaly děti, smály se a hrály si. A on byl šťastný, v očích slzy, v srdci vděčnost.
Jedna slza spadla do studánky a obraz rozvlnila. „To stačí,“ řekla studánka, „kdybych ti ukázala
všechno štěstí, ale i bolest a utrpení, kdybych ti ukázala všechny zkoušky, přes které musíš projít,
myslíš si, že bys byl ochotný dál ve svém životě pokračovat?“ Mladík se zamyslel. „Proč myslíš,“ ptala
se dále studánka, „že si tvůj duch nepamatuje to, co tvá duše? Proč si nepamatuješ životy dávno
minulé, ale vidíš jen obrazy a mlhavé vzpomínky, jsi-li tomu otevřen?“ „Protože,“ odvětil mladík
sklesle, „kdybych to všechno věděl, nikdy bych cestu nového života nenastoupil. Bál bych se zkoušek,
bál bych se toho, čím bych musel projít.“ „Vědět všechno je pro člověka nebezpečné,“ řekla studánka
vážně, „stejně tak jako vědět málo.“ „Rovnováha a Přirozenost,“ zašeptaly tajemné hlasy duchů.
Už svítalo, když se mladík probral. Nevěděl, jak usnul, dokonce ani nevěděl, jak se dostal zpět na
hřbet slunečního Jelena, který se hnal lesem rychle jako vystřelený šíp. „Byl to jen sen?“ odvážil se
mladík zeptat. „Jen sen?“ zasmál se Jelen, „i tohle je sen, ale neboj se, nespíš. Nespal jsi ani tehdy,
když jsi mluvil se studánkou.“ „Kam mě vezeš?“ zeptal se mladík rozespale. „Do tvé vesnice,“
odpověděl Jelen, „chci ti něco ukázat.“ Vůně dřeva vládla lesu. Mladíkovi bylo teplo, oheň se
rozpaloval a v dálce byly slyšet bleskové hromy. Netrvalo dlouho, pouhý zlomek okamžiku, a Jelen
v celé své majestátnosti dorazil do mladíkovy vesnice. Lidé se divili, ale jakmile jim došlo, o koho se
jedná, všichni poklekli a sklopili hlavu. Když mladík sesedl, Jelen začal měnit podobu, pomalu a
s elegancí. Nakonec před všemi stál sám Mocný Vid v zářivě bílém oblečení. Jeho studánkové oči se
leskly laskavostí a odhodláním, jeho zlaté vlasy svítily ještě více než peří ohnivého ptáka. V pravé ruce
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držel obrovský meč, jaký nikdo z vesnice ještě nikdy předtím neviděl. V levé ruce pak měl veliký
kravský roh, který byl naplněný obilím, nejrůznějšími plodinami, oříšky a jablky. Byl to roh hojnosti.
Když Mocný Vid roh naklonil, všude zavál příjemný vánek. Obilí zezlátlo, stromy se pomalu
připravovaly na to, že vydají své plody, a Včely začaly poletovat všude kolem jako šílené. Jejich pohyb
sliboval hojnost medu a všeho dobrého. Vidův meč zaplál ohnivým plamenem, lidem bylo horko,
motala se jim hlava a dostali velikou žízeň. „Koloběh praví, že vše se musí vyrovnávat,“ promluvil
Mocný Vid dunivě, „přísahy se musí plnit, dar musí být oplácen darem. Jen koloběh rozhodne o tom
kdy a jak, dříve nebo později, tady nebo jinde.“ Jeho oči se rozohnily. „Zasloužíte si,“ zeptal se, „dary
z rohu hojnosti?“ V tu chvíli znovu zavál jemný vlahý vánek, který všechny kolem ochladil. Když se lidé
rozkoukali, zjistili, že Mocný Vid je pryč.
Kapka Vidovy krve osvěžila pole. Na místě, kam dopadla, vyrostla veliká Třezalka s mnoha
zlatožlutými květy. Mocný Vid, sluneční Dárce, se usmál a citlivě její květy pohladil. „Studánka,
učitel,“ řekl Vítr, „prameny, léčitel. Všichni dárci života, plní moudrosti.“ „Takový je náš úděl,“
odpověděl Vid, jasné Slunce, „úděl Přírody. My jsme ti, kdo dávají a berou, kdo chrání a bojují, kdo žijí
a umírají.“ „Bratři,“ promluvil přicházející Měsíc, „myslíte si, že cestu koloběhu budou následovat
všichni lidé? Ani vetřelci tak nemyslí, a lidé jim snadno podlehnou. Jedni budou pracovat mnoho,
další vůbec, jiní si nás nebudou vážit. Jejich duše je cítit za hory a doly.“ Slunce se usmálo a
odpovědělo: „Oni nemusí následovat koloběh, koloběh si najde je. My si je najdeme.“ Všichni tři se
ještě prošli jablečným sadem, než každý odešel zpět do své chaloupky. „Jak jsi dopadl s tím
mladíkem?“ zeptala se Květinová Dívka Mocného Vida, „pomohl jsi mu?“ „Pomohl,“ odpověděl
Mocný Vid, „tedy alespoň doufám.“
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Únos
Kdysi dávno v jedné opravdu malé vesničce na okraji lesa žil chlapec se svou babičkou a dědečkem.
Jako každý den i nyní museli oba odejít sbírat plody do lesů. „Buď tu hodný,“ řekli chlapci, když
odcházeli, „a nikomu neotvírej. Kdyby se něco stalo, běž do domu tvého strýce.“ Chlapec souhlasil a
slíbil, že si bude pokojně hrát. Když už uplynul nějaký čas, chlapec zaslechl, jak ve vesnici nastal
povyk. Lidé tam křičeli a pobíhali všude kolem, jako kdyby se strhla ohromná spoušť. Chlapec
pamatoval na svůj slib a zpočátku ho ani nenapadlo otevřít dveře, ale když nakonec hluk dosáhl
neúnosných mezí, zvědavost zvítězila. „Jen škvírkou nakouknu,“ řekl si chlapec pro sebe, „určitě se mi
nic zlého nemůže přihodit.“ Ovšem téměř okamžitě, co otevřel dveře, chlapce něco popadlo a
vystrčilo ven. Kluk se nestačil ani rozkoukat a už seděl na Koni pevně svírán rukou člověka. „Tenhle
vypadá statečně,“ křičel jezdec, „určitě z něho vyroste silný mládenec.“ Chlapec viděl lidi ze své
vesnice, mnozí z nich křičeli: „Lišky! Lišky!“ Zanedlouho štvanice skončila a vesnice se chlapci ztrácela
z dohledu. Poslední, co spatřil, byl vyděšený pohled jeho strýce.
„Unesly ho Lišky!“ volal strýc téměř se slzami v očích, když z lesa přicházeli babička s dědečkem.
Jakmile ti spatřili tu spoušť, málem propadli v zoufalství. Ovšem oba už byli staří a zkušení a věděli,
kdy se chopit odvahy. „Co budeme dělat?“ zeptal se dědeček. „Nevím,“ odpověděl strýc. V tu chvíli
ho ale napadl šílený nápad, který vůbec nemusel vyjít. Avšak vnuknutí je vnuknutí. „Vezměme
hudební nástroje,“ řekl s úsměvem. „Cože?“ podivili se všichni přihlížející současně, „proč?“
„Vezměte všechny, které máte, schováme se v lese a vylákáme je ven,“ dodal. Nikdo jeho záměr
nechápal, ovšem žádné lepší řešení je nenapadlo. Vzali tedy bubny, píšťalky, housle, které se ale ani
zdaleka nepodobají současným houslím, a další strunné i jiné nástroje. Potom následovali strýce a po
stopách Lišek procházeli lesními cestičkami, skrze vysoké stromy a huňaté keře, až se dostali na okraj
liščí vesnice. Tam se zastavili, schovali se za stromy a začali zpívat písně.
Chlapce dali k výchově do jedné starší rodiny, která se o něj začala dobře starat, ovšem on toužil po
svých vlastních prarodičích a kamarádech ze své vesnice. Plakal a nebyl k utišení. Když už mu řev
málem poškodil hlasivky, všichni z vesnice Lišek uslyšeli zpívání písně, která vycházela z hlubokého
lesa. „My jsme lesní duchové,“ zpívaly hlasy podivně a za doprovodu nástrojů, „a dobré zprávy
přinášíme. Mnoho Lišek, málo chvály, doneste nám trochu vláhy.“ „Bylo opravdu sucho,“ pravil
náčelník a ukázal na jednoho bojovníka, „běž jim donést trochu vody.“ Bojovník nabral vodu a vešel
do lesa, kde na něj už čekal chlapcův strýc s ostatními, kteří bojovníka popadli a zacpali mu ústa. Pak
znovu zpívali: „My jsme lesní duchové, o jídlo vás prosíme. Doneste nám trochu medu a v zimě vás
zbavíme ledu.“ Náčelník se rozhodl poslat dalšího bojovníka a tak to šlo dál a dál, až lidé nakonec
chytili mnoho bojovníků. Když už poznali, že jim nikdo nebude stát v cestě, píseň změnili v mocný křik
a bubny rozbubnovali tak moc, že se málem všechny protrhaly. Potom vtrhli do vesnice a
prohledávali každý domeček, až se nakonec strýci podařilo chlapce najít a odnést pryč. Zajaté
bojovníky lidé nakonec pustili, ale ještě jim pěkně vyprášili kožich, aby si pamatovali, jak jejich řádění
nakonec dopadne.
Doma ve vesnici se pak lidé nad celou příhodou jen pousmáli. Strýc, bratr chlapcovy matky, slíbil, že
se spolu s prarodiči bude o chlapce starat a vychovávat ho tak, jak se na rodového strýce sluší a patří.
Chlapec byl rád, že je zpět, a slíbil, že už bude rady svých prarodičů poslouchat.
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O UDÁLOSTECH MINULÝCH
Lípa a Přemysl
Mezi lidmi se někdy vypráví, že Přemysl měl dvojče, bratra, jenž se jmenoval Nezamysl. Ten se však
jako malý zatoulal v hlubokém lese, když překročil hranici obrostlou vzrostlými Tisy. Marně ho jeho
matka hledala, neboť bytosti z jiných světů o něj projevily zájem. V jejich čele s podivným výrazem
v obličeji byla sama Smrt, která se chlapce sama ujala a vychovala ho. Úmysly obou bratrů vždy byly
nanejvýše čisté, avšak síly si s nimi samy dělaly, co chtěly. A tak zatímco Přemysl hrdě slabé
ochraňoval, při slavnostech zeleně zapaloval posvátné ohně, obdělával pole a všem cestu ukazoval,
Nezamysl z jiných světů přinášel dech trestu, který se obrátil proti každému, kdo neuposlechl vůli bohů
a lesních duchů.
Kdysi dávno, na úbočí hor blízko srdce světa, žila byla překrásná dívka v malém dřevěném domečku,
který stál napůl ponořený v Zemi. Krajina kolem byla kouzelná. Husté lesy se táhly do nekonečných
dálek, louky byly plné zeleně, nad jejíž hojností jásal veškerý dobytek. Tato mladá žena chodila každé
ráno vzdát díky studánce a spolu s ní vzpomínat na své dobré zesnulé rodiče, kteří ji domeček spolu
s několika Ovečkami a Kozami přenechali. Žila sama. Daleko předaleko nikdo nebydlel, ba ani poutníci
se tu často neobjevovali. Žila osamocená uprostřed divočiny s Duby vyššími než mohutné hory, ale
nezoufala si, protože Příroda byla s ní – a mluvila k ní. Ptáčkové jí každý večer povídali o dalekých
krajích v jiných světech, o výchově svých dětí a o radostech a trápeních, které každý z nás zažívá.
Mladá žena ráda poslouchala se soucitem a skromností. Dbala na čistotu a s ptáčky a se zvířátky se o
vše dělila. Babička Příroda ji skutečně milovala, a koho Příroda miluje, tomu sílu propůjčuje.
Jednou večer dívka vymetla domeček březovými větvičkami, popila kozího mléka a uložila se ke
spánku. Měsíc svítil jasným stříbrným světlem, které jí dodávalo sílu a slibovalo ochranu. V dálce
zahoukala Sova, Vítr zašustil listím vysokých stromů a dívka usnula. Té noci měla sen, tak jasný jako
bílý den. Zlaté světlo zazářilo a málem ji oslepilo. Pronikavý křik Orla jí otřásl tak mocně, že málem
upadla. „Lúúú,“ zapěl Orel, „wala!“ V hlavě uslyšena pevný hlas: „Buď silná a neboj se, dívko Přírodě
a všem jejím skrytým tajemstvím milá. Vybral jsem si tě, abych ti požehnal. Jsem Mocný Vid, ten,
který život přináší, Slunce, jež tě laská. V pravý čas v tobě zažehnu oheň života, oheň, jenž křesáním
vznikne. Do roka a do dne se ti narodí syn, můj syn, vychovej ho dobře.“ Když se dívka druhý den
probudila, netušila, co měl ten sen znamenat, ale byl velice živý, neobyčejný, a tedy nanejvýš
důležitý. „Ach, kdybych jen tak věděla,“ pronesla, když odváděla Ovečky na pastvu, „co se se mnou
stane.“ V tu chvíli zamával Vítr listím vysokého Buku a odnesl její slova pryč. Za několik dlouhých
měsíců však poznala, co se mělo stát. Dívka byla těhotná, nevěděla jak ani s kým. „Kdo jen,“
promluvila opřená o životadárnou Jabloň, „kdo jen ve mně mohl zažehnout oheň?“ V tu chvíli se jí
vybavil ten zvláštní živý sen a s údivem na tváři obrátila hlavu směrem ke Slunci. Pochopila. Když se jí
do roka a do dne chlapec narodil, přemýšlela, jak ho má pojmenovat. Porod byl pro ni sám o sobě
těžký, ale ptáčci ji utěšili a v zobáčcích donesli lístky Pelyňku, které dívka zapálila. Všichni Vindové
vědí, že Pelyněk při porodech pomáhá, když se ví, jak ho použít. Dívka seděla v zamyšlení, musela se
zotavit, neměla muže, který by jí dodal sílu a přenesl bolest na sebe. Chlapec byl zdravý a silný, jeho
tvář zářila. „Už vím,“ usmála se dívka, „od teď ti budu říkat Přemysl.“ Žena zaklonila hlavu a dodala:
„Přemysl, muž dobré mysli, Premíás, první jas.“ Byl to sám Mocný Vid, kdo skrze ni promluvil.
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Chlapec rostl jako z vody. Byl silný a matce ve všem pomáhal. Často vyběhl na nejvyšší kopec a volal
do všech stran, aby zjistil, jestli poblíž náhodou nežijí další lidé. Když se jednou vrátil domů se
svazkem roští, zeptal se matky: „Maminko, Vlci tu žijí, Lišky tu žijí, proč tu nejsou další lidé? Copak
jsme na světě sami?“ „Nejsme, synáčku,“ odpověděla s vlídným úsměvem jeho matka, „ale ostatní žijí
daleko, za třemi vysokými horami a třemi údolími.“ Chlapcovy oči se rozzářily: „Tak tam pojďme, jen
na chvíli.“ Dívka se zamyslela a nakonec odpověděla: „Vyrazíme, zítra za úsvitu.“ Osud však jejím
záměrům nepřál. V noci, když se oba chystali ke spánku, uslyšeli Sovu houkat velice blízko jejich
domovu. Dívce to sevřelo srdce. Sova houkala stále blíže a stále hlasitěji: „Hů, hůů! Pryč odtud!“
Chlapec spal klidně, jako by se nic nedělo. Probudil se teprve, když venku uslyšeli praskat větve.
Matka chlapci řekla: „Neboj se, hochu, a uteč zadním okénkem. Běž a neohlížej se, rozuměls?“ V tu
chvíli vzala do ruky železnou dýku a přitiskla se ke stěně. „Proč maminko?“ zeptal se chlapec, „co se
děje?“ „Běž,“ přikázala matka, a tak chlapec na nic nečekal. Protáhl se okénkem a utíkal pryč, co mu
nohy stačily. Běžel houštím, Ostružiníky mu drásaly jeho malé nožičky, ale nezastavoval se. Něco ho
vedlo, nějaká myšlenka, nějaký duch. U Jabloně odbočil doprava, u studánky doleva, dále pokračoval
rovně. „Běž,“ slyšel v hlavě matčin hlas, „utíkej!“ Zničehonic zaslechl strašlivý výkřik. Chlapec běžel
dál. Nastalo mrtvé ticho.
Jakmile dívka uviděla, že se chlapec protahuje okénkem a bezpečně utíká pryč, myslela na to, jak
odlákat pozornost. Už od začátku věděla, že to jsou potulní násilníci, kteří v noci kradou a zabíjejí.
Přišli už kdysi dávno, stejně tiše uprostřed hluboké noci, když se svým otcem byla na lovu Jelena.
Tehdy se stihla schovat, ale její otec neměl takové štěstí. Zabili ho a ona to všechno viděla, jak ho
prohledávají, dýku zaraženou v jeho prsou. Dveře se rozletěly. Černá silueta, která vtrhla dovnitř,
třímala v ruce lesklý meč. Dívka se vrhla vpřed a vrazila zloduchovi dýku do krku, ten se zhroutil na
Zem bez sebemenšího záchvěvu hlasivek. Všude kolem byla tma. Než dívka stačila popadnout
zloduchův meč, další dva příchozí ji popadli za ramena tak silně, že se vůbec nemohla hnout. Tma
byla stále větší a větší. Ucítila dech třetího zloděje. Snažila se uniknout. „Nejeduj se, Zmije,“ promluvil
jeden z těch, kteří ji drželi, „nemá to cenu.“ „Tak tak, ale podívej, jakou má hezkou prdelku,“ pravil
druhý, „to teprve bude něco!“ „Dost,“ řekl třetí, „sebereme, co se dá, a pryč odtud.“ „Ale no tak,“
odvětil první, „dopřej nám trochu povyražení, už se kdovíkolik dní potloukáme v této divočině.“ V tu
chvíli se ale dívka vysmekla, popadla meč a … vykřikla strašlivou bolestí. Třetí zloduch jí rozpáral
břicho. „Zapalte to tu hoši,“ pravil a ukázal na mrtvého kumpána, „nikdo nemusí vědět, že jsme tu
byli zrovna my.“
„Vstávej, chlapče,“ promluvil starý dědeček v doprovodu svých o nic mladších vrstevníků. Na sobě
měl bílé roucho ozdobené červenými ochrannými znaky a věneček z dubového listí. V pravé ruce
držel dlouhou dřevěnou hůl, na které byly vyryty obrazce představující Slunce. „Vstávej,“ řekl ještě
jednou a lehce chlapce nohou popostrčil. Ten se probral, ale svých nových známých se nelekl. V očích
měl slzy. „Víme, kdo jsi,“ usmál se druhý stařík, „včera v noci jsme viděli znamení, pojď s námi.“
Chlapec nepromluvil ani slovo, jen v zamyšlení staříky následoval. Ti ho dovedli k velikému dubovému
háji, poblíž kterého měli několik skromných domečků ze dřeva. Tyto domečky byly porostlé mechem
a houbami, takže skutečně doplňovaly ráz zdejší krajiny. Uprostřed nich stálo malé ohniště
s kotlíkem. „Najez se,“ řekl jeden ze staříků, „určitě jsi vyčerpaný.“ Chlapec se posadil a s nevídanou
rychlostí se pustil do jídla. „Jsme Vidové,“ řekl stařík, když spatřil, že chlapec začal opět poslouchat,
„jedni z nejmocnějších, kteří chodí po této Zemi. Je načase, Premíás mak Beli Lú, abychom ti pomohli
stát se tím, kým se máš stát.“ Stařík se vlídně pousmál.
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Uplynulo mnoho lét a z chlapce se stal dospělý muž. U dubového háje ho již od počátku cvičili v boji
s mečem, kopím a lukem, učili ho lovit, poznat, co je v životě důležité, a mnohé další věci. Přemysl se
měl stát bojovníkem a také se jím stal, a ne jen tak ledajakým. Byl silný, odvážný a chápavý. Měl
prorocké sny a našel vidění spolu s ochrannou silou, která ho měla provázet až do konce života. Každý
večer chodil ke studánce, u níž stála mohutná Lípa. Ta ho svými větvemi hladila a promlouvala
k němu. Nepovažoval to za nic neobyčejného, překvapilo ho až to, když se jednoho večera před ním
objevila dívka v bílých šatech s věnečkem z Pampelišek na hlavě. Přemysl přemýšlel. Z jeho hloubání
ho vyrušil až dívčin hlas: „Jsem víla, udatný Vide. Líbíš se mi, jak každý večer chodíš k Lípě jen tak bez
žádného chtíče. Líbí se mi tvá křišťálová čistota, čistota tvých myšlenek. Dovolíš, abych si k tobě
přisedla?“ Víla byla neobyčejně krásná, až to Přemyslovi vzalo dech. Od té doby se každý večer u Lípy
scházeli. Vždycky před půlnocí ale víla odešla směrem k hlohovému keři a zmizela. Kolikrát se Přemysl
snažil najít nějakou skrytou chodbu v keři nebo jím projít, ale vše bylo marné. Víla ho však
neopouštěla, každý večer se objevila a velice ráda si povídala. „Až splníš svůj úkol,“ řekla mu jednoho
večera, když je Slunce zalilo zlatooranžovou září, „budeme spolu navždy.“ Přemysl se usmál a vílu
objal. Pocítil, že byla lehčí než pírko, ale zároveň věděl, že to není sen, že je to vílí dívka z masa a
kostí.
„Chtěl bych najít ty vrahy,“ řekl Přemysl jednoho rána nečekaně hlavnímu Vidovi, „ty, kteří zabili mou
matku. Včera jsem měl sen, vše jsem viděl, vím, jak vypadají.“ Starý Vid se usmál. „Není třeba,“
promluvil, „najdou si tě sami.“ A měl pravdu.
Druhého dne v noci seděl Přemysl jako vždy s vílou u Lípy, když tu zaslechl divné zvuky. Jeho sluch byl
dobře vycvičený, aby rozeznal Hraboše od Veverky. Nenápadně se vydal tím směrem, zvuk byl stále
jasnější a slova srozumitelnější. Bylo to asi sedm nebo osm mužů. Přemysl šel dál, až došel k okraji
dubového háje. Zdálky zpozoroval, že se ve svých počtech příliš nezmýlil, jen jich bylo devět. „Kdo to
je?“ pomyslel si, „co tu chtějí?“ Přišel ještě blíže a zpoza Dubu začal poslouchat. „Zapalte ty louče,“
pravil jeden z nich, „tenhle háj se promění v popel. Už je načase, aby někdo ty dědky vykouřil, tohle je
náš les!“ „Tak a dost,“ ozvalo se zpoza Dubu. Všech devět zabijáků v koženém oblečení se otočilo, aby
pohlédlo do Přemyslových očí, které planuly jasným ohněm. V ruce držel meč a pomaličku se k nim
přibližoval. „Ale, kdopak to k nám jde,“ řekl jeden zloduch, „nějaký výrostek. Na něj, chlapi, vždyť je
jen jeden.“ „Dál ani krok,“ zakřičel Přemysl, ale zloduchy nezadržel. Najednou se však něco změnilo
ve vzduchu, Přemyslovi se začala motat hlava. „Premíás – první jas,“ tato slova mu zazvonila v uších.
Podíval se na přicházející zloduchy, pak kolem sebe a nemohl uvěřit vlastním očím. Pro jistotu
zamrkal, ale postavy nezmizely. Nalevo od něj stála jeho matka, krásná jako vždy. Napravo pak …
„Ne,“ pomyslel si, „to nemůže být … to nemůže být Mocný Vid.“ Ale jeho oči se nemýlily. Bílé
oblečení, červený plášť, pásek z nejjemnějšího Lnu, věneček z Třezalky, zlaté vlasy a oslnivé světlo.
Nebyl však čas na přemýšlení ani pozorování. Přemyslova matka vyrazila vpřed a s pomocí zaříkání
zamotala zloduchům hlavy, že se někteří z nich začali motat na místě. „Co to má znamenat,“ rozkřikl
se jejich vůdce, „na něj!“ Sám vytáhl meč a vyrazil směrem k Přemyslovi. V tu chvíli ho Přemysl
poznal, byl to ten, kterého viděl ve snu, byl to vrah jeho matky. „Neboj se,“ usmál se Mocný Vid a
dvěma prsty pohladil čepel Přemyslova meče, „budu tě vést.“ Meč začal planout jasným ohněm.
Zloduch se zastavil, patrně ten oheň viděl, i když Mocného Vida ani Přemyslovu matku nezaznamenal.
Boj trval dlouho. Přemysl uskakoval, sekal, prováděl piruety, a když se mu něco nepovedlo, jeho tělo
jakoby samo odskočilo. Měl v sobě sílu, sílu Slunce, která ho vedla. Vindové totiž nezískávali jen
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dovednosti, získávali také sílu a s ní přirozenost provádět věci, ke kterým byla daná síla určena. Úhyb,
sek, úskok. Dva mrtví, sedm zbývá. Pirueta, sek ze široka, hlava letí na Zem. Vůdce zloduchů padl.
Byla už dávno půlnoc, když boj skončil. I když Přemysl zvítězil a utržil jen drobná zranění, padl
vyčerpáním na Zem. Za nějaký čas se probudil s nepříjemným kašlem, přeci jen na takové vypětí, a na
živé lidské protivníky, nebyl zvyklý. Všude byla černočerná tma. Komáři byli očividně z kaluží krve
nadšení, všude bzučeli a Přemysla si nevšímali. Přemysl se pokusil vstát, ale jen co se postavil na
nohy, tak zase upadl. Hlava se mu znovu zamotala, tentokrát velmi nepříjemně. Vítr studeně zafoukal
a Přemysl spatřil duše všech devíti zloduchů, jak poletují ve vzduchu a nevědí, kam jít. „Jděte pryč,“
přikázal Přemysl z posledních sil, „a nikdy se nevracejte.“ Jeho slova však nebyla vyslyšena, protože
okamžitě na to jím a celým lesem otřásl zvuk rohu, nějakého silného a kouzelného. Poté znovu. A
ještě jednou. Netrvalo dlouho a z lesa se vyřítil černý Kůň se siluetou velikého jezdce. Jezdec měl
černý plášť a na hlavě obrovské parohy, tak obrovské, že se málem dotýkaly větví statných stromů.
Zasvištěl oštěp. Proletěl kolem Přemysla a nabodl na sebe všech devět duší zloduchů, které zakřičely
strašlivou a nepředstavitelnou bolestí. Přemysl dostal strach, myslel, že jde jezdec i po něm. Ale ten
jen sebral oštěp i se všemi devíti dušemi, shrnul je do svého loveckého vaku a uzavřel do hliněných
nádob v něm schovaných. Vzduch kolem byl studenější a studenější. Zdálky bylo slyšet vití Vlků.
Přemysl poznal, co je ten jezdec zač, a slabým hlasem a se sklopenou hlavou promluvil: „Pane lesa,
Lovče, prosím, ušetři mě.“ Lovec se otočil a skrze důlky v jelení lebce, kterou měl přehozenou přes
obličej, se na Přemysla podíval. Přemysl se začal bát víc a víc. Lovec byl celý zahalený v zeleni a
větvích stromů, Břečťan se kolem něj plazil jako živý had. „Dnes byl dobrý lov,“ řekl nakonec hrůzu
nahánějícím hlasem, „ráno jim podřež krky, aby se jejich krev vpila do Země k Matce Zemi, kam patří.
Ona ji už očistí.“ Přemysl učinil, co mu Lovec přikázal.
Od té doby Přemysl procházel celou zemí Vindů, od Bílé řeky na jihozápadě, až k té na
severovýchodě. Nejvíce času však trávil poblíž srdce světa, odkud Vindové pocházejí, a setkával se
s vílou u Lípy poblíž dubového háje největších Vidů. Všichni lidé ho měli rádi a všem dobrým pomáhal,
což je na člověka docela zvláštní chování, jenže nesmíme zapomínat, že on byl syn samotného
Mocného Vida. Avšak kdykoli se o tom zmínil, čekaly ho potíže, proto radši zachovával skromnost a
nikomu se s tím nesvěřoval. Ti, kteří to měli vědět, to poznali sami. Tak chodil po světě a činil dobré
skutky, léčil a ochraňoval. Říká se, že ho nakonec potkal stejný osud, který čeká každého hrdinu. Hrdě
se postavil proti přesile, ale nakonec svým protivníkům podlehl a na křídlech Havrana odletěl k Matce
Zemi. Ještě než zemřel, naučil lidi, že je důležité slavit nejen Rozkvět a oslavy krásy, které se konají
v době největší síly Slunce, ale také i období mezi těmito slavnostmi, kdy kvete Bez a víly chodí po
stromech. V tomto období se oslavují a čistí studánky, nosí se dary Bříze a Lípě, mluví se s vílami a
vzpomíná se na předky. Je to svátek veškeré zeleně a zeleň sama určuje správný čas oslav. Přemysl
Vindy naučil, že Příroda je krásná každý den.
Mezi Vindy se traduje mnoho různých příběhů o Přemyslovi, muži dobré mysli, Premíásovi, prvním
jasu. Všechny však vypráví o tom samém – o veliké bolesti, ale i veliké lásce. Říká se, že Přemysl a
lipová víla chodí před Rozkvětem po zemi Vindů a spolu zvěstují čas lásky a přízně Mocného Vida,
velikého jasu. Nechť je jeho život příkladem nám i našim potomkům.

98

Kruté časy
Ó, Dunaji, k tobě se vrátíme!
Už od dob nejstarších se Vindové setkávali s cizinci. Někdy přišel jeden a nabízel cizokrajné zboží.
Jindy se jich zase z hlubokého lesa vynořila celá skupinka, která přišla sdílet své historky z cest nebo
obchodovat. Co na tom, že jejich jazyku nikdo nerozuměl. Dokonce někdy kolem procházel celý
zástup mužů, žen a dětí. V takových případech se Vindové obalili zelení a vydali se zjišťovat, kam mají
cizinci namířeno. Pokud se kmen cizinců rozhodl nepokračovat dále a zůstat nějakou vzdálenost od
vindských vesnic, jejich přítomnost Vindům zpravidla nevadila – tedy většinou. Oblečení cizinců bylo
tmavší, ale to je asi tak všechno, co se o nich dá obecně říci. Někteří byli malí a tmavší pleti, jiní vysocí
a svalnatí s protáhlými obličeji. Měli meče, Koně, vozy a další věci běžné i u Vindů. Někteří cizinci
dokonce udržovali s Vindy tak blízké vztahy, že se mezi sebou mísili a často jednotlivé vesnice
splynuly, aby se posléze kvůli vysokému počtu lidí zase rozdělily. Ovšem docházelo i k pravému
opaku.
Někteří cizinci rabovali, kradli úrodu a brali zajatce. Ze začátku se to prý dělo jen občas, ale postupem
času začalo nepřátel přibývat. Přestalo jim jít o zásoby, chtěli Vindy vyhnat ze země, v níž Vindové žili
od samého Počátku. Přišli ze Severu, přitáhli z Jihu, doléhali ze Západu, napadali z Východu, útok ze
všech světových stran byl na denním pořádku. Jen co jedni přestali útočit, druzí provedli nečekaný
výpad. Jakmile se ti vyčerpali, vyrazili na Vindy opět ti první – silní a odpočinutí. „To už takhle dál
nejde,“ řekl jednou náčelník jedné vesnice, „musíme ochránit naše potomky. Navrhuji odejít.“ „To je
nesmysl,“ ohradil se velitel bojovníků a pevně uchopil meč v pochvě, „jak bychom mohli opustit srdce
světa? Místo, na kterém naši předkové na samém Počátku vyšli ze stromů?“ „Je to těžké,“ řekl
náčelník a sklopil hlavu, „ale není možné tu zůstat.“ Tak vesničané pořádali té noci sněm. Při svitu
ohňů se dlouze radili, přemýšleli a hledali vnuknutí. Druhého dne ráno pak vyhlásili rozhodnutí. Rada
svobodných i rada žen byly zajedno. Lidé se rozhodli odejít. „Jak chcete,“ řekl velitel bojovníků, „ale já
a moji bojovníci a bojovnice zůstaneme.“ Tak se také stalo. Po krátkých přípravách se většina vesnice
vypravila na dlouhý pochod na severovýchod. Kdykoli se ale zastavili, neměli klidu, protože nepřátel
bylo všude plno. Ti je tlačili dále a dále, až vesničané došli k moři na Severu, podle nějž pokračovali
dále na Východ. Byly to kruté časy, protože se podobně zachovala nejedna vesnice. Někteří se
dokonce vypravili na jihovýchod, daleko do jiných světů. V těch světech prý žili zvláštní tvorové a
rostly tam ještě podivnější rostliny, které nikdo z Vindů neznal.
Nezapomínejme však, že Příroda vidí vše. Tři bratři stáli na okraji hlubokého lesa. Přemýšleli. „Měli
bychom jim pomoci,“ řekl Vítr a protřel si zpocené dlaně. „To bychom měli,“ souhlasil Měsíc,
„Vindové jsou silní, stačí je jen trochu navést.“ Slunce, Mocný Vid, pokýval hlavou. „Pomůžeme,“ řekl
a dotkl se rukou obrovského Jasanu, „tak, jak to jen půjde.“ A šlo to. Mnoho lidí, kteří odešli na
bezpečnější místa, najednou pocítilo nutkání se vrátit – jako by je srdce světa volalo zpět do jejich
domovů. Jeden léčitel měl dokonce sen, ve kterém se mu zjevil Mocný Vid. S vážnou tváří mu
ukazoval prstem na lesy jižně od srdce světa, kde se řeka kroutí mezi nekonečnými zalesněnými a
skalnatými kopci. Mocný Vid k léčiteli promluvil v řeči předků: „Teutá Bojan, de Leimí. Orbjo Windan.
Albjo kaloná.“ Když se léčitel probudil, barvitě svůj sen všem ve vesnici vylíčil. „Pojďme zpět,“ volali
jedni, „je to jasné volání.“ „Ani náhodou,“ odporovali druzí, „tady jsme v bezpečí. Navíc nás místní
obyvatelé velmi dobrotivě přijali a už plánujeme několik svateb na zpečetění vzájemné pomoci.
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Nikam nejdeme.“ Tak se Vindové opět rozdělili, někteří zůstali, jiní se vraceli zpět. Cestou naráželi na
různé další skupiny a poutníky, které mezi sebe přijali a s nimiž se spojili. Hodně se vzájemně učili a
převzali různá řemesla. Nakonec se někteří Vindové vrátili zpět do své vlasti. „Vítejte,“ promluvil
náčelník jedné vesnice těch Vindů, kteří se rozhodli zůstat, „dlouho jste byli pryč, avšak duchové
těchto míst vás znovu přijímají.“ Jednu dobu byli Vindové silní a neohrožení. S odvahou v srdcích sami
podnikali útoky, aby se pomstili cizincům. Dostali se daleko na Západ, Sever, Jih a Východ. Ale ať už
byli kdekoli, srdce světa mnohé z nich přivolalo zpět do země Vindů, která se nachází mezi Bílými
řekami, jež v srdci světa pramení.
Krkavec se vznášel na svých velikých černých křídlech. „Lidé a dědici Premíáse,“ volal velitel
bojovníků, ten, který na začátku odmítl odejít. Spolu s ostatními bojovníky byl schován v houští na
kraji svahu, nad nímž se na Koních hnali cizinci. V ruce odhodlaně a pevně držel meč. „Dobře mě
poslouchejte,“ pokračoval, „tohle nejsou ti blázni z Jihu, kteří se drží v seskupeních a pochodují jak při
bubnování. Tihle jsou až moc divocí, přicházejí ze severozápadu. Podle zvědů šli podél Bílé řeky a
před někým prchali. Naši bratři je přijali, ale oni se obrátili proti nim a proti nám. Je na čase je zahnat
zpět do jejich brlohu!“ Bojovný výkřik, dunivá trouba, mečení Koz. Vindové vyrazili ze svého úkrytu a
nepřátele překvapili. Ani je nenapadlo někoho z nich ušetřit. Sek, zásah, protáhlý obličej, silné lícní
kosti, viditelné kosti lebky nad očima, brada jak křemen. „To by mě zajímalo,“ řekl jeden Vind po
úspěšně vyhrané bitvě, „odkud pocházejí? Vypadají zvláštně.“ Krkavec zakrákal. Nastalo ticho.
„Nevím,“ odpověděl jeho přítel, „ani mě to popravdě nezajímá. Měli bychom je také spálit, ať nám
jejich duše netěkají po Matce Zemi.“ „Tak tak,“ souhlasil velitel bojovníků, když si otřel zpocené a
zakrvácené čelo, „naše vlast je nasáklá krví už dost. Čistota je důležitá, jak nás to už od malička učí
starší.“ Poté vstal a prohlásil k ostatním: „Spalte všechna těla, našich padlých i těch jejich.
Pochopitelně i s oblečením, nechci, aby po téhle bitvě zůstala jediná stopa.“ Vindové čistí studánky,
čistí bitevní pole, neustále se koupou a denně zametají své domovy. Jsou čistotou posedlí.
Vindové byli mnohokráte odsouváni a sami odsouvali. Avšak byli silní a podařilo se jim sjednotit vždy,
když bylo potřeba ubránit se nepříteli. Jednou se dokonce sjednotili tak, že celá polovina z nich držela
v ruce jeden meč a mířila jediným šípem. To vše díky slibu Bílé a Červené řeky. Avšak to je zase jiný
příběh.
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Dívky s ohněm v srdci
Čas Rozkvětu je mezi mladými velmi oblíbenou dobou, protože jedině ona umožňuje provedení
některých velmi zajímavých obřadů. Příroda slaví plodnost, Mocný Vid objímá Květinovou Dívku a
zeleň bují všude kolem. „Pánové,“ promluvil jeden mladík, který se právě vrátil z tajného pozorování,
„hrad si postavily přímo uprostřed lesa nedaleko od nás. Moc práce si s tím nedaly, to víte, holky.“
Rozesmál se a zelené listí, kterým byl ověšený od hlavy až k nohám, se roztřáslo v rytmu jeho smíchu.
„Zdobení, to ano. Pořádně postavené palisády, to ne,“ dodal a poškrábal se na zadní části těla. „Však
ho už brzy vezmeme útokem, nic z něj nezbude,“ zazubil se druhý jinoch a přijmul nabízený roh
s medovinou. „Není lepšího léku, nežli tekutého medu,“ dodal třetí, „ale vážně, kdo by se patlal
s bořením? Prostě si rovnou odneseme kořist.“ „Kolem je spousta houští,“ zasnil se čtvrtý, „je to
parádní místo, jen co je pravda.“ Napil se medoviny a dokončil: „Ta moje je stejně nejkrásnější.“ „Jen
abych ti ji nepřebral,“ řekl opět zvěd ověnčený listím a záludně se usmál. „To bys ale porušil všechna
pravidla,“ zasmál se druhý a zakašlal. „Mě nezajímají pravidla,“ odvětil zvěd, „užiju si s tou, s kterou
budu chtít.“ „To bych ti vyprášil kožich,“ dodal čtvrtý a předstíral, že mluví vážně, i když mu to
v tomto rozpoložení rozhodně nešlo, „třeba klackem nebo šiškami, když jsou zbraně zakázané.“ Aby
potvrdil svá slova, utrhl si lístky Máty a smyslně je pozřel. Místo v lese nebylo vybráno náhodně,
tento obřad se na něm prováděl snad od samých počátků světa. Stačilo by, aby změnili tradici a hrad
postavili jinde, a už by mohlo dojít k porušení zákonů Přírody, protože na jiném místě může přebývat
duch, kterému by se to nemuselo líbit. Vše musí být připraveno a ověřeno těmi nejlepšími léčiteli. I
když je totiž tento obřad docela odvázaný, stále je to obřad, který má svůj průběh. „Dej sem ten
med,“ řekl další z oněch mnoha hochů, „a jídlo. Musíme se posilnit, abychom vydrželi.“ Ostatní jen
pokývali hlavou, protřeli si ruce a připravili se na čas lásky.
„Útok!“ zakřičel zvěd a vyrazil ohromnou rychlostí z křoví. Na obklíčeném dřevěném hradě nastal
poplach. Jeden mladík v běhu spustil válečný pokřik. „Na ně!“ dodal, ale najednou se zastavil. Dotkl
se čela. „Copak?“ zeptal se jeho kamarád. „Ale nic,“ odvětil mladík, „jenom škrábanec. Házejí šišky!“
„Však je už brzy potrestáme,“ řekl kamarád a záludně se usmál, „a ukážeme jim, jak vypadají ty pravé
šišky. Berte hrad útokem!“ Ale nikdo mu nevěnoval pozornost, protože útok už začal a o nějaké
disciplíně se rozhodně nedalo mluvit. Úskok. „Ha!“ vykřikl další mladík, „vedle, krásné lady.“ Zdvořile
se uklonil, a pak opět vyrazil vpřed kolem provizorní palisády, jež byla skutečně půvabně zdobená,
nicméně naprosto zbytečná. Za chvíli byl uvnitř. Dívky sice ještě házely šišky a mladíka zasáhly, avšak
bylo jim to k ničemu. Jeho vyvolená utíkala. „Je to zbytečné,“ řekl mladík, „s medem v břiše a s
Kopřivami v hlavě jsem rychlejší než divoký Pes.“ Dívka se protáhla mezi palisádami a utíkala do lesa.
Tam ji však mladík dostihl, popadl ji ne zrovna jemným způsobem a odtáhl do nejbližšího houští.
Dívka se už nebránila, chichotala se. Nakonec celý hrad padl a každý si přišel na své. „Obsazeno,“
volali mladíci, když se nějaký pár blížil k jejich houští, „běžte pryč! Ach, ty seš divoška.“ Poslední pár
už volné místečko lásky nenašel, tak se rozhodl jako houští využít celý již skoro vylidněný hrad. Zdá se
vám to praštěné? To je dobře, protože přesně takový čas milostné lásky je, taková je jeho povaha a
přirozenost. Bolest a potěšení, tam a zpět, neustálý pohyb síly. Vyčerpání a požitek. Do večera už byl
na mýtině klid, každý se tulil nebo spal. Kdo měl chuť, mohl zkusit i jiné houští, pokud to dané dívce a
jejímu mladíkovi nevadilo – nebo její mladík spal, ale dívka ještě necítila uspokojení „své plodnosti“,
což je jedna z nejběžnějších výmluv. V noci už bylo vše jako vždy. Po návratu účastníků do vesnice se
ještě chvíli sdílely zážitky a chválila se labutí věrnost těch, kteří odolali pokušení navštívit více
milostných míst. Těm se před dům postavila krásně zdobená březová májka. Ostatním pak z různého
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dřeva podle jejich chování během obřadu. Když dívka sama často navštěvovala jiná houští, rozhodně
mohla očekávat májku trnkovou – a možná i posměch. „Jen Lovec a Smrtka opovrhují věrností,“ volal
jeden mládenec po vesnici, „zato Mocný Vid a Květinová Dívka, ti se o věrnost alespoň snaží.“
Rozesmál se a dopil poslední zbytky medoviny z kravského rohu zdobeného jarním kvítím.
Možná se vám tento obřad může zdát zvláštní, ale má své pevné místo. Dokonce jednou na samém
počátku bytí Vindů stál za zrodem tradice, která se pro Vindy postupem času stala typickou. Jednoho
krásného dne, byl to právě den po obřadu dobývání hradu, svolala půvabná lada, jíž říkali Parunka,
své ostatní vrstevnice z vesnice na palouček poblíž vysoké Lípy. Byl slunečný den a ve vzduchu bylo
cítit jaro. Když se všechny dámy usadily, Parunka se postavila a vznešeně pronesla: „Včerejší den byl
jako vždy velmi poučný, jako vždy jsme hrad neubránily.“ „Proto jsi nás sem tak brzo ráno svolala?“
odsekla jedna z dívek a dlouze zívla. „Jde o to,“ nenechala se přerušit Parunka, „že toto dělení na
muže a ženy odhaluje, i když si to možná některé z vás neuvědomují, nejen naše silné stránky, ale
především slabiny.“ „Kam tím míříš?“ zeptala se další dívka s nadšeným výrazem v obličeji, „chceš
snad změnit vůli Přírody? Chceš získat mužské vlastnosti?“ „Právě naopak,“ odvětila Parunka a
v očích se jí mihnul plamen, „chci posilnit ty naše.“ „Správě,“ řekla dívka, „muži mají v podstatě jen
samé slabosti.“ Ostatní mladé ženy se rozesmály. „No tak, uklidněte se,“ přerušila smích Parunka,
„víte přeci, že nám byla dána povinnost ochraňovat naše děti.“ „To ještě chápeme,“ řekla další dívka,
stále s úsměvem na tváři, „a co?“ „Když nedokážeme ubránit dřevěný hrad před bandou opilců a
nadržených zjevů,“ promluvila rázně Parunka, „jak chcete ubránit naše děti v otevřené vesnici? Vždyť
jsme neschopné.“ Ostatní dívky jen nechápavě zamrkaly. Pořád jim nebylo jasné, co po nich Parunka
tímto svým dlouhým proslovem vlastně chce. Vše jim bylo jasnější, když Parunka, vidouc jejich
nechápavé obličeje, vytáhla krásně zdobenou (jak jinak) a útlou pochvu, v níž byl schovaný meč.
Pomaličku ho uchopila a vytáhla. Odraz paprsků Slunce na jeho čepeli oslnil všechny přítomné. Meč
byl lehký a dělaný na míru. Parunka jím otočila a provedla piruetu. Byl to vskutku neobyčejný meč,
pružný, určený pro ženy. Naprosto se vymykal všemu, co používali muži nebo co se používalo při
obřadech nebo jako obětní dar. Dívky koukaly jako zaražené. „Kdes,“ zeptala se koktavě jedna dívka,
„kdes to, u Živy Lady, sebrala?“ Parunka se usmála. „Možná už je vám jasné,“ řekla, „co mám na
mysli. Znám jednoho kováře, žije hluboko v lesích, v jiném světě, hned se k němu vydáme.“ Parunka
opatrně zastrčila meč zpět do pochvy. „A zítra,“ dodala, „vám ukážu, jak na to. Budeme se takhle
scházet častěji.“ Záludně se zasmála.
Mnoho dní poté seděl Tvrdo jako vždy večer u ohně. Po dni stráveném na poli a u dobytka si holt
člověk potřebuje odpočinout. Trpělivě vysedával, Slunce už téměř zapadlo. „Ale no tak,“ rozčílil se a
vyběhl z domu, „ženo, kde jsi? To zas mám dneska držet půst nebo co?“ Povzdychl si. „Asi jo,“ řekl
potichu a se sklopenou hlavou se vrátil zpět. Když se jeho žena pozdě v noci vrátila, Tvrdo už téměř
spal. „To je dost,“ řekl a usmál se, „kdepak jsi byla, ty má Vlaštovičko?“ „Nikde,“ odsekla žena a
nenápadně schovala meč pod kožich v rohu místnosti. Nicméně měsíční světlo bylo silné a Tvrdovi
stříbřitý záblesk rozhodně neunikl. „Copak to tam máš?“ zeptal se zvídavě, „nějaký ženský mečík? Tak
to je roztomilé. Kdepak jsi ho vzala?“ „Do toho ti nic není,“ usmála se žena tajuplně, „ale je jen
půjčený.“ Tvrdo k ní přistoupil a velice pevně ji objal. „Víš, já jsem pro objevování nových způsobů
milování. Ovšem doufám, že není moc ostrý.“ Vycenil zuby. V tu chvíli se jeho ženě zablesklo v očích.
„Přestaň se na mě sápat, ty prase,“ řekla a Tvrda odstrčila, „copak všechno musí sloužit jen tomu
jednomu?“ Tvrdo, celý zaražený z její ne zrovna citlivé odpovědi, se uchýlil do kouta a posadil se na
provizorní židli. „Odkdy,“ řekl smutně a udělal psí oči, „se moje žena stala mužem?“ „No tak,“
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odpověděla jeho žena a přistoupila k němu, „to víš, že jsem stále ta samá.“ Povzdechla si. „Tak jo,“
dodala, „vlítneme na to a potom ti něco dobrého uvařím. Noc je dlouhá.“ Tvrdovy oči se rozzářily.
„Ale slib mi,“ dodala vážně, „že se nebudeš vyptávat na ten meč.“ „Dobře,“ souhlasil Tvrdo, „slibuju.“
Když se ale Tvrdo ráno probudil, okamžitě vyhledal své kamarády a shromáždil je na návsi. Slunce
právě vycházelo. „Něco se děje,“ prohlásil, „ale nevím co.“ „Také jsem si toho všiml,“ odvětil jeden
jeho kamarád, „ženské odchází kdovíkam a dělají kdovíco. To bude nějaké spiknutí.“ Tvrdo si
povzdechl.
Uplynula dlouhá doba. Slunce se rozžhavilo a rostlinami prostoupila ohnivá síla, léčivá a pevná. V té
době se muži chystali na válečnou výpravu. Totiž, abyste věděli, když v tuto roční dobu vyrazíte
s bandou bojovníků na Koních, je docela veliká šance, že se po cestě najde někdo, kdo si bude chtít
s vámi změřit síly, ať už to jsou ostatní bojovníci z jiných vesnic, se kterými se jedná spíše o hraní než
o skutečný boj, opravdoví nepřátelé, nájezdníci nebo třeba zatoulaný Zubr, jenž v tuto dobu poskytne
dostatek potravy. Ohnivé období je v podstatě jediným obdobím v roce, kdy je na dvanáct dní
zakázáno se koupat v řekách a potocích. To je pro Vindy značně nepříjemné, tak se snaží odreagovat
a získat si válečné zásluhy. Tedy alespoň ti, kteří se považují za bojovníky z povolání. „Vše je
připraveno,“ oznámil náčelník, když přiváděl svého hnědého Koně, „můžeme vyrazit.“ Tvrdo i ostatní
se na výpravu těšili, koneckonců jim nějaké to drobné povyražení už začalo chybět. Když opouštěli
s křikem a lesknoucími se zbraněmi vesnici, všechny děti se seběhly, aby jim zamávaly. Ohnivé období
je časem mužských záhad stejně tak, jako je období vody v zimě časem ženských tajemství. Oheň
rozpoutává očistu a boj, avšak neubrání tomu, aby nedocházelo k projevům té nejnižší lsti. Poblíž
vesnice byl totiž v lese nenápadně schovaný celý oddíl nepřátel, který čekal, až muži vesnici opustí.
„Přesně jak jsem čekal,“ promluvil jejich velitel, „konečně si trochu užijeme, chlapi. Kořist, zajatci a
ženy. Pomyslete na to.“ „Ano,“ řekl jeden z válečníků, „hlavně ty ženy. Tento ohnivý čas dovede
člověka pěkně rozpálit.“ Velitel se usmál a vycenil zuby. Ptáčci pozpěvovali, ale i oni se potřebovali
zchladit ve stínu. Velitel čekal. Bylo po poledni, čas odpočinku. „Dobře, chlapci,“ řekl, „pojďme.“
Zanedlouho se z lesa ozval pokřik a za ním vyrazilo asi dvacet bojovníků, nebo spíše kořistníků. Děti
na nic nečekaly a odběhly se schovat do svých domovů. Starší ženy se modlily k bohům a prosily je a
dobré duchy o pomoc. Ale žádná nepřicházela.
„Do toho, chlapi, naberte, co a koho unesete, a honem pryč,“ poručil velitel, když byl celý oddíl jen
krůček od vesnice. Válečníci neudržovali žádné pevné sevření, prostě se hnali vpřed. Najednou se
však zastavili, protože jim cestu zastoupil malý hoch s dřevěným dětským mečíkem. Velitel se
rozesmál. „Ale, ale,“ pravil s úsměvem, „kdopak nám to zastoupil cestu? To je mi ale pěkný
neohrožený bojovníček.“ Všichni se rozesmáli. „Toho bereme s sebou,“ pokračoval velitel, „možná se
nám bude jeho odvaha hodit, až vyroste.“ Když se velitel chystal k chlapci přistoupit, najednou si
všiml, že se za blízkými domy něco mihlo. Něco bílého, šaty, sukně? Ani se nikdo z nich nestačil
rozkoukat, když je zničehonic obklíčilo asi dvanáct dívek s vážnými tvářemi. Jednomu válečníkovi se
na nich něco nezdálo. „Aha,“ promluvil velitel a rozesmál se ještě více, „holky se nám servírují samy!“
Bojovníci začali vydávat ne zrovna vábné zvuky. Dívky byly krásné, celé v bílých šatech, některé měly
vlasy rozpuštěné, jiné v nich měly kožené provázky nebo věneček z květů, zatímco další
upřednostňovaly dlouhé pletené copy. „Je na nich něco divného,“ promluvil bojovník, ten, kterému
se na nich prvně něco nezdálo, „ale co to je?“ „Nevím,“ odpověděl jeho druh a pokrčil rameny. V tu
chvíli to ale bojovníka trklo. „Vždyť mají meče!“ vykřikl, „veliteli, jsou ozbrojené.“ Velitel se na dívky
úkosem podíval a nejistě odpověděl: „No co, jen ať jsou. Bude to alespoň zajímavější.“ Najednou si
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ale uvědomil, do jaké situace se dostali. Dívky začaly pomaličku vytahovat meče z kožených pochev.
Ohnivá síla jim prostoupila až do nitra jejich srdcí, zbraně se leskly, odhodlání se zablýsklo v jejich
očích. „Přišli jste si pro nás a naše děti,“ promluvila Parunka tak odvážně, až válečníkům naskočil mráz
po zádech, „pak vězte, že Lovec si přijde pro vás, už brzy. Koloběh se otáčí.“ Poslední věta byla pro
dívky jasným signálem, aby se vrhly vpřed. Skok, pirueta, sek, úskok. Bojovníci se ani nestačili
vzpamatovat, nevěděli, odkud rány přicházely. Propíchnuté břicho, useknutá hlava, ruce, nohy,
smrad. Bílé oblečení zrudlo. Dívky byly vskutku dobře vycvičeny a obratností se jim muži rozhodně
nemohli vyrovnat. Lehké a lesklé zbraně také udělaly své. Boj byl již téměř u konce, když vracející se
muži, vnuknutím taženi zpět k vesnici, spatřili, co se děje. Spustili válečný pokřik a na Koních uháněli
směrem k nepřátelům, ovšem zbytečně. Když dorazili na místo střetnutí, všichni nepřátelé již byli
mrtví. Ani jedné dívce se nic nestalo, jen byly celé od krve. „Pozdě jako vždycky,“ řekla Parunka a
v bojové euforii se rozesmála. Všichni muži, s ústy dokořán, koukali jako vyjevení. Nezmohli se na
jediné slovo. Tvrdo měl dokonce bradu zabořenou v koňské hřívě. Ústa měl otevřená a tváře mu
zrudly. Jeho zrak, který byl pevně upřený na jeho ženu, prozrazoval, jak moc ho její bojovnost a ladné
pohyby povzbudily. Nemohl se samým překvapením ani pohnout. Když na něj jeho žena záludně
zamrkala, málem spadl z Koně. „Odkud jsou?“ zeptala se Parunka náčelníka a ukázala na rozsekané
tělo velitele nepřátel. Náčelník seskočil z Koně a tělo prozkoumal. Okamžitě poznal vzory na košili. „Ti
jsou z vesnice zvané Podhájí, nedaleko od Kládova,“ odpověděl a obrátil zrak na Parunku, „ale nevím,
co měli za lubem. Asi chtěli jenom kořist.“ „To zjistíme,“ odpověděla Parunka s úsměvem a ukázala
směrem na Kládov, „jdeme, děvčata.“ „Počkat,“ skočil jí do řeči náčelník, „půjdeme my.“ Parunce se
zablýsklo v očích. „Vy nikam nepůjdete,“ řekla rázně, „vy uklidíte tady ten nepořádek.“ Náčelník se
snažil prosadit svou autoritu, ale nakonec poznal, že to nemá cenu. „Jo, ještě si musíme něco vzít
s sebou,“ dodala Parunka, vytáhla meč a sklonila se nad tělem velitele. Meč použila jako sekeru a
uťala z jeho těla hlavu, kterou poté popadla za vlasy a zvedla ze Země. „Aby nás brali vážně,“ řekla a
úkosem se podívala na náčelníka. Potom obrátila svůj zrak na bojovnice a zavelela: „Odcházíme!“
Dívky procházely hustým lesem, všude kolem se leskly vysoké kmeny statných Buků. Nad hlavami jim
kroužilo Káně. Netrvalo dlouho a dorazily do Kládova, odkud už nebylo obtížné najít cestu do vesnice
zvané Podhájí. Ohně v dálce prozrazovaly, že se právě konal sněm rady svobodných. „Pojďme rovnou
tam,“ řekla jedna dívka, „alespoň si budeme moci promluvit z očí do očí.“ Ostatní dívky souhlasily, a
tak se jen nenápadně proplížily lesem kolem vesnice, až došly na mýtinu, kde sněm probíhal. Už
z dálky je někteří zpozorovali, ale čerstvě zakrvácené oblečení a meče každému radily, že zastavovat
je rozhodně není dobrý nápad. Parunka šla neohroženě včele, za ní ostatní dívky. Když je uviděl
náčelník, hrozně se vylekal. Když pak před něj Parunka předstoupila a hlavu mrtvého velitele mu
hodila do klína, vykřikl vysokým hlasem a dal se na útěk směrem ke statnému Dubu. Ovšem dívky
byly rychlejší, popadly ho za košili a shodily k Zemi. „Já za nic nemůžu,“ blekotal náčelník, zatímco se
ostatní členové rady svobodných shromáždili kolem, „jen jsem chtěl …“ „Co jsi chtěl?“ zeptala se
Parunka a přiložila ostří meče na jeho krční tepnu. Náčelník se zakoktal, ale nakonec promluvil: „Chtěl
jsem jen okolní vesnice oslabit, aby pak dobrovolně přijaly moji vládu. Ale moje úmysly byly čisté,
chtěl jsem vytvořit mocné království.“ „Vládu jednoho muže?“ rozkřikla se Parunka, „to my, ženy,
nikdy nedovolíme! Copak ti nestačí, že naše vesnice tvoří pevný svazek? Vzájemně si pomáháme,
podporujeme se v boji, a ty takhle zneužiješ naší důvěry?“ „Jedině panovník a jeho rádcové dokáží
utvořit mocnou říši,“ obhajoval se náčelník, „bylo by to i pro vaše dobro.“ „Svaz vesnic je jediný
přirozený způsob, Přírodou a bohy posvěcený, copak to nevíš?“ neudržela se Parunka. „Taková
104

blbost,“ pomyslela si, „a on nás chtěl nechat znásilnit a zabít nebo zajmout naše děti.“ „Parazite!“
rozkřikla se, „zasloužíš zemřít. Chtěls jít přes mrtvoly, co?“ „Účel světí prostředky,“ dodal náčelník, ale
Parunka mu nevěnovala pozornost. „Tak teď se mrtvolou staneš sám,“ pokračovala. Potom se
záludně usmála a dodala: „Uvidíme, jak se ti to bude líbit. Cítím v tvém srdci chamtivost, touhu po
moci …“ Naneštěstí nestačila svůj proslov dokončit, protože ji jeden člen rady svobodných srazil
k Zemi. Druhý pak kopl zezadu do nohou Tvrdovu ženu, která okamžitě spadla na kolena. V tu chvíli ji
popadl za vlasy a přitiskl jí čepel dýky ke krku. „Ani hnout,“ rozkřikl se, „jinak vaše družka zemře!“
Dívky se na sebe podívaly, ale nepohnuly se. Krev na obličeji jim zasychala a předchozí boj je vyčerpal.
Nastalo ticho, nikdo nevěděl, co se stane. Ticho přerušilo až to, když najednou muž, který držel čepel
u krku Tvrdovy ženy, upustil dýku a vykřikl bolestí. Čepel meče mu zezadu projela hrudí. Její špička se
blýskala ve světle zapadajícího Slunce. Najednou muže něco odtáhlo dozadu a povalilo na Zem.
Nestál tam nikdo jiný než Tvrdo, který měl stále zarudlé tváře. „Tvrdo!“ vykřikla jeho žena se slzami
v očích. S obtížemi se postavila a objala ho. „Už je to dobré,“ řekl Tvrdo. Parunka na nic nečekala a
opět přitiskla čepel ke krku náčelníka. „Ty jsi nás sledoval?“ zeptala se jedna dívka. „Ne,“ odpověděl
Tvrdo a zazubil se, „sledoval jsem tu krvavou stopu. Vaše metody vyjednávání jsou vskutku
obdivuhodné, i samotný styl boje, kdy se soustředíte hlavně na rychlé sekání. Ovšem stále je to jaksi,
ehm, brutální. Máte se hodně co učit.“ Opět se začervenal a pevně k sobě svou ženu přitiskl.
„Dost řečí,“ řekla Parunka, „přísahej, náčelníku, že naši vesnici necháš už navždy na pokoji a upustíš
od svých záměrů stát se panovníkem po vzoru cizinců, rozumíš?“ Náčelník nic neřekl, čepel ho studila.
„Přísahej!“ vykřikla Parunka. „Přísahám,“ řekl konečně náčelník. Byl zoufalý. „U Pravdy Vida, u
mocného Dubu, u Nebe a Lovce, přísahám!“ vykřikl, ale hned si uvědomil, jakou chybu udělal.
Zaražený pohled jeho rádce, kněze a vůdce oslav, který stál poblíž, mu prozradil, že právě vykonal
nejvyšší přísahu, jejíž porušení by ho stálo život. Parunka pomalu sundala čepel z jeho krku a nechala
náčelníka, aby se zhroutil na Zem. Ten se rozbrečel jak malé dítě. Všichni členové rady svobodných
ustoupili a zdvořile se uklonili. „Jdeme odtud,“ řekla Parunka, „snad se můžeme umýt alespoň vodou
ze studně.“ Dívky se sotva držely na nohou, ale na cestě lesem zpět ke své vesnici nezpomalily.
Vpředu šel Tvrdo, který podpíral svou ženu. „Dostala jsi pěkný zásah do kolen,“ řekl, „ale neboj se, je
to jen naražené. Mně se to stalo už mnohokrát.“ Jeho žena se vlídně usmála. Stmívalo se. Od
poloviny cesty pak Tvrdo podpíral i Parunku, které se vyčerpáním tak zamotala hlava, že se u jednoho
stromu pozvracela. „Co říkáš na to,“ zeptala se s obtížemi Tvrda, „jak jsme vyřídily ty nájezdníky?“
„Dobré, ale moc krve,“ řekl a usmál se, „a že se vám nic nestalo, no, štěstí začátečníka.“ Naklonil se
k Parunce a pošeptal jí: „Jsi skvělá vůdkyně a cvičitelka, jen tak dál.“ Parunka se usmála, jeho slova ji
dojala. Když se vrátili zpět do vesnice, venku už hořel oheň, který spálil všechny mrtvoly nepřátel.
„Není nad to,“ poznamenal náčelník, „když se ohnivé období oslaví pořádnou vatrou.“ Tvrdo a ostatní
muži se usmáli. Děti pobíhaly kolem a hrály hry. Starší odpočívali. Když pak byly všechny chrabré
bojovnice u studny a omývaly se, jedna z nich navrhla: „Musíme se Tvrdovi odvděčit, ale dnes ne,
jsem unavená.“ Dívky se zachichotaly, protože jim Tvrdova mladá žena pohrozila pěstí.
Zatím v jiném světě, v chaloupce v Zemi Jablek, zvedla Květinová Dívka povýšeně hlavu a jakoby ze
shora se podívala na Mocného Vida. Úsměv a pocit zadostiučinění zdobil její tvář. Mocný Vid se
posadil ke stolu a dělal, jako by si ničeho nevšímal. „Prý jsi nejlepší bojovník,“ řekla pochlebovačně
Květinová Dívka, „a pán ohnivé síly.“ Zkřížila ruce na prsou a poté dodala: „No nevím tedy, takovou
odvahu, jakou mají ty dívky, jsem u tebe ještě neviděla. Prý jen muži jí mohou dosáhnout.“
Rozesmála se a její vlasy získaly barvu obilí. Mocný Vid si opřel bradu o zápěstí a vzdychl. „Ale co,“
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řekl nakonec, „nechť je jejich učení posvátné. Od teď až navěky.“ Květinová Dívka dostala záchvat
smíchu, protože sám Mocný Vid, sluneční Hrdina, Vítěz a Dárce, jim byl nucen požehnat.
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Slib Bílé a Červené řeky
Moudrost starších praví, že když se příliš často cestuje tam a zpět, nejen, že získáte spoustu zážitků a
příběhů, které můžete vyprávět ostatním, ale také si osvojíte cizí zvyky, fráze, nebo dokonce jazyky.
Možná si i přivedete ženu cizinku a naučíte se různá cizí řemesla. Vindové vždy věděli, že všechno
souvisí se vším, i když se na to dnes velmi často zapomíná. V minulosti totiž docházelo také k tomu, že
si cestovatelé od sousedů přinesli i cizí bohy. Takovými byli například Baldůri a Woda, i když se
později zjistilo, že pro Vindy nejsou vhodní, a pozapomnělo se na ně. Cestovatelé také přinesli
uctívání duchů vzdálených míst, což pochopitelně pak doma v jejich vlastní zemi, kde takoví duchové
nežili, moc nefungovalo. Jiné světy holt mohou mít trošku jiná pravidla. Nikdo neví, kam nás různé
cesty zavedou. Byli tu však dva vindští mladíci, kteří přesně věděli, kam je jedna lesní stezka zavede.
„Určitě to najdeme,“ pravil jeden z nich, který měl své dlouhé hnědé vlasy převázané koženým
provázkem, „tohle je prastará horská stezka, od samého Počátku koloběhu používaná.“ „Já ti nevím,“
odvětil druhý, „už je pěkně zarostlá. Tady nešel snad ani tvůj starý děd, kolik lét mu vlastně je?“
„Příliš, už dávno to přestal počítat,“ zasmál se první. Cesta se klikatě táhla hlubokým zarostlým lesem.
Stmívalo se. Ptáčkové zpívali, v dálce bylo slyšet vytí Vlků. Po malé mýtince pobíhal Kos, který hledal
Žížaly, aby jimi nakrmil své mladé. Zanedlouho se rovina změnila v další výstup do kopce. „Jsi čistý?“
zeptal se vážně první mladík. „Ano,“ odsekl druhý, „už se mě dneska ptáš po sedmé. Jsem čistý,
Pelyňkem vykouřený, lískovou hůlku mám, povolení od Přírody také …“ „Dobře, dobře,“ řekl první,
kterému mimochodem říkali Miro, „jen si chci být jistý.“ Druhý, jenž se jmenoval Ohňan, se jen
opovržlivě uchechtl. Myslel si, že je Miro paranoidní. „A kdy už tam budeme?“ zeptal se nakonec.
„Nevím,“ odpověděl Miro, „ale myslím, že to už není daleko.“
A skutečně. Ještě téže noci oba dorazili k malé studánce uprostřed toho nejhlubšího lesa, z níž
prýštila čirá voda. Miro se sehnul a sebral z ní malý suchý lísteček, který do ní nějakým nedopatřením
spadl. Voda ve studánkách musí být čistá, zvláště v téhle, která vyvěrala přímo ze srdce světa a
napájela obrovskou řeku. U pramene v zelené podzemní říši seděla Matka Země, studánku udržovala
Květinová Dívka a ochraňoval ji Mocný Vid. Na konci řeky, která se vlévala do předalekého moře na
Severu, byly ostrovy s průplavem. Za nimi v moři byl potom ten nejposvátnější ostrov ze všech, na
jehož špičce stál obrovský dřevěný chrám se sochou Mocného Vida. Vindové, kteří tam pobývali, měli
stejně jako řeka sama prudkou a ohnivou povahu, přesto však neobyčejně štědrou a soucitnou. Na
ostrově přebýval duch, sedmihlavý Červený bůh, který ho ochraňoval. Nad ním bděli kromě Mocného
Vida i Pravdy Vid a Bouřný Vid, kteří pevně stáli po jeho boku. Dále na ostrově stál i Hlavy Vid a
všichni, kteří si zasloužili úctu, ať už v podobě soch, domácích bůžků, amuletů nebo myšlenek. Není
divu, že Miro i Ohňan, oba stojíce u studánky, která tuto řeku napájela, pocítili tu nejvyšší posvátnost,
vděčnost a úctu. „Pramen Červené řeky,“ řekl udiveně Ohňan, i když o cíli výpravy pochopitelně věděl
od samého začátku. Miro zapálil medovou svíčku. Pomodlil se k řece, Přírodě a dobrým duchům, kteří
tam přebývali. Prstem se pak dotkl čiré vody a pocítil to nejhlubší spojení. V hlavě viděl Matku Zemi a
jakoby rychlostí Větru přeletěl až k Červenému ostrovu, nad nímž poletovaly Vlaštovky. „Tak jo,“ řekl
Miro pomaličku, aby nikoho kolem neurazil, „ještě je spolu oslovíme, a pak se uložíme ke spánku.“
Ohňan se nezmohl ani na souhlasnou odpověď.
Měsíc dorůstal, duchové místa zamotali našim mládencům hlavy tak, že brzy usnuli. Studánka
šuměla. Miro a Ohňan začali snít stejný sen. Oba stáli vedle sebe, kolem se mihotaly modravě zářivé
stužky. Netrvalo dlouho a studánka začala měnit tvar. Vyrostla do nezměrných výšek, takže oba
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mládenci museli zaklonit hlavu, aby viděli na její vršek. Průzračně čistá voda zrudla, ale nebyla to
krev, protože chutnala spíše jako malinová šťáva z čerstvě vymačkaných plodů. Rudé nitky padajícího
deště začaly získávat tvar, až se nakonec změnily v siluetu člověka. Rachot. Vedle této siluety se
jakoby z prázdna objevil bůh, jehož sedm hlav se nakonec změnilo v jednu jedinou. Stál tam, vysoký,
přísný, ale ochotný poslouchat. Silueta vedle něj promluvila: „Jsem duch Červené řeky, kdo jste vy?
Važte slova, mohla by být vaše poslední.“ Ohňan naprázdno polkl. Miro se zdvořile uklonil a
s mírnými obavami promluvil: „Jsme Vindové, přicházíme s dobrými úmysly.“ „Vindové,“ řekl duch
řeky, vedle nějž stál přísný bůh, „v tom případě vítejte. Úctu oplácíme úctou. Čeho si žádáte?“ „Ctění
duchové,“ začal Miro opatrně pronášet svou nacvičenou řeč, „mnoho z našich žen a dětí padlo do
rukou cizinců, kteří neznají slitování. Obři z jihovýchodní strany si podmanili některé naše bratry,
bojovníci s protáhlými obličeji a sekanou mluvou na nás útočí ze Západu. Proto jsme Ohňan a já, Vid
Miro, přišli za vámi, k pramenu vyvěrajícímu ze srdce světa, abychom vás požádali o pomoc.“
Najednou se ale vedle ducha Červené řeky zjevila další studánka, která se také proměnila v déšť a
siluetu člověka. Jediný rozdíl byl v tom, že tato silueta byla bílá jako mléko. „Této země jsou Vindové
součástí,“ promluvila, „tak to bylo od samého Počátku a tak to i bude. Váš duch je naším duchem.“
Miro věděl, kdo to je, protože se s touto siluetou už setkal, na místě vzdáleném asi týden cesty od
místa, kde se právě nacházeli. Tehdy šel sám žádat tohoto ducha o pomoc a on mu poradil, aby vzal
Ohňana a vydal se k pramenu Červené řeky. Pochopitelně to nebyl nikdo jiný než duch Bílé řeky, té,
která teče daleko směrem na severozápad a rovněž vyvěrá ze srdce světa. Miro i Ohňan se uklonili.
„Slibujeme vám,“ promluvili duchové obou řek současně, „že to tak navždy zůstane, ať si vy lidé
myslíte, co chcete. Duch Vindů je i naším duchem.“ Miro zapomněl, kde ve své řeči přestal, ale bylo
mu jasné, že nemusí nic říkat. Duchové mu četli myšlenky. „Pevně se sjednotit už umíte,“ promluvil
Červený bůh, který doteď mlčel, „já vám slibuji, že celá polovina z vás bude držet v ruce jeden meč.“
„A my vám slibujeme,“ promluvili duchové řek současně, „že vám najdeme toho nejlepšího vůdce
bojovníků, který vás ve válečném stavu sjednotí a na potřebnou dobu udrží.“ Najednou se zabouřilo,
Nebe ve snu se zatáhlo tmavě šedými mraky, mezi nimiž problikávaly fialovomodré blesky. Hrom
burácel, obraz mizel. Miro a Ohňan se s vycházejícím Sluncem probudili.
Mnoho dní poté začaly ve vindské zemi opravdové bouře, a to nejen na Nebi, ale především na Zemi.
Připomínalo to očistné kotle v zelené podzemní říši, do kterých vše padá, a potom se znovu rodí.
Bojovníci z různých vesnic se začali úspěšně sjednocovat proti společnému nepříteli. Skoro každý
kmen byl ve válečném stavu, a ve válečném stavu se uplatňují silní bojovníci. Avšak nikdo nebyl
dostatečně silný na to, aby dokázal uřídit tehdy velmi značné vindské síly. To se ovšem změnilo
jednoho rána, kdy Miro dorazil do jedné malebné vesničky na Jihu. Náčelník ho již z dálky vítal.
„Vítej,“ řekl s úsměvem, „jestli pak víš, co se včera stalo?“ Miro neodpověděl, poznal, že to byla
řečnická otázka. „Jako vždy na nás dotlačovali obři,“ pokračoval náčelník, „ale pak přijeli naši bratři
v čele s velmi udatným bojovníkem. Toho až uvidíš! Jak se vyzná v bitvách, ví přesně, co dělat, a …“
„Počkej, pomalu,“ přerušil ho Miro, „kdo to je?“ Náčelník sklopil hlavu. „To přesně nevíme,“
odpověděl sklesle, „naší řečí mluví jenom trochu, zato zná řeč předků nebo alespoň řeč jí podobnou.“
„Ano?“ podivil se Miro, pro nějž to bylo jasným znamením, „a jak si říká?“ Náčelník si odplivl a
podrbal se na hlavě. „V řeči předků Samole.“ „Stejně jako ta rostlinka?“ podivil se Miro a otevřel ústa
dokořán, „Samolos? Jako Rozrazil?“ „Správně,“ zasmál se náčelník a mírně zachrochtal, „Rozrazil.
Také mu už tak začali všichni říkat, ale pěkně ho to štve.“ Mirovi zacukaly koutky úst. „A neříkal, proč
přišel?“ zeptal se Miro zvědavě. „Aby nám pomohl,“ řekl bez rozmýšlení náčelník, „jeho lidé prý
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dávno utrpěli porážku, je to prý hodně dávno. Nyní je jejich země zabraná a všichni musí tancovat, jak
jejich panovníci pískají. Už zapomněli na své dávné tradice i řeč. Říkal, že nechce, aby se to stalo i
nám.“ „To je ušlechtilé,“ řekl Miro a zkřížil ruce na prsou, „no, půjdu si s ním promluvit, jestli dovolíš.“
„Pojď za mnou,“ odvětil náčelník a zavedl Mira k jednomu velikému domu, jenž stál poblíž starého a
statného Dubu.
Když Miro vešel dovnitř, ucítil vůni vepřového masa, nejspíše z čerstvě uloveného Divočáka. Všude
kolem se sušil Pelyněk a větvičky Jalovce, které se používají pro důkladnou očistu těla, ducha a duše.
Udatný bojovník seděl u stolu, ale když uviděl Mira vcházet, postavil se a hluboce se uklonil. Miro se
uklonil též. Udatný bojovník poznal podle oblečení a výrazu tváře, že Miro byl velice uznávaným
člověkem, i když byl ještě poněkud mladý. „Miro mak Žito, agno Art,“ představil se Miro zdvořile. „To
je dobré,“ odvětil bojovník Rozrazil, „něčemu rozumím i ve vaší řeči, jen prosím mluv pomalu.“ Vlídně
se usmál. Miro si všiml, že Rozrazil měl velice upřímné oči. „Jsem velice rád, že se shledáváme,“ začal
Miro a napil se nabízené medoviny, „slyšel jsem od zdejšího náčelníka, že jste včera lehce vyřídili
skupinu obrů.“ Rozrazil se na oko skromně pousmál. „Prý jste je doslova rozrazil, Rozrazile,“ dodal
Miro a nasadil záludný úšklebek. V Rozrazilových očích se mihnul plamen, což Mira rozesmálo.
„Přijdou další,“ řekl nakonec Rozrazil zvaný též Samo, „nesmím vypít moc toho medového moku.“
Zamrkal očima a dodal: „Ale co, stejně bojují pořád stejně, jsou to nájezdníci ze stepí. Tvořivost je pro
ně cizí slovo.“ Ještě než Miro stačil utrousit další ze svých bodavých poznámek, kterými Vindové
nenápadně zjišťují nejhlubší pohnutky toho druhého, dveře se rozletěly a dovnitř vtrhnul zvěd. Byl
celý udýchaný. „Další obři,“ promluvil, zatímco hluboce dýchal, „ženou se sem!“ „Tak vzhůru na ně,“
řekl Rozrazil, vzal své zbraně a vyrazil za zvědem. „Alespoň teď budu mít opravdovou příležitost,“
pomyslel si Miro pro sebe, „abych zjistil, co jsi zač.“
Miro nemohl uvěřit vlastním očím. Rozrazil přesně věděl, kam kterého jezdce poslat a jak obry
obklíčit a pobít je. Nejen to, dokonce už poznal slabiny a silné stránky některých svých bojovníků a
bojovnic, takže mohl každému dát za úkol to, co pro něj bylo nejvhodnější. Někdo byl na Koni
skutečně rychlý, tak ho Rozrazil poslal, aby obrům zatarasil únikovou cestu. Jiný dovedl provádět
nečekané rychlé údery, tak mu Rozrazil nařídil, aby se držel hned za první linií, která obry oslabila a
poškodila jim zbroj, takže následný rychlý útok už nemohli odrazit. Bitva byla za chvíli u konce, ztráty
obrů byly v porovnání s těmi vindskými nezměrné. Miro, který bojoval po Rozrazilově boku, se zmohl
jen na udivené zírání. „Kailo manjá,“ zakřičel nahlas v řeči předků, „ansros wer kengeto ríg!“ Všichni
Vindové spustili radostný pokřik. Netrvalo dlouho a všechno šlo ráz na ráz. Vindové se sjednotili, celá
polovina z nich, a všichni přijali Rozrazila jako svého velitele ve válečném stavu. Z každého většího
kmene dostal za ženu jednu manželku, která mu porodila dítě. Tímto byl svazek pevně stvrzen a
pokračoval až do Rozrazilovy smrti. Za jeho života byli obři na hlavu poraženi, cizinci na Západě byli
odraženi a někteří dokonce slíbili Vindům poslušnost. Když dorazili další, opět byli díky důvtipu a
zkušenostem Rozrazila odraženi tak silně, že se z toho všem panovníkům zatočila hlava. Zdálo se, jako
by Rozrazilův meč posvětil a ovládal sám Mocný Vid, proto byl také nakonec meč pečlivě uschován,
aby ho nikdo nikdy nenašel a nezneužil jeho moc. Když jednotlivé vesnice vystupovaly z válečného
stavu, opět se nastolil stejný mírový řád, v kterém měly hlavní slovo rada svobodných a rada žen a
představitelem se opět stal vesnický náčelník. Některé vesnice, především ty na Jihu, nezrušily
válečný stav ani po Rozrazilově smrti a udržely si pevné sepětí, dokud bylo třeba. Naneštěstí toho ale
začali někteří zneužívat a po vzoru cizinců vytvářet království, ovšem většina z těchto snah byla
zmařena.
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Rozrazil měl spoustu synů, mezi nimi i jistého Přemysla, který po matce zdědil vindskou krev a po otci
odvahu a důvtip. Jméno Přemysl bylo v té době již značně oblíbené, vždyť je Premíás vindský kulturní
hrdina. Když tedy potřebovali jedni z našinců vůdce pro svůj svaz, vybrali si Přemysla a on jim vládl
pevnou, ale přesto vlídnou rukou. Když pak jeho potomci upevňovali moc po vzoru cizinců, hněv Bílé
a Červené řeky je tak silně nezasáhl, protože v Přemyslových žilách, a tedy i v žilách jeho potomků,
kolovala čistá vindská krev. Jestli vznik těchto malých království dědiců vindské kultury na Jihu byl
dobrý nebo špatný postup, ach, to snad ví jen Pravdy Vid. Kdyby nevznikla, možná by je pohltila říše
cizinců na Západě stejně tak, jako pohltila dalekou domovinu Rozrazila. Ale třeba také ne, protože
Rozrazil bojoval proto, aby nám ukázal jinou cestu, která navíc fungovala ještě lépe. Přírodou a bohy
posvěcený svaz vesnic byl pevný, neohrožený a odolával všem nájezdům.
„Království a císařství?“ vyprávěl Rozrazil jednou u ohně svým dětem, „to je pro sraby, pamatujte si to
děti. Nikdy nemusíte volit mezi menším a větším zlem. Nikdy nemusíte sledovat účel, který světí
prostředky. Mocný Vid bdí nad našimi srdci, která jsou odhodlaná, neohrožená a poctivá. Náš svaz nic
nerozdrtí, jestli pak víte proč? Protože vláda vždycky rupne v základech, ale upřímná spolupráce
nikdy. Panovníci se zalykají vlastním vínem, lidé se budou bouřit, Příroda bude trpět. Ale nic z toho se
nemusí dít. Nikdy.“ Rozrazil zvedl zrak a podíval se na Oblohu, která se leskla nespočtem jasných
stříbrných Hvězd. Nadechl se čerstvého vzduchu a dodal: „Sluneční Hrdina je v každém z nás.“
Na tu poslední větu jsem myslel ve chvíli, kdy jsem já, Stado, po boku svého přítele Lada pospíchal
s mečem do bitvy. „Císařství je jen výmysl,“ pomyslel jsem si, když jsem se pak po hlavě vrhnul proti
vycvičené císařské armádě, v níž byl každý voják na chlup stejný, „jak za vás může rozhodovat někdo,
kdo s vámi nežije v jedné vesnici? Kdo nezná podmínky, v kterých žijete? To je nesmysl!“ V té bitvě
jsem byl těžce zraněn, ale přežil jsem. Přežil jsem proto, abych mohl tento příběh vyprávět, abych
ukázal cestu, kterou prosazoval už mocný Rozrazil, před ním ženy bojovnice, před ním Premíás, před
ním Mocný Vid, před ním Pravdy Vid. Přežil jsem, abych ukázal cestu bohů.
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VÁŽNÉ PŘÍBĚHY
„Tři životy člověka, jeden život Jelena. Tři životy Jelena, jeden
život Dubu.“ – prastaré přísloví
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POČÁTEK BYTÍ
O těch jiných
„Kdysi dávno,“ řekl dědeček, načež ukázal na krajinu kolem sebe, „tady všude byly jen Oheň a Voda,
mezi nimi pak chtíč a tma.“ Dědeček přivřel oči. „Jistě si dovedeš představit,“ pokračoval, „jak to
všude muselo vřít a bouřit. Oheň a Voda se chtěly dotknout, ale nemohly. Ve tmě a chtíči byly jen
možnosti, které vytvářely všelijaké obrazy, víš, jako ve snu.“ Dědeček se opřel o vysoký strom. Zahleděl
se na jasnou denní Oblohu. Přemýšlel. „Najednou,“ rozesmál se, „se uprostřed toho všeho vynořil
Pravdy Vid s ostatními v podobě nebeské záře. V ruce držel prazvláštní kladivo, které obdržel darem
od svých rodičů.“ Zavál Vítr. Vedle dědečka se zničehonic objevila dvě zvířata, byli jimi šedý Vlk a
zrzavá Liška. „Některé napadlo,“ řekl, „že Země leží hluboko pod vodami a jedinou možností je ji
vytáhnout na povrch.“ Vlk s Liškou se hrdě vzpřímili. „Nuže,“ pokračoval dědeček, „tak z Vod povstala
Země. Pravdy Vid pak vzal své kladivo a z nebeského Ohně vytvořil Nebe. Nyní se Matka Země
s Bouřným Otcem mohli konečně políbit.“ Chlapec, který dědečka poslouchal, se nenápadně usmál.
Přišlo mu to roztomilé. „Z hlubin,“ pokračoval dědeček, „pak povstal Lovec, který měl co dělat, aby
Bouřnému Vidovi unikl, neboť Lovec rád a s velikou dávkou záludnosti překračoval nebeské zákony. A
tak zatímco se Bouřný Vid s Lovcem honili, s pomocí Země tvořili hory a údolí, Pravdy Vid vytvořil
Slunce a jeho bratry Měsíce a Vítr. Každému z nich pak Bouřný Otec Nebe s Matkou Zemí porodili
ženy, tedy, musím říci, že Květinová Dívka s Ranní Hvězdou na čele byla tou nejkrásnější pannou,
jakou kdo kdy spatřil.“ Dědeček tleskl dlaněmi. „Víš,“ pokračoval, „vždy to byly síly, všechno je síla, jen
teď získaly podoby.“ Listí zašumělo. „Lesy se spojily s nocí,“ navázal dědeček, „síly byly divoké. Mocný
Vid jako Jelen se zlatými parohy svým slunečním světlem zazářil a oděl stromy listím, přišly kameny,
nejmoudřejší, spolu se stromy a rostlinami, pak zvířata a víly, a nakonec i ti nejméně moudří, lidé,
kteří u velikého jezera vyšli ze stromů, z Dubů a Líp, muž a žena bok po boku.“ Chlapec se zhluboka
nadechl. „Všechny světy a říše,“ pokračoval dědeček, „ve vejci světů upevnil veliký Dub, ten, u kterého
právě sedíme.“ „Ale,“ přerušil dědečka chlapec, „to je vše? Opravdu to je tak jednoduché?“ „Ne,“
zasmál se dědeček, „pokaždé někdo závidí a ani na Počátku otáčení koloběhu tomu nebylo jinak. Do
vejce světů přišli vetřelci neboli běsové, ďasy, krvepijci a zlí obři včele s obrem Křivdy pánem, kterého
ale Pravdy Vid porazil a navždy vyhnal pryč. Nezaslouží si ani, abychom o něm mluvili.“ „A krvepijci?“
nechápal chlapec, „proč je bohové nevyhnali? Proč nezničili přízračné lidožravé obry?“ „Copak,“
odpověděl chlapci dědeček, „jsou bohové všemocní? Ne, ti nabízí jen pomoc, pokud jsou lidé poslušní
jejich záměrům, neboť každá síla má záměr, ať už je jakákoli.“ „A Mocný Vid?“ nepřestával se ptát
zvědavý chlapec, „a víly, zvířata a rostliny? Copak oni lidem nepomáhají?“ „Ale ano,“ odvětil dědeček
vlídně a trpělivě, „jen si jejich pomoc musí lidé zasloužit, upřímně se s nimi spojit, neboť jejich pomoc
lidé na počátku odmítli. Když k nim Mocný Vid přiletěl v podobě slunečního Kohouta, lidé ho vyhnali,
neboť nechtěli, aby jim říkal, co mají dělat.“ Ve vzduchu byla cítit vůně letních květin. „Aby bohové
lidem přiblížili svou vůli,“ dokončil dědeček, „promluvili k nim prostřednictvím hrdinů, především
pomocí Přemysla a Nezamysla. Rostlinka Rozrazil, lipové víly sudičky, skřítkové a trpaslíci, kteří
obývali tuto krajinu před lidmi – ti všichni ukazují moc Přírody. Dokonce i božkamy, ty dobré od bohů i
ty špatné od obrů, mají takovou moc … a přírodní zákony, například ten, že musíš udržovat čistotu
domácího krbu …“ Chlapec se rozesmál. „Není toho na tebe už dneska moc, dědečku?“ začal si
dědečka dobírat, „nedokončuješ myšlenky.“ „Máš pravdu,“ opětoval dědeček smích, načež se postavil,
poklonil se statnému Dubu a do ruky vzal dřevěnou hůl, kterou měl o něj opřenou. Na holi rostly letní
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květiny, které zářily jako jasný den. Abyste věděli, nebyla to jen obyčejná hůl, nýbrž hůl samotného
koloběhu. Vítr zavál. Dědeček, oblečený v plátěném hrubém obleku s lískovou hůlkou zastrčenou za
opaskem, upřel svůj dvanácti-silný vlídný pohled na mladého chlapce, který před dědečkem uctivě,
vděčně a s úsměvem sklopil zrak. Dubové listí zašumělo. Dědeček nebyl nikdo jiný než sám Pravdy Vid.
Starší lidé, kteří prošli branami moudrosti, znají mnoho věcí, o kterých se nám ostatním ani ty
nejhlubší sny nezmíní. Avšak ani oni nevědí, co se na samém Počátku, než se začal kruh světů otáčet,
vlastně přihodilo. V té době prý žili v neznámých světech zvláštní duchové, jedním z nich byl syn dvou
velmi mocných a krásných lidí. Miloval příběhy, jeho úmysly byly kupodivu vždy dobré a jeho
laskavost neznala hranic. Proto také od svých rodičů obdržel kladivo Přirozenosti a Rovnováhy, které
mělo moc tvořit a vytvářet. Když tento dar obdržel, měl nesmírnou radost. Našel si vhodné místo a na
něm kladivem nakreslil kruh, tento kruh se stal jeho myslí a jeho mysl tímto kruhem – a nejen mysl,
ale i pocity, tělo a veškerý jeho duch. On se stal kruhem a kruh se stal jím. Kdyby se tak nestalo a ke
spojení nedošlo, nemohl by vzniknout žádný život. V tomto kruhu pak duch nakreslil kříž, čímž vznikly
Čtyři Síly, nejmocnější síly dnes známé Přírody, proti kterým nic nemůže obstát. A tyto síly zářily, jeho
mysl zářila. Doprostřed těchto sil pak položil vejce, do něhož sám, jako semeno do lůna, vstoupil a
v němž započal snít. Vejce začalo růst. V tu chvíli získal vidění, které ukázalo světy, jenž měly být
teprve stvořeny. Všude planula opravdová krása, tak přirozená, upřímná a nevinná, jaká sama žila
uvnitř tohoto mocného ducha v podobě lady v bílém, jíž ochraňoval hrdina před strašlivým vodním
drakem. Duch uviděl zelené stromy, zlatá jablka a další věci, které ho mátly, protože ještě nebyly.
Jeho vidění přišlo od něho samotného, z hloubi jeho duše. Ze začátku však bylo všechno rozmazané a
ztrácelo se v mlze možností, a proto promluvil pravdivé slovo, aby se Čtyři Síly vyrovnaly a
spolupracovaly.
Když to uviděli ostatní duchové, někteří z nich se rozhodli spojit s tímto mocným bohem uprostřed
vejce světů a začít mu pomáhat v tomto díle, které nemělo obdoby. Jeho duch sám jako vzduch
proudí vejcem, v kterém bylo ze začátku málo řádu, zato plno možností. Takto vznikly světy Přírody,
jimiž duch proudí. O tom, co mocný bůh a ostatní duchové, kteří se rozhodli mu pomoci, udělali,
vypráví následující příběhy. Bylo by však sobecké nezmínit zde alespoň jeho jméno. Jak mu říkají jeho
rodiče a ostatní „jiní“, to nevíme. V řeči předků jeho jméno je Dagodeiw, v bílé řeči asi Deivas. My
Vindové ho nazýváme Dědeček nebo Pravdy Vid, občas také Veliký Daga. krásné lady mu pak někdy
říkají Babička Příroda, neboť je těžké ho od Přírody oddělit, protože vejce se stalo jím a on se stal
vejcem, Dagodeiw se stal Přírodou a Příroda se stala Dagodeiwem, aby vůbec mohl vzniknout život.
Kdyby z vejce odešel, plození života, které trvá dodnes, by přestalo.
Pravdy Vid pak svým kladivem ukul ve vejci z Vody a Ohně náš svět. Tvrdí se, že na Počátku do jeho
úmyslu a díla vstoupili duchové, zvaní vetřelci, jejichž záměry se nedají považovat za nejlepší, a kteří
chtěli jen škodit ze závisti a žárlivosti. O všech zmíněných bude ještě mnohokrát řeč. I ti nejmoudřejší,
kteří sami jedli lískové oříšky z úst bílého hada, o původu Dědečka Přírody a všech „těch jiných“, kteří
žijí mimo vejce světů, pramálo vědí. Velmi dobře však znají jejich práci a úmysly.
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O povodni
Na počátku byla celá Země zalita vodou. Všude, kam se jeden podíval, našel jen modré vlny. Ty vlny
skákaly sem a tam a snažily se bezvýsledně najít břeh. Vody byly plné chtíče, plné možností. Když už
bylo jejich hledání bezvýsledné, zasvítilo světlo a odhalilo malý ostrůvek uprostřed tohoto
obrovského jezera, které tehdy pokrývalo celou Zemi. Duch byl všude kolem ostrůvku a uvnitř něj, a
kde je duch, tam jsou duchové. „Co bude dál?“ zeptal se Vlk a nastražil své šedé uši. Liška jen pokrčila
rameny a obrátila svůj zrak k Dědečkovi Přírodě, Pravdy Vidovi, jak v zamyšlení seděl a rozhlížel se
kolem. Zavál jemný vánek. Po chvilce Dědeček Příroda promluvil, upíraje zrak na Lišku: „Tobě jsem
daroval důvtip. Řekni podle svého uvážení, jak mám pevnou zemi pod nohama stvořit?“ Liška se
zamyslela a řekla všem přítomným, aby poslali na dno toho velikého jezera někoho, kdo najde písek a
hlínu. Nápad se všem zalíbil. Jako první se nabídla Kachna a sestoupila na dno vod, avšak ty na ni byly
příliš hluboké. Jen tak tak se stihla vrátit na povrch. Poté to zkusila Potápka, ale ani ta se nedostala až
na dno. Nakonec se o to pokusil Skorec, který se dlouho nevracel, ale nakonec se přeci jen vynořil.
Málem uvnitř těchto vod vydechl, ale přežil a mezi drápky na nožičkách přinesl zrnko písku. Z tohoto
zrnka pak Dědeček Příroda stvořil Zemi, hory, kopce a údolí. Když se Země poprvé nadechla, spatřila,
jak nebeský oheň chladne a z jeho středu Dědeček Příroda mocným kladivem kuje Nebe. Země se
usmála a vydechla dech života. Totéž učinilo Nebe a skrze jejich spojení povstal veškerý život
v podobě, jakou dnes známe a o které vyprávějí následující příběhy. Od té doby nazýváme Zemi
Matkou a Nebe Otcem, protože oni jimi opravdu jsou. Také si pamatujeme, že život vznikl díky
odvážným a důvtipným duchům, které ctíme v jejich těle i bez něj.
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O rodu a účelu
Když Dědeček Příroda, Pravdy Vid, začal spolu s Nebem a Zemí vytvářet na světě život a prostupovat
každý nový lísteček svým dechem, přemýšlel, komu předat své hlavní síly, aby on sám nemusel
všechnu prvotní práci oddřít. Pomáhaly mu duše, tak jim předal svého ducha a s ním i sílu, čímž
mohly různé bytosti konat tvořivou i ničivou práci Přírody. Jak víme, Vlkovi daroval sílu přeměny
života, Lišce sílu důvtipu a změny podob a mnohým dalším to, co se hodilo pro jejich dohodnutý účel.
Spolu s tím počaly duše získávat tělo. Napřed to byly kameny, pak stromy, pak rostliny, a pak zvířata.
Po nich pak další bytosti včetně víl a lidí, jak nám to praví příběhy. Z Přírody se staly národy, z národů
rody a z rodů rodiny.
Aby se Příroda nezhroutila, musel Pravdy Vid ustanovit její zákony, které následně vepsal do Hvězd na
noční Oblohu. Kolo se točilo. „Nebe je Bouřný Vid, jeho blesky a hromy ochrání mé zákony,“ řekl
Pravdy Vid a předal Nebi další účel, od teď měl Bouřný Vid ochraňovat přírodní zákony, čistotu,
Pravdu, přísahy a vše, co s tím souvisí. Brzy však Pravdy Vid poznal, že vše jen vznikalo, ale nic
nezanikalo. Navíc v Přírodě nebyl nikdo, kdo by dopravoval duše do očistných kotlů Matky Země.
Pravdy Vid tedy z nejhlubších hlubin Matky Země vytáhl své prapůvodní síly, a protože ležely také
uvnitř jeho hlavy, nazval bytost z nich vzniklou Hlavy Videm, Lovcem Přírody. Zasyčeli hadi, Země se
otřásla v základech. „Hlavy Vid, učitel a Lovec, strážce světů,“ zazpíval Pravdy Vid. Tak tam stáli vedle
sebe Bouřný Vid a Hlavy Vid, oba vybavení zbraněmi vykutými kladivem Pravdy Vida. Ovšem, nutno
poznamenat, že jejich přirozenost byla tak odlišná, že už od počátků počali Otec Nebe a Lovec spolu
bojovat, protože Lovec často překračoval zákony Přírody, což se Nebi pochopitelně nelíbilo. Tak se
z čísla jedna, Pravdy Vida, stalo číslo dvě, Bouřný Vid a Hlavy Vid.
Z nejvyšší hory pak Dědeček Příroda, náš Praotec, vysvětlil své záměry ostatním. Ukázal na Nebe,
Ohně vtělení, které mělo být zákonů poslušné. Hvězdy se seskupily tak, aby kromě pomoci a vedení
nám každý den a noc připomínaly zákony Přírody. Pak ukázal na Zemi, Matku Přírodu, která se stala
vtělením Vody. Ta uměla očišťovat ducha a přinášet život celému světu. Stará se o duchy a duše
zvířátek, rostlin, kamenů a samozřejmě lidí.
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O třech bratrech
Ještě před tím, než počal na Zemi vznikat život, přemýšlel Pravdy Vid jak učinit Zemi více plodnou.
Najednou ho napadlo, že je potřeba do vod Země přimíchat více nebeského světla, ale ne ledajakého,
takového, které bude čisté a silné a které by odráželo jeho vlastní záměry, jeho vlastní povahu, která,
jak víme, byla velmi laskavá. Vzal své kladivo a skrze Otce Nebe a Matku Zemi povstalo malé Sluníčko,
které rostlo a rostlo, až nakonec vyrostlo do potřebné velikosti. Smálo se medovým hlasem. Pravdy
Vid byl nadšený, nikdy předtím ještě nepocítil takovou radost, protože teprve až nyní se mu zdálo,
jako by viděl sám sebe v zrcadle, jako by před ním stál jeho vlastní syn. Pravdy Vid vzal zlaté šípy síly a
Slunci je předal, aby jimi osvětlovalo Zemi. „Protože ti předávám svou nejčistší sílu,“ pravil Pravdy
Vid, „pojmenuji tě Mocný Vid, zlatá záře, která chrání a střeží světy. Jsi sluneční bojovník a Vítěz.“ To
se moc nelíbilo Lovci, Hlavy Vidovi, který byl také strážcem světů, ovšem jeho způsoby byly značně
odlišné. On vším otřásal, lovil ve tmě, byl záškodník, zatímco Vítěz byl bojovník, staral se o políčka a
měl milou a poctivou povahu. Vítěz i Lovec jako bozi muži měli parohy, Lovec se jimi chlubil, zatímco
Vítěz je měl zlaté a nosil je jen v podobě slunečního Jelena. Oba k sobě chovají takovou menší zášť, i
když jsou oba velmi potřební. Lovec má rád noc a zimu, Vítěz pak den a léto.
Když stál Mocný Vid po boku Bouřného Vida a Pravdy Vida, Dědeček Příroda, Pravdy Vid, opět
prohlásil: „Teď máme světlo na denní obloze, ale na té noční jsou jen Hvězdy.“ V tu chvíli ho napadlo,
že skrze Nebe a Zemi povstane další světlo, ale tentokrát noční, stříbrné, které bude procházet tmou
jako ostří meče. Mocný Vid měl nyní bratra, který hlídá druhou část Přírody, tu, kterou Slunce nevidí.
Jméno bratra bylo Měsíc, Ochrany Vid. Zná záhady vod, svým jemným světlem umí pomáhat ženám a
hlídat záda poutníkům, aby na ně běsové nemohli. Umí ukazovat průběh času a měsíčního cyklu,
zatímco Slunce ukazuje cyklus roční. Pravdy Vidovi to ale pořád nestačilo, protože poznal, že není
nikdo, kdo by mezi bratry a celou Přírodou roznášel nejen zprávy, ale i život samotný. Tak skrze Nebe
a Zemi povstal další bratr, Větrný Vid, Vítr sám. „Budeš rozdmýchávat dech života, ducha Přírody,“
promluvil Pravdy Vid, „budeš chránit bytosti a přenášet zprávy, rychlost bude tvou silou.“ A tak se
také stalo. Nyní před Pravdy Videm stáli tři bratři, silní a zářiví. Pravdy Vid je číslo jedna, Bouřný Vid a
Hlavy Vid jsou číslo dvě, Mocný Vid, Ochrany Vid a Větrný Vid jsou číslo tři.
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O spojení dvou
Jaký by to byl ale život, kdyby se v něm dva lidé nedrželi za ruce? To by Pravdy Vid, který vlastní
kladivo Přirozenosti a Rovnováhy, nikdy nedovolil. Vždyť ihned, co Matka Země a Otec Nebe, Bouřný
Vid, poznali jeden druhého, milostně se se slzami v očích objali. Stejně tak Mocný Vid ani jeho bratři
nezůstali sami. Květinky začaly růst, zvířátka se těšila milosti života, Ranní Hvězda zasvítila a před
Mocným Videm se zjevila nejkrásnější lada Přírody, Květinová Dívka, Života Lada. Oba se dlouze
objali, oba věčně mladí a krásní, protože jejich vnitřní bytost je krásná, čistá a upřímná. Květinová
Dívka zastupuje Matku Zemi, stejně tak jako Slunce, Mocný Vid, dárce života a přemožitel všech
strašlivých vetřelců od Přírody těžko pocházejících, zastupuje Bouřného Vida, který zastupuje
Dědečka Přírodu, Pravdy Vida. Mocný Vid a Květinová Dívka se podle ročních období oblékají a
zahrnují svět pravou a pravdivou krásou, láskou a životem. I Měsíc, Ochrany Vid, získal ženu, děvu
Lůnu, která krmí duše a připravuje je na cestu životem. Každá duše se totiž po cestě Hvězdami u ní
zastaví, aby se nasytila jejího mléka před tím, než odejde přijmout rodiče a nové tělo na Zemi. Její
moc nad vodami jí umožňuje být ve velmi osobním přátelství s ladami a všemi ženami, kterým,
podobně jako Slunce mužům, dodává dobrou sílu Přírody a spojuje je s ní. Lůna ovládá vody v každém
z nás. Žena Větrova, Větrného Vida, je rovněž mocná. Jmenuje se Větrnice a pracuje s poryvy Větru.
Má velikou očišťující sílu, odnáší strasti a přináší požehnání, je-li s ní zacházeno s úctou.
Budete se možná divit, ale i Lovec, Hlavy Vid, má svou ženu, která stojí ve zdánlivém protikladu
k plodné Květinové Dívce, Života Ladě. Jeho žena se jmenuje Smrtka, Zubatá Rána, a i když je
pochopitelně neplodná, ovládá mocnou sílu, pomáhá roznášet tresty, ale stejně tak požehnání těm,
kteří v životě jednali čestně a splnili svůj účel. Ovšem stejně jako Lovec je i Smrtka velmi záludná a
nikdy nevíte, co se jí honí hlavou.
Každý, kdo si myslí, že jsou muži důležitější než ženy, jako si to myslí cizinci z Jihu a Západu, je
pomatenec s hlavou obrácenou naruby. Sluneční tance v kruhu kolem vztyčeného spojení Slunce a
Květeny jsou určeny pro všechny, pro muže, ženy a děti, žádné střídání pohlaví v nich není. Jaký by to
byl život, kdyby se v něm dva lidé nedrželi za ruce a nevycházeli ze stromu života bok po boku?
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POČÁTEK BYTOSTÍ
Různé světy Přírody
Celá Příroda je jedna velká pavučina protkaná různými světy. Tato pavučina je pak rozprostřena
uvnitř obrovského vajíčka, jehož středem prorůstá strom světů, statný Dub. V koruně tohoto stromu
sedí zlatý Orel, zelené lístečky sahají po nebeském Ohni, na němž jsou ve dne vidět Vody Země,
neboť Oheň a Voda nemohou být jeden bez druhého. Kolem kořenů onoho stromu tečou do hlubin
malé pramínky, u nichž se plazí zemní had. Mezi korunou a kořeny je pak třetí část, kmen, u něhož
běhají Jeleni a další zvířátka. Celé vajíčko je jakoby kulaté a skrze jeho střed, jeho žloutek, jsou
všechny tři části propojeny. Každá z těchto tří částí obsahuje kousek veliké pavučiny Přírody, v níž
jsou protkány vlastní světy, které Vindové někdy nazývají podsvěty. V běžné řeči jsou tři části vajíčka
nazývány říše, nadsvěty nebo prostě světy. U koruny stromu světů se nachází nebeská říše, u kmene
zemní říše, pod kořeny pak zelená podzemní říše.
Zelená podzemní říše je zajímavá tím, že drží celé vajíčko, celou Přírodu, pohromadě. Pramení v ní
vody, stromy se jí dotýkají svými kořeny a čerpají tak sílu. Zvířátka, semínka, a samozřejmě i lidské
duše v ní mohou přenocovat v přímém náručí Matky Země. V zelené podzemní říši se nachází plno
lesů s mechovým podložím, studánek, jeskyní, řek, ale i obrovských zelených plání s vysokou trávou.
V jednom jejím světě mají svůj příbytek Lovec se Smrtkou. Ti jsou v přímém spojení se světem draků a
s nejhlubšími, nejtemnějšími podstatami Přírody. Proto mají moc vším otřásat a přenášet duše mezi
světy. V zelené podzemí říši jsou i očistné kotle Matky Země, do kterých duch nebo duše, kteří nabrali
spoustu nečistoty a nerovnováhy a kteří jsou celí špinaví, rozlámaní a oškliví, mohou vstoupit a znovu
se obnovit do krásy. Sem musí přijít každá duše, která přijde o tělo. Kotle představují samotné lůno
Země, podobně jako podzemní sauny. V zelené podzemí říši žijí i lesní mužíci, trpaslíci a některé víly.
Je tam také sídlo předků spolu s jezírky jejich moudrosti.
Zemní říše ve středu obsahuje světy, v kterých právě žijeme, takže mezi nimi jsou samozřejmě i světy
Vindů. V této říši se vytváří příběhy duchů a duší, celá Příroda se zde projevuje, tvoří a plní úkoly. Se
zelenou podzemní říší je zemní říše spojena hlubokými tůněmi, s nebeskou říší pak vysokými horami.
Protože se nachází ve středu vajíčka, koloběh se tu otáčí velmi rychle. Často se různé světy
promíchávají, a tak vlastně dochází ke změně ročních období a samozřejmě počasí. V některých
světech v této říši žijí víly, v jiných lidé, a často je velmi jednoduché mezi nimi přecházet, zvláště
v obdobích, v jakých se konají sluneční a měsíční oslavy, například v době Rozkvětu, v které je navíc
velmi blízko nebeská říše, a v době Uvadání, jež umožňuje bližší spojení s předky, a tedy zelenou
podzemní říší. Dalšími vhodnými dobami jsou například svítání a stmívání, kdy září Ranní nebo
Večerní Hvězda. Časy duchů, v poledne a o půlnoci, jsou velice kouzelné, ale zároveň i nebezpečné,
protože bytosti z různých světů mohou někdy na sebe vzájemně špatně působit, ať už to je nebo není
jejich záměrem.
Nebeská říše oplývá sytými barvami a světlem, jaké přináší oheň. Po Hvězdách chodí duše, které přes
žloutek vajíčka přešly z nejhlubší hlubiny zelené podzemní říše na nejvyšší vrchol říše nebeské. Když
nakonec po Hvězdách přejdou přes dráhu duší a zastaví se u Lůny, aby se posilnily a napily jejího
mléka před přijetím nového těla na Zemi, sestoupí do koruny stromu světů a uloží se na vhodném
místě v zemní říši, kde si s pomocí motýlků a malých ptáčků vyberou své rodiče, s kterými je většinou
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v minulém životě spojovalo příbuzenství. Tak se často předkové stávají znovu dětmi. V nebeské říši dlí
duhy, které sají a přináší vodu, když jí je na Zemi hodně. Jsou zde hromové bytosti, mraky, sídlo Otce
Nebe, Bouřného Vida, a pochopitelně i sídlo Větru, Větrnice a Měsíce, manžela Lůny, jenž bdí nad
vodami. Jeden svět v této říši je velice krásný, až oči přecházejí. Ten svět se jmenuje Země Jablek. V
něm má svůj domeček Slunce, Mocný Vid, a jeho žena Květinová Dívka. Malé příjemné lesíky
s potůčky živé vody doplňují rozlehlou travnatou oblast, na níž rostou v nekonečných zástupech
Jabloně, jež nesou zlatá jablka nesmrtelnosti. Je to kraj věčného mládí a věčného života. Mocný Vid
tam pracuje na svých políčkách a spolu s Květinovou Dívkou přináší život celému světu. Nedaleko
v lese, poblíž žloutku vajíčka, bydlí sám Dědeček Příroda, Pravdy Vid. Pochopitelně i v těchto světech
žijí různé víly a bytosti, například ohnivý zlatý pták.
Naneštěstí do všech světů Přírody pronikají jako jedovaté výpary také vetřelci, které je potřeba
vyhánět, když začnou škodit Přírodě místo toho, aby jí pomáhali. Nejvíce pochopitelně útočí na samé
základy Přírody. Pronikají ze světů mimo Přírodu skrze skořápku vajíčka do Přírody, nejčastěji skrze
jeho nejspodnější část, a dostávají se tak do míst poblíž světů v zelené podzemní říši, kde dlí Lovec se
Smrtkou. Ovšem, jak známo, vetřelci mohou pronikat skrze skořápku, kde se jim jen zamane, nemusí
to být spodem. Světy Přírody jsou jako jedna velká pavučina uvnitř vajíčka, v němž roste strom světů,
statný Dub. Chcete-li mezi světy cestovat, musíte vyrazit vpřed. Někam se dostanete jednoduše,
například pouze tak, že vyrazíte po cestě. Do dalších světů lze proniknout pouze v určitý čas a na
určitém místě, do jiných pak skrze les, šípkový keř, hlohový keř, jezero nebo strom, který představuje
strom světů. Do některých se dá vstoupit pouze tehdy, jste-li čistí, do jiných může vstoupit pouze váš
duch a duše. Jen blázen by si myslel, že například měsíční bytosti potká tak, že si nasadí ptačí křídla a
ve špatném stavu mysli poletí do výšky. Tam najde jen to, co Příroda chce, aby našel. Avšak pokud
posvátným způsobem vyjde na vysokou horu, dotkne se stromu světů a projde skrze šípkový keř,
dostane se do měsíční krajiny, kde stříbrná záře vládne vodám a zeleným paloučkům, na nichž rostou
neobyčejné houby. Tělo, mysl, duch, duše a celá bytost musí být v jednotě.
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Kameny, stromy a Květena
Říká se, že ti nejmoudřejší prvotní duchové nad námi dlí každý den. Ze začátku se ale prý jen
pohybovali vzduchem Přírody a pomáhali Pravdy Vidovi v jeho práci. Někteří z nich však chtěli být
přímou součástí všeho živého. „Chceme získat tvar, aby nás ostatní viděli a věděli tak, že jsme to my,
kdo pomáhá Přírodu udržovat,“ pravil jeden z oněch duchů. Pravdy Vid souhlasil a pomohl jim se stát
věčnými a moudrými bytostmi, bez kterých by se nám Země pod nohama rozpadla. Tyto bytosti
nejsou nikdo jiný než kameny všemožných tvarů a barev. Kameny znají příběhy věčnosti a nejhlubší
moudrost. Jsou to kameny, na kterých celá Příroda staví. Víme, že červené kameny z Východu jsou
krví samotné Matky Země, jejíž krev vyvěrá ze srdce světa. Z krve Matky Země pochází krev předků, a
z krve předků pak naše vlastní krev, jež nám vře v žilách. Ze srdce světa vyšel i kouzelný zelený kámen
z Jihu, kterému také nosíme dary a jenž nikdy nesmí Zemi opustit. Kameny jsou věčné a navedou
v životě každého, kdo k nim chová úctu.
Avšak víte, která bytost jako první povstala ze spojení světla v korunách s vodou u kořenů? Byly to
stromy, moudré a silné bytosti, které rostou na úrodné Zemi mezi kameny a které byly probuzeny
k životu samotnými Hvězdami. Různé stromy spojují celou Přírodu, bohy, víly i lidi. Z Pravdy a hromu
se stal strom světů, statný Dub. Díky milosti Matky Země povstal Bez. Úsměvem Květinové Dívky se
pak zrodily Bříza a Lípa, zásahem nesmrtelnosti Nebes pak Jabloň. Z moudrosti podzemí vznikla Líska.
Další stromy je pak následovaly a začaly tvořit život, protože, jak víme, stromy mají schopnost čistit
ducha a nečistoty posílat do kotlů Matky Země, kde se přemění. Stromy jsou důležitější než cokoli
jiného, neboť právě ze stromů povstali první lidé.
Malí bratři a sestry stromů jsou keře a rostlinky. Všichni jsou moudří, silní, a stejně jako stromy jsou i
oni mocní léčitelé, ví-li člověk, jak je správně a s úctou použít. Bez nich by nemohl vzniknout další
život, ani zvířátka, víly, trpaslíci nebo lidé. Jejich bytí je úzce spjato s Hvězdami, nebeskými Poutníky a
bohy, především s Květinovou Dívkou.
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Zvířátka a jejich zástupci
Někteří duchové, mezi nimi i Liška a Vlk, se toužili stát více pohyblivými, rozproudit pohyb síly v nově
vznikající Přírodě. Tak se zásahem Pravdy Vida, Nebe a Země začaly některé moudré rostlinky
pohybovat. Kořínky a větvičky se začaly měnit v ruce a nohy, celá bytost se rozpohybovala a začala
získávat odlišný tvar. V tu chvíli počali duchové zvířátek chodit po Zemi a upevňovat se, aby tak mohli
plnit účel, který jim byl dán Přírodou. A kdo vlastně jsou duchové zvířátek? Jsou to ti, kteří jsou méně
moudří než rostliny, ale zato moudřejší a zkušenější než lidé. Tak se počal otáčet jejich kruh, další část
tvoření. Každý získal takové tělo, které vyhovovalo jeho údělu. Máme tu ptáčky a další bytosti
vzduchu, vysokou i malou zvěř země, ohnivé Kohouty a draky ohně, ryby a žáby vody. Každý měl svůj
národ, a národy pak rody. Ani nevíte, jak se po vzniku zvířat Příroda rozzářila a rozpohybovala.
Mezi nejmocnější patřil odjakživa samotářský silák Medvěd, bručoun, jedlík ryb a medu, který vždy ví,
kde se med nachází. Jeho síla je nejmocnější zvířecí léčitelskou silou, protože Medvěd ví, kde najít
léčivé kořínky – a jak víme, v kořínkách se soustředí hlavní síla rostlin. Medvěd spolupracuje
s mnohými dalšími dobrými duchy, například s Vlkem, šedým samotářem. Spolu s Kancem Divočákem
pak tito tři lesní strážci představují tři nejsilnější zvířecí spojence, ovšem musíme brát v potaz i jejich
neúspěchy. Jednou prý Liška povolala Kočku a Psa a spolu vytáhli do boje proti Medvědovi, Vlkovi a
Divočákovi, kteří byli vskutku dobře připravení a odpočinutí. Nicméně Lišce a jejím spojencům se
podařilo využít lsti a momentu překvapení, díky čemuž nakonec vyhráli. Ti nejmenší a nejpodivnější
jsou nakonec těmi největšími vítězi.
Na světě je tolik zvířátek, že je snad není možné ani vyjmenovat. Zvířata jsou také ovlivňována
Hvězdami a bohy podle toho, ke kterému patří jejich hlavní síla. Například Jestřáb je bojovník jako
Mocný Vid, dokáže překonat mnohé překážky v boji i v léčení, a krouží v kruhu kolem Slunce. Také
Jeleni a Zajíci, zvěřina života, se utíkají k Vidovi schovat. Naopak třeba Pravdy Vid nejvíce obdivuje
malé ptáčky jako třeba Sýkorky, Červenky a další, protože jim daroval velmi zvláštní a mocné síly,
každému podle jejich účelu a zbarvení. Mnozí z nich také blízce spolupracují s Mocným nebo
Bouřným Videm. Zajímavostí jsou Havrani, kteří přináší zprávy dvěma docela odlišným bohům,
Mocnému Vidovi a Smrtce. Vždycky se přiblíží k místu, kde dlí špatní duchové, a pokouší se je vyhnat
zpět tam, odkud přišli. Jsou to mocní a velice chytří ochránci, střeží světy a dokáží mezi nimi cestovat
a přenášet duše. To umí třeba i Krkavci, Vrány, Čápi, Jeřábi a Vlaštovky. Oni moc dobře vědí, kde se
nachází jezerní ostrov s prameny mrtvé a živé vody.
Vrány spolupracují s Liškami jako pomocníci a ochránci před zlými duchy. I obávaná Lasička má
podobnou sílu. Ta dokáže porazit netvory vzniklé zlým čarováním a nerovnováhou, jako například
hadího kohouta. Vše v Přírodě se dokáže vzájemně porážet v bitvách, jen je potřeba vědět, kdo může
zvítězit nad kým a za jakých podmínek. Mezi velmi hravá zvířátka patří oblíbená a milující Vydra. Když
plujete na lodičce po řece, Vydra se vždy vynoří a ukáže vám svou hlavičku na vodní hladině. Možná si
s vámi i popovídá a nechá se podrbat. Pamatujte si, že Vydry přinášejí štěstí v hrách i v životě, je-li
s nimi zacházeno uctivě a pokorně.
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Víly a trpaslíci
Když už svět oplýval životem, řeky se jen blyštěly čistou vodou a ptáčkové zpívali své svatební písně,
rozhodli se do Přírody vstoupit poslední z duší, které měly za úkol ochraňovat Matku Zemi a učit se
moudrosti, kterou naneštěstí neoplývaly tolik jako zvířata, rostliny, keře, stromy a kameny. Pravdy
Vid se domluvil se stromy, které souhlasily, že skrze ně mohou povstat nové krásné bytosti. Vodní
stromy jako Olše a Vrby, kouzelné keře jako Bez a slunečním světlem prozářené stromy a keře v čele s
Hlohem daly vzniknout národům těchto nových bytostí, které se začaly nazývat víly. Byly skutečně
velmi půvabné a krásné, vypadaly podobně jako lidé dnes, jen byly hezčí, chytřejší, lehčí, ale i
divočejší. Víly jsou v přímém spojení se stromy a jako zvířátka i ony obývají různé říše. Víly v zemní
říši, které žijí na Zemi, se nazývají lesní, stromové nebo horské víly, vše závisí na jejich národu. Staví si
dřevěné domečky na Zemi nebo v korunách vysokých stromů, živí se zvěřinou a rostlinkami a jejich
úcta k Přírodě nezná hranic. Jak již bylo zmíněno, víly jsou velmi lehké a jsou tedy v přímém spojení se
silou vzduchu. Skokem dokáží vyletět až nad vrcholek lesa, odkud se bez sebemenšího zranění spustí
zpět k Zemi. Ve vzduchu pak žijí větrné víly, které dokáží rozdmýchat Vítr a střílet bleskové šípy. Tyto
víly umí ovlivňovat počasí a některé z nich dokonce mají i křídla. Hluboko ve vodách, jezerech a
řekách žijí vodní víly, které krásně zpívají a často vylezou do korun stromů. Záměry prvotních víl
nejsou obecně špatné, ovšem někdy mohou utancovat člověka k smrti, protože lidé nejsou tak lehcí
jako ony a rychle se vyčerpají, což si víly v záchvatu tance neuvědomí.
Další víly pak žijí i v nebeské a zelené podzemní říši, třeba v Zemi Jablek jich přebývá mnoho. Tyto víly
jsou nad míru milující, mají velmi silné léčitelské schopnosti a věrnost je pro ně jednou
z nejdůležitějších vlastností. Víly jsou velice intuitivní, zákony Přírody se nemusí učit nebo je číst
z Hvězd, prostě znají pravidla a pevně je dodržují. Když docházelo k svazkům mezi vílami a lidmi, lidé
často předem domluvená pravidla porušili, a tak od nich víla musela odejít. Takovým pravidlem bylo
například to, že muž člověk nesměl nahlas prohlásit, že jeho žena je víla. Prvotní víly cítí Přírodu a
každou její bytost, vědí, co si mohou dovolit a co už ne, vědí, kde mohou spočinout na mechu pod
Lískami v náručí svého milého nebo milované. Mezi vílami jsou totiž nejen ženy, ale i muži a děti.
Některé víly jsou však velmi nezkušené a často upadají do nerovnováhy, v níž škodí lidem, například
tím, že je utopí ve vodě. Když je třeba lidé vyruší během posvátného obřadu, mohou jim vydloubnout
oči nebo je utancovat. Pokud nějaké takové zlé víle mladík odepře tanec nebo milování, může ho víla
smrtelně proklít a začarovat. Do některých těchto víl totiž vstoupila část síly vetřelců, proto je ani jako
víly už neoznačujeme, ale říkáme jim jezinky nebo jinak. Opravdové dobré víly jsou hodné a ctí
přírodní zákony, ovšem mohou se také naštvat, pokud se například ničí jejich posvátné stromy.
V takovém případě je snad lepší se rovnou jít sám utopit. Vetřelci, zmatení umrlci nebo obecně zlí
duchové mohou na sebe vzít podobu víly nebo člověka a vynořit se v plné kráse nad vodu. Takový
přelud může ukázat své vnady, protože zatímco nahoře je zdánlivá krása, dole pod vodou je jeho
druhá polovina z kostí a číhající smrti. Tak vás může nalákat, utopit a sníst. Pro vyhánění a léčitelskou
ochranu je nutné rozlišovat mezi těmito přeludy, jezinkami, mezi které patří třeba i polednice a další
zloději dětí, a vílami.
Dalšími bytostmi, které předcházejí vznik lidstva, jsou trpaslíci, mezi které patří třeba i lesní skřítci.
Někteří trpaslíci jsou hodní a hlídají poklady, jiní jsou podobně jako některé víly nezkušení, zlí a
zmatení a používají špatná kouzla k tomu, aby si poklady chamtivě brali pro sebe. Někteří z těchto
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zlých trpaslíků jsou jako Klíšťata. Dokáží naskákat na člověka a strašit ho ve dne v noci. Jsou schopní
dokonce využít i plodivou sílu duše lidské ženy k tomu, aby stvořili své děti. Běžná žena to ve dne jen
těžko pozná, bude jí jen bolet hlava a v noci se jí bude o malých trpaslících zdát. Další skřítkové žijí
v jeskyních nebo poblíž stromů jako je Bez a rádi lidem pomáhají. Pokud jsou lidé v nouzi, tito trpaslíci
jim třeba rádi ukáží léčivé rostliny nebo jim dají i nějaký ten malý poklad, pokud je s nimi zacházeno
s úctou.
Trpaslíci se vyznají v pokladech a ve zpracování kovů. Kováři s nimi často pracují, aby se od nich
dozvěděli jakým způsobem vyrobit ten nejlepší meč nebo sekeru. Tito trpaslíci vědí, jak očarovat
draky a často si vybírají lidského kováře za svého učně podobně, jako víly učí křísníky. Znají tajemství
ohnivého řemeslného období v roce, kdy vychází na Obloze Velká Hvězda. Mezi tato tajemství patří i
záhady kouzelných rostlin, jakoužto je například Sporýš, zvaný též Železná bylina, které trpaslíci
řemeslníci rádi kovářům vyjeví.
Bytostí v různých světech je nespočet a není možné je všechny popsat ve vyprávěném příběhu.
Všichni známe šotky, lesní mužíky, kteří chrání lesy a slouží Lovci. Známe různé létající bytosti, kterým
jednoduše říkáme „ti starší“ a jež přistávají na střechách domů léčitelů, ale nemluví s nimi, jen je
pozorují. Příroda je rozmanitá a nekonečná, ach, co si přát víc?
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MEZI SVĚTY
Strážci světů
Časem začali do nově stvořených světů Přírody přicházet vetřelci z neznáma, kteří byli závistiví a pro
ducha jedovatí. Začalo být tedy potřeba před nimi nově vzniklé a v kruhu se otáčející Stvoření
ochraňovat. Nejzapálenější ze všech strážců byl Lovec, Hlavy Vid, který měl hlídat hranice světů,
poklady Země v podobě draka a především nitky času. Je pravda, že každý je tím vznešenější, čím blíže
je Dědečkovi Přírodě, Pravdy Vidovi. Lovec však stojí na hranicích světů a jeho mysl často ovlivňují
špatné výpary, proto mu byla dána posvátnost záludného a důvtipného jednání, které naneštěstí
občas překračuje hranice zákonů Přírody. Jistě si dovedete představit, jak to asi působí na Otce Nebe,
Bouřného Vida, pro nějž je morálka základním kamenem všeho bytí. Kdykoli Lovce spatří, jak se jako
had plazí po Zemi, začne po něm vrhat blesky a zahánět ho zpět do hlubin. I když je Lovec, Hlavy Vid,
dále od Dědečka Přírody, jeho účel je jasný a důvod jeho bytí nad míru dobrý. Na zimu sbírá zvířata a
semínka, aby se v náručí Matky Země mohla prospat a nabrat síly. Svojí záludností pak ukazuje lidem
a celé Přírodě, co si mohou dovolit a co už vede ke zkáze. Je učitelem a často dokáže přechytračit
každého, člověka i boha, s výjimkou Dědečka Přírody, Pravdy Vida, jehož nikdy nic oklamat nemůže.
Když chtěl Lovec na Počátku získat nejsilnější sílu z rukou Přírody lstí, usnul a přišel o sílu žádat až jako
poslední ze všech bytostí. „Chtěl jsem, abys přišel poslední,“ řekl Dědeček Příroda, „protože mám pro
tebe zvláštní úkol a sílu. Budeš učitelem lidí a všeho, co vzniklo. Budeš sbírat ztracené duše, lovit
vetřelce v temnotách a střežit brány mezi vnějšími světy i světy Přírody, aby nic zlého neprošlo dál.
Nikdo nebude vědět, jsi-li dobrý nebo špatný, protože jsi záludný, takový, jaký máš být.“ Tak se také
stalo. Bouřný Vid ani Mocný Vid nemají Hlavy Vida příliš v oblibě, často se potýkají, avšak vzájemně se
uznávají.
Choť Hlavy Vida je rovněž strážkyní. Jako Smrtka převádí duše z tohoto na onen svět. Střeží hranice
světů, aby nadobro nesplynuly. Je to prudká žena, ale přesto pevná. Trestá všechno špatné, v životě i
po smrti, vidí na světlých i temných místech, vidí do dálky i nablízko. Dobrým lidem se zjevuje jako
krásná lada, podává jim ruce a s půvabem je přenáší mezi světy. Zlým lidem pak ukáže podobu svou
strašlivou, s velikými špičatými zuby a temným studeným dechem. Někdy sbírá malé dávky jedu ze
zlých světů, aby lidem a všem ukázala, že to, co vytvoří, se jim také vrátí, ať už to je dobré nebo
špatné. Není vhodné ji vyhledávat, neboť stejně jako u Lovce i u ní nevíte, co má za lubem. Když zuří
válka, Smrtka, Zubatá Rána, si sama zvolí, komu pomůže a komu ne.
Strážců je mnoho, mezi nimi i jeden, který se mezi Vindy těší největší oblibě. Není to pochopitelně
nikdo jiný než sám Mocný Vid, chrabrý Hrdina, jenž neohroženě stojí u šípkového keře. Když na něj
vetřelci u bran světů útočí, v jeho očích se mihne odhodlání a zlatým slunečním světlem vše zlé spálí.
To se nelíbilo zčernalému Křivdy pánovi, který začal uvádět jeho teplo do nerovnováhy, ranou svým
kladivem přidal žárlivost do jeho nejoblíbenějších bytostí, medonosných Včel, a proměnil některé z
nich ve Vosy, které med nenesou a ani nejsou schopné sebeobětování. Mocný Vid se ale nedal a určil
jednoho denního dravého ptáka, aby vosí hnízda vyjídal. Holt vše v Přírodě se vzájemně pojídá, tak to
bylo a tak to je. Jednou se prý dokonce Mocný Vid a Křivdy pán spolu před Velkou bitvou utkali v boji,
ale s šípy Pravdy Vida dokázal Mocný Vid zvítězit a ještě se Křivdy pánovi do obličeje vysmát. Otec
Nebe, Bouřný Vid, s mocnou hromovou sekerou, Matka Země ani ostatní nezůstávají pozadu a snaží
se udržovat Přírodu v Rovnováze a Přirozenosti tak, jak to má být.
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Pravda, Křivda a měniči
Na samém Počátku začal pokřivený Křivdy pán, vládce špatných sil ze zlého světa, napodobovat svým
zčernalým kladivem práci Dědečka Přírody, Pravdy Vida. Jeho práce však byla nepřirozená, a tak
vytvářela jen špínu a netvory. Porušení zákonů Přírody stvořilo věci, které jen ničily a požíraly vše živé
včetně člověka. Tak například vznikl i špinavý, černý a krev sající Vlk s červenýma očima, který měl být
obrazem dobrého bílého létajícího Vlka. Začerněný Vlk vše požíral a ničil, avšak bílý Vlk mu v tom ve
jménu Přírody bránil. Takové síly byly znát všude, kam se jeden podíval, a dokonce mohly vstoupit do
mysli člověka. Tak proti sobě stojí křísníci, kteří zastupují dobrou stranu Pravdy Vida a bílého
létajícího Vlka, a vlkodlaci, Kú dlaci, vlčí pastýři, kteří se sami často stávají černým Vlkem a sají krev
kolemjdoucích. Odkud Křivdy pán sám pochází, to nikdo přesně neví. Mezi staršími se však tvrdí, že je
to zlý a žárlivý bratr Dědečka Přírody, Pravdy Vida. Ze stejných rodičů prý pocházejí, Pravdy Vid
vyrůstal poblíž srdce své matky a opustil ji přirozenou cestou, Křivdy pán pak cestou nepřirozenou
skrze kůži pod její paží, čímž ji zabil.
Co se týče vetřelců, zlých duchů, tak snad všichni pochází od Křivdy pána nebo se s ním spojili, ale
jistě to nevíme, protože mimo Přírodu je nemožné jít, leda by vetřelci pozřeli vaši duši a přeměnili ji
na špatnou sílu. Obecně je zde několik druhů vetřelců. Vetřelci krvepijci pijí krev, životní sílu obecně,
a požírají ji, čímž Dědečka Přírodu ničí a znesvěcují. Přitom pochopitelně sami sebe posilňují. Někteří
další vetřelci vstoupili do znaků Přírody, do jejích bytostí, a přetvářeli je podle sebe, podle kladiva
Křivdy pána. Tak se stalo, že tímto byli postiženi především jedovaté a smrtelné rostliny, brouci
krvepijci a někteří jedovatí hadi, Sovy, Sojky, Ropuchy, zvířata přetvořená lidmi a další. Tito všichni
mají uvnitř hodně špatné síly, s níž se nesluší si zahrávat. Pochopitelně to neznamená, že v nich
částečně není dobrá síla. Vidové je nicméně za duchovní a zvířecí spojence nepřijímají, i když, jak již
bylo řečeno, část dobré síly v těch bytostech je a mohou sloužit jako poslové znamení, což obecně
platí pro každou součást Přírody.
Vetřelci běsové mohou být vyvoláni skrze jedovaté rostliny a špatné obřady, vstoupit do těla
vyvolávajícího a jeho prostřednictvím vraždit nevinné. Také mohou mást původem dobré duchy a
spolu s nimi strašit v domovech a přesouvat různé předměty. Snad nejhorší jsou zlé přízraky, které, i
když jsou sami neviditelní, dokáží následovat svou oběť a na příhodném místě ji roztrhat a pozřít.
Takové vraždy není možné bez zkušeného léčitele vyluštit. Mezi tyto vetřelce patří například lidožraví
jednoocí obři, kteří dlí ve svých brlozích na špatných místech. Velmi zajímavou kapitolu tvoří stínové
bytosti žijící v bažinách, které si vybírají méně odolnou oběť, tu pak následují domů a v noci jí skáčou
po hrudi a straší ji. Někteří dokáží mluvit skrze lidi, posednout je a rozdělit jim osobnost na několik
kousíčků. Jiní se dokonce soustředí na posednutí celých davů. Jedině moudrý vyháněč si dovede
s mocnějšími vetřelci poradit, nicméně proti těm méně mocným se každý ochrání sám, například
pomocí Pelyňku, vymetání březovými košťaty, jednoduchého zaříkání a modliteb. Dědeček Příroda,
Pravdy Vid, nám všem dal prostředky, jak se můžeme bránit.
Dále je důležité zmínit, že jak Pravda, tak Křivda neustále působí na každého z nás, na každou duši a
ducha. Vindové to vědí, a tak si dávají pozor na své myšlenky, činy a pohnutky. Každá pohnutka totiž
má v něčem původ a je jen na nás za ni přijmout odpovědnost.
Kromě bytostí, které vznikly kladivem Pravdy Vida a kladivem Křivdy pána, jsou tu i prapůvodní
bytosti, nebo spíše jejich síly, které Vindové nazývají měniči. Měniči tu tak nějak byli odpradávna a
125

jejich vlastní síla nenese záměr. Ovšem výrazně umocňují síly ostatní a podle toho se do některých
obřadů hodí a do jiných vůbec ne. Vztah tělesný a pudový, při kterém z ženy a muže vznikají děti, je
měničem, který byl využit Pravdy Videm, aby skrze Matku Zemi a Otce Nebe vznikl veškerý život. On
tuto sílu tělesného aktu nestvořil, je neutrální, pouze ji dobře a správně využil, vložil do ní svou lásku
a řekl nám, abychom se „po dvou drželi za ruce“. Měniči sílu často umocňují, jen si musíme dát pozor
na to jakou! Nesprávné a nevhodné použití měničů je totiž největší urážkou všeho bytí. Měniči stojí
za hranicemi možností, za hranicí vlastního Stvoření, podobně jako podstaty Pravdy Vida a Křivdy
pána.
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Bytosti z mezisvěta
Ve světě Vindů nejsou věci zdaleka tak jednoznačné, jak bychom si je přáli mít. Příkladem jsou bytosti
z mezisvěta, které žijí mezi Matkou Zemí a Otcem Nebem. Pohybují se vzduchem s prazvláštním
šumem a ladností. Jmelí je jednou takovou bytostí, která v sobě drží velmi mocnou dobrou sílu
Přírody. Roste na vysokých stromech, Dubech a Lískách. Vždycky jsou se Jmelím spjatá zvláštní
kouzla. Když třeba roste na vrcholu staré Lísky, můžete si být jisti, že u jejích kořenů žije bílý had,
který nabízí veliké poznání a schopnost mluvit se zvířaty a rostlinami, pozřete-li kousek z jeho masa.
Musíte však být rychlí, protože had je mrštný a může utéci. Jmelí je nad všechny léčivé rostliny,
dokáže dokonce vrátit ztracenou plodnost ženám. Jako bytost z mezisvěta se nikdy nesmí dotknout
Nebe nebo Země, jinak ztratí svou sílu. Proto je pro sběr Jmelí vždy nutné vyšplhat na strom a
posvátným způsobem Jmelí shodit na bílou lněnou plachtu, kterou pomocníci drží nad Zemí. Další
možností je Jmelí sestřelit šípem a zachytit ho předtím, než dopadne na Zem.
Bytosti z mezisvěta mohou být i strašlivé a velice zlé. Divoké přízraky patří k těm nejobávanějším,
protože přivolávají strašné bouře a vichřice, kácí stromy a zlověstně dují na kravské rohy. Jsou to
přízraky s roztrhanými cáry oblečení, ohnivými Oři a kostnatým zjevením, někteří jsou dokonce úplní
kostlivci s ohnivým zrakem. Všude kolem nich je cítit hnijící maso, které začarovávají a poté
zanechávají u domů svých obětí. Jediný pohled na ně vás může zabít, a co hůř, přízraky se baví tím, že
lidem kradou duše a mění je v bytosti jim podobné. Doba Uvadání je jejich hlavním časem, ale
nebojte se, je možné se proti nim bránit. Strhnout je na Zem a tak je oslabit se vám asi nepovede,
nicméně lísková hůlka, kterou mají Vindové vždy po ruce, slouží jako štít a přízraky zastrašuje. Lísková
hůlka mimochodem odpuzuje i jedovaté hady, Zmije, a rozhání blesky. Podobné přízrakům jsou i
létající hlavy, některé plivou oheň, jiné mají strašlivé zuby. Tyto vznikly hroznou kletbou a porušením
přírodních zákonů, jedinou možnou ochranou je dobrá síla, přízeň bohů a dobrý život v čistotě a
upřímnosti, který posiluje tělo, mysl, ducha i duši.
Pořád se vám zdají vindská jarní očišťování, koupele, skákání přes ohně, obřady v podzemních
saunách, vymetání březovými větvičkami, vykuřování, čištění studánek a zdrojů pitné vody, bylinné
čaje, čistota při obřadech, dodržování přírodních zákonů, čistota při lovu, sběru a sklizni, ochranné
proužky na čistém oblečení, čistota záměrů a další způsoby očisty u Vindů zbytečné?
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Veliká bitva
Jak již víme, zákony Přírody jsou vepsány ve Hvězdách. Je tam mimo jiné napsáno, jak se mají střídat
roční období a vlády bohů, jaké rostliny mají v určitý čas růst a jak se mají bytosti včetně lidí chovat.
Ke čtení Hvězd musí být mysl otevřená, zkoumající a přirozená. Když se tyto zákony porušují, koloběh
se otočí zpět k vám a dojde k trestu. Čím větší porušení, tím větší trest pro dotyčného, jeho rodinu,
jeho vesnici, jeho kmen, jeho společnost … a pokud je porušení obzvláště veliké, jako tomu bylo na
Počátku, když Křivdy pán řádil po Zemi, Příroda se otřese v základech. Oheň se rozpálí a Voda se vylije
a zaplaví vše, na co narazí, krajinu, kameny, stromy, rostliny, zvířata, lidi, prostě všechno. Když byli
vetřelci doslova všude, Mocný Vid, Vítěz, je bez přestávky vyháněl do jiných světů nebo zaháněl do
hlubokých lesů, kde se o ně už postaral Hlavy Vid, Lovec. Bouřný Vid po nich vrhal blesky a sekerou
jim utínal hlavy. Křivdy pán to již nemohl vydržet, začal se jedovat a přetékat jedem, který jen
rozdmýchával svou závistí. Nechtěl, aby se dílo Pravdy Vida povedlo, protože na přirozenou krásu
nebyl zvyklý. Chtěl mít také takovou moc. Poslal své nohsledy, aby ovládli nitky času a dostali se do
minulosti a budoucnosti, ale jen málokterým se to povedlo, většina z nich se na nitkách rozpadla.
Když zčernalý a špinavý Křivdy pán poznal, že to nikam nevede, rozhodl se vše vsadit na jednu kartu.
Vzal své kladivo a vrhnul se proti bohům a dobrým duchům sám. Byl opravdu mocný a rozzuřený, ani
Mocnému Vidovi se ho nepodařilo odrazit, navíc už byl po dlouhých bojích vyčerpaný. Křivdy pán
ovládal podivná kouzla, taková, která neznala pravidla a uměla oživovat mrtvé. To byla poslední
kapka. Pravdy Vid vzal své kladivo, nabral všechny síly a rozhodl se svému bratru postavit. „Ale, ale,“
řekl Křivdy pán zuřivě, „tak ty se mi chceš postavit?“ „Jdi tam, odkud jsi přišel,“ odvětil Dagodeiw,
Pravdy Vid. Avšak Křivdy pán nikam nešel, tak tedy došlo ke kruté šarvátce, jakou ještě nikdo nikdy
neviděl. Jiskry lítaly, Vítr hučel vysokým hlasem, který rval ušní bubínky. Draci poletovali kolem, syčeli
a křičeli. Do běsnění obou (pravděpodobných) bratrů začal padat sníh, Vítr fučel, Země se třásla, celá
Příroda málem praskla v základech, protože Pravda, která ji slovem udržovala, se snažila odrazit
Křivdu. Nikdo neví, jak dlouho bitva trvala, zato celá Příroda si dodnes vypráví o tom, jak skončila.
V jednu chvíli se jejich kladiva srazila a odhodila je každého na druhou stranu, Pravdy Vid to však ustál
a pohybem ruky před sebe nakreslil jakoby ohnivou kružnici, která se otáčela. Křivdy pán nemohl
vstát. Kruh, který ho držel spoutaného, byl kruh života a smrti, nejsilnější ochranný znak Přírody.
Pravdy Vid na nic nečekal a dokreslil do kruhu kříž, který představoval Čtyři Síly. Síly, které udržují
roční období, síly, které jsou jako živly v každém z nás a jež musí být v Rovnováze, abychom byli
zdraví a z dobrého dřeva. Nejmocnější síly Přírody. Země se uklidnila. Nebe se rozjasnilo a Slunce
zazářilo. „Jdi pryč,“ zaříkal Dědeček Příroda, Pravdy Vid, „a nikdy se nevracej.“ Najednou se vše
proměnilo. Křivdy pán zmizel, zbývající vetřelci zalezli do děr.
Mocný Vid se rozhlížel kolem sebe, nikde nebyla ani stopa po potopě, všude se zelenaly stromy a
kvetly rostlinky. Voda byla zpátky v potocích, řekách, jezerech a mořích a hemžila se nejrůznějšími
rybami. Veliký Orel kroužil všem nad hlavami. Mocný Vid zamrkal a v tu chvíli se před ním objevil
Pravdy Vid jako Dědeček ve skromném bílém oblečení s lněným cestovním vakem. Jeho vlasy byly
sepnuté koženým provázkem, oči měl hluboké a ušlechtilé. V ruce držel lískovou hůlku. „Už je po
všem,“ řekl Pravdy Vid a usmál se, „odcházím do své chaloupky uprostřed lesa, kde budu dohlížet na
Přirozenost a Rovnováhu. Řekni ostatním, ať tvoří příběhy, ať plní svůj úděl způsobem, který bude pro
ně a celou Přírodu nejvhodnější a vzrušující.“ Mocný Vid pokýval hlavou a opětoval úsměv.
Zanedlouho k němu a k Pravdy Vidovi přistoupila Květinová Dívka, půvabnější než kdy předtím. „Ale
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pamatuj,“ dodal Pravdy Vid a upřel na Mocného Vida zrak, „dají-li však průchod zlu, proměním vše
v Oheň a Vodu.“
Od té doby jsou sice vetřelci a jejich síly stále mezi námi a Křivda nepřestala narážet na Pravdu,
nicméně samotný Křivdy pán se už nikdy nemůže do Přírody vrátit, byl navždy vyhnán do jiných světů
mimo Přírodu, kde bloudí a jen zdálky radí a podporuje zlé duchy. Naopak Pravdy Vid je stále mezi
námi, jako Dědeček s lískovou hůlkou k nám někdy přijde a vyzkouší nás, jací jsme uvnitř. On je
Příroda, vidí, slyší, cítí a vnímá vše, co se na světě děje. Dohlíží na počasí, změnu ročních období,
štěstí a na vše, co je potřeba. V našich obřadech Pravdy Vida chválíme a prosíme o pomoc. Naopak,
pokud si vůbec někdy vzpomeneme na zčernalého Křivdy pána, tak toho zahrnujeme jen urážkami a
odmítavým opovržením, protože veškerá zlá prokletí, která se drží na tomto světě, pochází od něj.
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PŘÍCHOD LIDSTVA
Zrození lidstva
Když se Příroda utvářela a z Vod Země se působením nebeského Ohně vynořily kameny, stromy,
rostliny, zvířata a další bytosti, zbývalo ještě obsloužit poslední duše, ty nejméně zkušené, které do
Přírody přišly proto, aby se učily a chránily ji. Takový byl jejich společný úděl, samozřejmě pak každý
měl navíc svůj vlastní. Někdo měl nadání stát se dobrým léčitelem, jiný básníkem, další bojovníkem,
lovcem či řemeslníkem, jiní byli skvělí košíkáři a tvůrci hliněných misek. Ovšem moudrosti měly málo
a některé pojaly lstivý úmysl jen užívat plodů Přírody a tělesného milování po vzoru zvířat. Duše víl
těmto duším, které nazýváme lidské, od Počátku slíbily pomoc a vzájemné soužití uvnitř Přírody. Nyní
však bylo potřeba lidské duše vůbec přivést na svět.
Kolem se rozléhala daleká krajina, uprostřed ní stálo veliké jezírko s křišťálově se lesknoucí čistou
vodou života a smrti. U tohoto jezírka rostly statné stromy, které slíbily, že ze svého dřeva vytvoří pro
lidi těla skoro na chlup podobná těm vílím. Najednou dřevo zapraskalo, dva největší stromy, které u
jezírka stály, se dotkly svými větvemi. Kořeny se jim propletly a listí ve Větru zašumělo. Pomaličku se
dřevo začalo jakoby pohybovat, kůra obou stromů se vpředu otevírala jako staré dveře slibující vstup
do jiných světů. Rup a najednou tam stáli dva nazí lidé. Jejich vlasy byly dlouhé a hnědé jako kůra
oněch stromů. Stáli tam bok po boku, žena a muž, držíce se za ruce. V tu chvíli začali ptáčkové zpívat
svou svatební písničku, protože se podivili, když najednou z Jasanu a Olše, z Dubu a Lípy, vycházeli
muži a ženy, kteří se zanedlouho místo držení rukou začali objímat.
Ze začátku byli lidé nemotorní a moc nad věcmi nepřemýšleli, ani neposlouchali svou intuici. Víly
s nimi ale měly trpělivost, učily je svým způsobům a ve všem jim pomáhaly. Učily je, co se smí a co se
nesmí, co mohou jíst a co ne a různé další důležité věci. Vysvětlovaly jim role mužů a žen, Ohně a
Vody, slunečního a měsíčního světla. Ovšem lidé byli stále zmatení. Proto se zvířátka, lesní i polní,
z vody i ze vzduchu, rozhodla pořádat sněm. „Musíme lidem pomoci,“ promluvil veliký Orel, „co
kdybychom se stali jejich ochránci a učiteli?“ Všechna zvířátka souhlasila, protože jim bylo lidí líto.
Tak se také stalo, že každý člověk získal svého zvířecího spojence, jeho duch se spojil s duchem
zvířete. Od té doby, pod vedením zvířat a víl, se lidé stávali chápavějšími a takovými, jakými chtěli
sami původně být. Nikdy nezapomínáme na to, že jsme zrozeni ze dřeva, proto, když někoho chceme
pochválit, řekneme, že je „z dobrého dřeva“, v řeči předků „su derwo“, s čímž souvisí slovo „zdraví“.
Když šprýmař Přírody, Lovec, Hlavy Vid, uviděl, že se lidé nechají snadno napálit a ovlivnit, v jeho
očích se zableskl zelený plamen a na jeho ústech se objevil záludný úsměv. Od té doby lidem také
pomáhá, názorně jim ukazuje, co si mohou a co nemohou dovolit, avšak stejně tak jim rád škodí a
pokouší je, aby zjistil, z jakého dřeva skutečně jsou.
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Vindové
Když lidé poprvé u velikého jezírka vyšli ze stromů, muž a žena bok po boku z Jasanů a Olší, z Dubů a
Líp, někteří z nich byli velmi blízko břehu. A protože v té době byli lidé nemotorní, jelikož je víly ani
zvířata ještě nic nenaučily, stačil jeden nepatrný pohyb a mnozí z nich uklouzli a spadli do jezírka, do
vod života a smrti. Listí na stromech zašumělo ve Větru, lidé, kteří do jezírka spadli, se ze všech sil
snažili dostat na hladinu. Mávali rukama a nohama, jejich dlouhé hnědé vlasy ze stromové kůry jim
zastřely zrak. Když už se některým z nich málem podařilo vyškrábat zpět na břeh, voda v jezírku se
najednou rozvlnila tak rychle a silně, že to všechny stáhlo zpět do středu jezírka. V tu chvíli všechny
lidi v jezírku strhl neuvěřitelnou rychlostí mocný proud, který je okamžitě začal unášet pryč širokým
potokem. To jezírko totiž bylo ve skutečnosti jen ohromnou studánkou. Voda se všem dostávala do
úst, proud všechny odnášel rychlostí cválajícího Koně a zdálo se, že stále zrychluje. Lidé se pokoušeli
nadechnout, kapky průzračně čistě vody se jim leskly všude po obličeji. Nikdo nevěděl, jak daleko je
veliký proud už odnesl a kam má s nimi namířeno. Řeka se táhla mezi světy, kroutila se mezi skalami a
nekonečnými lesy. Nakonec je proud dohnal až k vodopádu, na jehož dno nebylo vidět. Když si toho
lidé všimli, bylo už pozdě, nikdo se nemohl zachránit. Po lehkém trhnutí následoval nekonečný pád
do temných hlubin, bílé světlo se změnilo v černočernou tmu. Lidé nekřičeli, nevěděli, co se děje.
Najednou ale pod sebou opět uviděli bílé světlo, a když do něj spadli, opět se celí potopili.
Zanedlouho nad sebou rozpoznali Nebe a Slunce, které svítilo na hladinu řeky, v níž se teď nacházeli.
Všichni rychle vyplavali na povrch a poznali, že řeka je klidná. Vodopád, kterým padali dolů, je vlastně
hnal nahoru na dno této řeky. Lidem se z toho zamotala hlava, to víte, tehdy ještě nebyli zvyklí moc
přemýšlet. Jak tak v hlavě dloubali, ani si nevšimli, že je proud opět začal neskutečnou rychlostí
unášet. V tu chvíli ale zasvítilo Slunce jasným zlatým paprskem na kapky vody, které se na lidech
blyštěly, a proměnilo lidi v nádherné bílé Labutě s velikými křídly. To stačilo k tomu, aby se vzepřeli
proudu a vyletěli vysoko nad hladinu. Kroužili nad Zemí, na níž byly samé lesy s vysokými prastarými
stromy. Cítili vůni lesa, vůni květin, vůni medu. Nějakou dobu jim trvalo, než našli travnatou pláň, na
níž přistáli. Jakmile se však dotkli Země, proměnili se zpět v lidi, avšak s jedním velikým rozdílem.
Nejen, že se jim zdálo, jako by ve vodách omládli, tělesnou námahou zhubli a vynořováním zvětšili
svou výšku, ale hlavně byli celí odění v labutím bílém oblečení. Dlouhé lněné a čisté košile jim sahaly
skoro až ke kotníkům. Navíc se jim vlasy v prudké vodě ztenčily, ale zároveň se zúrodnily a narostly.
Zásahem Slunce pak vlasy jakoby přizpůsobovaly barvu podle okolního světla a začaly z hlavy vyrůstat
paprskovitě. Oči se zúžily, aby nedošlo k jejich poškození ve vodě, zkrásněly a jako čirá voda se
prohloubily. Spolu s tím se prodloužily řasy a zvedly lícní kosti. Také krk se díky labutí přeměně lehce
protáhl, ale jen trochu. Lidé tam stáli vyšší, štíhlejší, celí v bílém. „Chtěl jsem, abyste přišli sem,“
promluvil Pravdy Vid k těmto lidem, „protože mám pro vás zvláštní úkol. Toto místo se nazývá srdce
světa a vy budete jeho ochránci.“ To víte, tehdy ještě byli lidé dosti zmatení, a tak jim poté museli
jejich zvířecí spojenci a víly vše vysvětlit. Mocnému Vidovi se tito lidé zalíbili a rozhodl se, že jim bude
pomáhat. Spolu s Květinovou Dívkou je naučil způsobům a zvykům, které byly určeny zvláště pro ně.
Dal jim i jméno. „Protože jste oděni v bílém,“ promluvil Mocný Vid medovým hlasem, „budete se od
teď nazývat Vindové, protože v řeči předků Windes znamená „ti v bílém“.“ Tito lidé, střežící srdce
světa, se od té doby tak nazývají. Jako všichni lidského rodu i oni vědí, že pochází ze stromového
dřeva, „su derwo“, z dobrého dřeva, ale navíc také z velikého proudu, „su lawo“. Vindové jsou lidé od
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velikého proudu a těžko dnes mezi nimi najdete někoho, kdo by se po pádu do vody nedokázal dostat
zpět na břeh.
Protože poznali labutí život, je pro Vindy čistota nad míru důležitá. Kvůli tomu a také proto, že od
těch časů považují bílé oblečení za součást svého těla, si Vindové ochranné proužky proti zlým
duchům nevpichují do kůže jako jiné národy, ale všívají si je do svého oblečení. Nepoužívají
šedočernou barvu, nýbrž barvu červenou představující krev a spojení se Zemí.
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Sluneční Kohout
První lidé žili šťastně v zemích, v nichž bylo všeho dostatek. Divoká zvěř volně pobíhala kolem
vysokých Jabloní, které po celý rok plodily veliká jablka. Jediné kousnutí utišilo hlad i žízeň a člověk
pak mohl celý den bez známky vyčerpání běhat. Kdykoli lidé potřebovali dřevo na oheň, poprosili les
a on jim sám dopravil to nejlepší roští a nasekaná polínka. Pokud dostali chuť na zvěřinu, poprosili
Jelena, Zajíce, Divočáka nebo jiné obyvatele lesa a oni jim sami své tělo vydali. Proto lidé ani
nepotřebovali zbraně. Žili šťastně a bezstarostně, avšak nic na světě není jen tak. Lidé museli
dodržovat přírodní zákony a pravidla lesa. I když se obilí samo sklízelo a rostlo jako z vody, lidé byli
nuceni ho zasít, poprosit, aby rostlo, a vykonat obřady. Líbilo se jim, že na ně Sluníčko svítilo a
přinášelo jim teplo, avšak byli nevrlí, kdykoli jim ráno Slunce zasvítilo na víčka a říkalo jim, že je čas
vstávat. Mocný Vid byl Otcem Nebem povolán, aby o lidi pečoval. „Nauč je zákonům Přírody, synu
můj,“ promluvil Otec Nebe, Bouřný Vid, „ukaž jim, jak je vše propojeno a musí o sebe vzájemně
pečovat.“ Tak tedy Mocný Vid v podobě slunečního Kohouta přiletěl k lidem. Každé ráno zakokrhal a
oznamoval čas vstávání. Radil lidem, jak se mají k Přírodě chovat a že to, co jim Příroda nabízí, si musí
náležitě zasloužit a podle zákonu úcty nabídnout dar. Varoval je, aby nechodili za daleké hory, kde by
na ně mohlo číhat nebezpečí. To lidem začalo vrtat hlavou. „Proč máme poslouchat to věčné
kokrhání a poučování,“ říkal jeden, „každé ráno nás budí a ještě nám bude říkat, kam máme nebo
nemáme chodit.“ „Pravda,“ souhlasil druhý, „pošleme jednoho dobrovolníka to pohoří prozkoumat,
ať se podívá, co tak strašného se za ním nachází.“ V tu chvíli se jeden z lidí přihlásil a vydal se na cestu
k horám.
Když přešel hory a pohlédl na druhou stranu, objevil jen další krajinu. Vypadala sice méně hostinně
než jejich vlastní, ale nic zlého tam nečekalo. Dobrovolník přivřel oči a znovu se pořádně podíval, ale
nic děsivého neobjevil. Naopak, v dálce se leskla skořápka velikého vajíčka. Celý udivený se vrátil
k lidem. „Tak co jsi zjistil?“ ptali se netrpělivě lidé, „jací běsové tou krajinou pobíhají?“ „Žádní,“
odpověděl dobrovolník, „vypadá celkem klidně. Dokonce je tam veliké vejce, docela by mě zajímalo,
co se nachází uvnitř.“ Lidé chvíli přemýšleli, ale pak jejich srdce ovládl hněv. Nahlas vykřikovali: „Proč
máme snášet takový útlak? Musíme prosit pole o smilování, Kohout nás každý den budí a poučuje
nás, ať táhne pryč!“ Jejich řev byl slyšet všude, Dědeček Příroda, Pravdy Vid, poznal, co mátlo jejich
srdce. Lidé bědovali, prosili, vyhrožovali. „Však já se nemusím nikoho doprošovat,“ řekl sluneční
Kohout, když ho lidé vyháněli, „je to vaše volba. Střežte se však jezera.“ Po těchto slovech odletěl.
Slunce zazářilo jasným světlem.
Lidé stáli jako zaražení. „Co tím myslel?“ ptal se jeden, „jakému jezeru se to máme vyhnout? Ta, co
známe, nám jen dávají vodu.“ „Asi nás chtěl jenom vystrašit,“ řekl druhý, „ale to na nás neplatí. Od
teď si budeme vládnout sami a jedině naše zákony budou platit. Kdo by se doprošoval Přírody?“
„Jasně,“ řekl ten, který prozkoumával pohoří, „já navrhuji, abychom se teď všichni šli podívat na to
podivné vejce.“ Myšlenka na ně mu totiž stále vrtala hlavou. Lidé souhlasili, ale jen někteří se odvážili
přejít pohoří. Jiní zůstali v oněch horách, a tak k samotnému vejci došla jen hrstka z nich. Vejce bylo
skutečně veliké, příjemně se na denním světle lesklo. „Co teď?“ zeptal se jeden z nich. „Coby,“ odvětil
druhý a pokrčil rameny, „rozbijeme ho. Jak jinak můžeme zjistit, co je uvnitř?“ „Souhlasím,“ řekl třetí,
„jediný možný postup, jak něco prozkoumat, je to rozbít a rozebrat. Co na tom, že je to možná živé.“
A tak lidé vzali kus dřeva a vejce rozbili. V tu ránu skořápka hlasitě pukla a z vejce začala proudit voda.
Nevyteklo jí jen trochu, ve vejci bylo celé jezero – a co jezero, celé moře se vylilo ven. Lidé prchali, ale
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nebylo jim to nic platné. Zanedlouho byla skoro celá krajina široko daleko zaplavena vodou.
Z lidského pokolení přežili jen někteří, především ti, kteří se schovali vysoko v horách.
Od té doby se vše změnilo. Ti, co přežili, si uvědomili, že jen Příroda je jim schopna poskytnout stravu
a přístřešek, že jsou na ní jako její neoddělitelná součást závislí. Ale bylo už pozdě. Jídlo si museli
těžce vypěstovat a roští k nim už samo nechodilo. Sluneční Kohout jim přestal ukazovat stezku života,
protože taková byla jejich vlastní volba. Lidé se od Přírody vzdálili, aby k ní znovu ve svých životech
našli cestu.
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Pomoc zvířat a rostlin
Již víme, že od samých počátků lidstva se zvířata rozhodla lidem pomáhat. Každý člověk získal svého
spojence a ochránce. Nad někým tak ve výšce poletoval Orel, který viděl vždy vpřed a člověka varoval
a naváděl. Někomu pomáhal Datel, nositel štěstí a zdraví, jinému Vlk, mocný lovec a bojovník. Ze
začátku byli lidé se zvířaty zajedno, vážili si jich a často si spolu povídali. Když lidé potřebovali tělo
zvěřiny nebo ryb, vždy dané zvíře poprosili o odpuštění, obětovali mu dar a ulovili ho pokaždé podle
prastarých zvyků, kdy se před vlastním lovem očistili jalovcovým dřevem nebo Pelyňkem. Avšak
jednoho mlhavého dne to nějakému člověku přišlo zbytečné a řekl ostatním: „Vždyť jsme jako hloupé
Ovce, které se nechávají ovlivňovat nějakými smyšlenými pověrami.“ „Správně,“ odvětil druhý, který
právě dojídal tučné sousto z uloveného Jelena, „každý včetně Přírody se nás snaží jen využít a
zneužít.“ Na to si říhl a napil se medoviny. Někteří lidé byli proti tomuto nyní většinovému názoru,
ovšem nemohli nic dělat.
Tak se stalo, že lidé přestali dodržovat zákon úcty a začali lovit zvířata bez obřadů, očisty a omluv.
„Takhle je to mnohem účinnější,“ pravil jeden, „ulovíme mnohem více zvířat a jídla budeme mít
habaděj.“ „Ale co když,“ pokusil se odporovat druhý, „takhle všechna zvířata vyhubíme? Co když
narušíme Rovnováhu?“ „Kušuj,“ odsekl první, „žádná Rovnováha není, je to jen nástroj, jak nás
ovládat.“ Avšak bez ohledu na to, co si lidé mysleli, myslí a budou myslet, koloběh se stále otáčí.
Zvířata svolala sněm. „To snad není možné,“ řekl Vlk, „ti lidé si naší pomoci vůbec neváží, ba co víc,
znesvěcují naše bratry a sestry.“ „Ale co budeme dělat?“ zeptala se Liška. „Počkáme,“ odpověděl po
dlouhém přemýšlení Medvěd, „uvidíme, co se jim honí hlavou, třeba nakonec přestanou.“ Jenže lidé
nepřestali, naopak, dokonce po zvířatech začali šlehat pruty, aby je zmrzačili a zabili až doma.
Dokonce začali pít jejich krev a někteří zvrhlíci s nimi počali i ulehávat do houští. Zkrátka a dobře,
takovou ohavnost od dob Křivdy pána Příroda nepoznala. „A dost,“ rozčílil se Medvěd, „líbí se jim
mrzačení, nepřirozenost a smrt? Tak to taky dostanou! Podle zákona koloběhu se jim vrátí to, co sami
činili.“ Všechna zvířátka byla pro.
Jako první přišli na řadu zvrhlíci. Najednou je začalo dole svědit, dostali hrozné horečky a nepřirozeně
kašlali. Na kůži jim vyskákaly skvrny ošklivosti, které odrážely jejich vlastní špinavost. Co víc, po chvíli
každý ve vesnici, s kým se vyspali, onemocněl stejným způsobem. Lidé začali umírat, protože léčitelé
tyto nemoci ještě neznali a nevěděli, jakou sílu proti nim použít. Lidi, kteří nečistě a neuctivě lovili
zvěřinu, rozbolelo srdce, jako by krev, kterou znečistili, znečistila i jejich vlastní. Rozbolely je játra a
ledviny, celí jakoby zežloutli. Ti, co pili krev, pak byli sami požíráni, protože začali zvracet a měli
průjmy. Lidem naskákaly na kůži boláky a začali umírat ve velkém. Prosili o pomoc Přírodu, ale pomoc
se nedostavovala. „Něco musíme vymyslet,“ řekl ten, který jako první přišel s myšlenkou na lov bez
úcty, „jsme přece nejchytřejší tvorové.“ Ještě než to stačil dořeknout, vydechl naposledy.
Zemřelo obrovské množství lidí, to vše trestem za jejich neuctivost a nečistotu. Když se ten, který
odporoval myšlence způsobovat nerovnováhu, celý rozbolavělý doplazil k lesu, uviděl, jak pod ním
leží malá rostlinka, která ho svými roztomilými lístečky hladila. „Ještě není vše ztraceno,“ promluvila
rostlinka, „máš-li v sobě dostatek úcty, můžeš utrhnout mé lístečky a sníst je.“ Člověk samou bolestí
ani nebyl schopen přemýšlet. S pokorou utrhl pár lístečků a vložil si je do pusy. Když je žvýkal, všiml si,
jako by mu něco v hlavě radilo, aby se v rostlinkách vyválel a potřel jimi svůj obličej. Potom okamžitě
usnul a zdálo se mu, jako by mu duch rostlinky předával léčivou sílu. Když se probudil, cítil se trochu
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silnější, poděkoval rostlince za pomoc a odplazil se celý rozbolavělý dále do lesa k malému jezírku. Byl
malátný, takže ani nevěděl, jak dlouho tam ležel. Za několik dní byl už skoro úplně zdravý a mohl
chodit. S úctou natrhal rostlinky, nabral do nádobky vodu ze studánky a vydal se zpět do vesnice. Tam
promluvil k matkám: „Vaše děti jsou zachráněny, protože nám Příroda poskytla pomoc.“
Ten den se na sněmu sešla nejen zvířátka, ale přišly tam i rostlinky. „Když jste je potrestali podle
koloběhu za jejich vlastní ošklivost,“ promluvil Řebříček, „my jim od jejich trápení pomůžeme,
projeví-li úctu při sběru.“ „Také vás znesvětí,“ odvětil Vlk, „dříve nebo později. Použijí vás tak, jak
nemáte být použity.“ „To necháme na koloběhu,“ odvětila Třezalka, „pokud nám s úctou nabídnou
něco na oplátku za naše životy, rádi jim pomůžeme a budeme je léčit.“ Tak se také stalo. Od té doby
mají sice lidé se zvířaty lehce vyvrácené vztahy, ale jejich zvířecí spojenci jim nepřestali pomáhat a
vést je. Když lidé onemocní, hledají pomoc nejen u zvířat, ale také u rostlinek, keřů a stromů, těch
nejmoudřejších a nejsilnějších léčitelů Přírody, kteří se lidí zastali.
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Víly a lidé
V dobách, kdy lidé poprvé vylezli ze stromů, s nimi víly začaly žít bok po boku. Učily je, jak mají léčit,
lovit, bojovat a pěstovat plodiny. Vysvětlily jim, jak mají stavět přístřešky a jaký je jejich význam.
Kromě toho je učily, jak mají žít s Přírodou, jak se mají očišťovat, a dokonce je i naučily stavět
podzemní sauny pro očistu Ohněm a Vodou v lůně Matky Země. Víly byly uvědomělé a znalé zákonů
Přírody, jež jsou vepsány ve Hvězdách. Často brávaly lidi do hlubokého lesa, aby jim ukázaly posvátné
studánky a stromy, popřípadě jim vysvětlily, jak hledat sílu, vidění a sny, a tak se spojit s Přírodou.
Lidé byli poslušní a přejali vílí zvyky, ovšem postupem času je na vílách začala zajímat i jiná věc.
Lidé si povšimli, že víly byly často hezčí a půvabnější než oni sami. Drobné dvoření vílám nevadilo,
ovšem postupem času se projevila stinná stránka lidského bytí. Lidé začali víly pronásledovat a nutit
je k tělesnému milovaní silou, což víly považovaly za ohavnost a porušení přírodních zákonů. Když už
pronásledování vílích žen dosáhlo neúnosné meze, víly se rozhodly odejít od lidí hlouběji do lesa a do
jiných světů. „Nevážíte si naší pomoci,“ řekl vílí náčelník, „tak žádnou nedostanete.“ Jenže chtíč je
silnější než odpovědnost. Lidé se snažili víly najít, jenže ty se jim nechtěly ukázat. Navíc pochopitelně
lidé začali bez vílí pomoci strádat a přišla na ně bída. „Za to mohou víly,“ promluvil jeden, „to ony nás
zavrhly a uvedly do bídy. Měly bychom jim vysvětlit, kdo je tady pánem.“ Tak se pocit falešné pomsty
smíchal s chtíčem a lidé se začali mnohem více snažit. Dokonce se sjednotili a spolupracovali, ach,
proč ale kvůli špatnému záměru? Nějak se jim nakonec podařilo víly najít a dostat se skrze mlhu do
jiného světa. Jenže vílí bojovníci na ně byli připravení, a tak došlo ke krutému boji, během něhož lidé
napadali různé vílí vesnice, brali kořist a znásilňovali. To vše byla další věc, kterou dobří duchové
Přírody ještě neviděli – aby lidé ničili toho, kdo jim celou dobu pomáhal, a ještě navíc takovým
ošklivým způsobem, který si s ničím nezadal se způsoby těch nejohavnějších přízraků. Já, Stado, vím,
o čem mluvím. Hvězdička, vílí duše mého přítele Lada, byla v té době na světě a musela se z úkrytu
dívat na to, jak umírali její rodiče. Jako jediný z celé vesnice však Hvězdička přežil a nakonec si ho
osvojil sám sluneční Jelen. Ovšem, jak už z mnohých příběhů víme, koloběh se otáčí a vílí bojovníci
byli silní. Nakonec se jim podařilo lidi zahnat zpět do jejich světa.
Od té doby se víly, stejně jako ostatní bytosti a duchové, lidem zjevují jen tehdy, kdy samy chtějí.
Údajně pomáhají jen těm, kteří mají ušlechtilé srdce a dobré úmysly. Některé jsou však záludné a
lidem škodí, občas z pomsty, někdy jen tak. Každopádně od těch dob víly dlí uprostřed hlubokých
lesů, na travnatých paloučcích a uvnitř stromů a keřů, kde mají dveře do jiných světů, v nichž žijí.
Když je lidé pronásledují, zmizí v mlze. Když s nimi zachází s úctou a přinesou jim dary, často se jim
zjevují. Tak je tomu dodnes. Ovšem víly a lidé již nežijí bok po boku.
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VIDOVÉ
Lidé síly
Už od počátků Příroda, její bohové, stromy, zvířátka a ostatní rádi předávali svoji sílu člověku, pokud
pro něj byla v daném životě potřebná. Člověk pak mohl sílu získat skrze návštěvu posvátného místa,
obřad dospělosti, sen, vidění, zkrátka cokoli, co mu umožnilo být s Přírodou ve spojení. Jsou zde síly
slabší a síly silnější, některé dokonce získáváme jen tak, nádechem čerstvého vzduchu, dotekem,
samozřejmě jídlem, pitím, koupelí ve vodě života a mnohými dalšími prostředky. Ty silnější síly, které
například umožňují účinné léčit nebo být nezranitelný v boji, je potřeba získat skrze přesně
provedené obřady, při nichž jediná chybička znamená okamžitou a krutou smrt. Taková je Příroda a
Přirozenost. Nejsilnější síly pak vyžadují přímé spojení s duchem a duší člověka, což je ale nemožné
provést jinak než skrze smrt. V takových případech člověk vyrazí s povolením od dobrých duchů a
starších do lesa, kde ho například Medvěd shodí ze skály, kosti se člověku polámou, on vykrvácí,
zemře a ocitne se v jiném světě, kde si bojem nebo důvtipem zaslouží sílu. Pokud vše proběhne
v pořádku, síla, v tomto případě Medvěda, přejde do mrtvého těla spolu s duší a duchem člověka.
Mrtvé tělo pak vyléčí předkové zaříkáním a kouzly a opět jej obnoví. Šlacha ke šlaše. Ruka k ruce.
Noha k noze. V kotli přeměny se potom člověk znovuzrodí s novou silou uvnitř. Po mnoho dní pak
bude bláznit, ale nakonec se vše srovná a člověk se zotaví.
Proto, aby se jeden stal Videm, musí vidět. To neznamená nic jiného než získat vidění, popřípadě najít
sílu, většinou skrze obřad dospělosti mladého muže. Další podmínkou bytí Videm je, že člověk musí
získat pouze dobré vidění nebo dobrou sílu od duchů Přírody, nikoli od vetřelců. Pokud je daný zvířecí
nebo rostlinný spojenec moc poskvrněn vetřeleckou mocí, takový člověk, který má jeho sílu, si pak
nemůže říkat Vid, ale jen čaroděj. Mnoho sporů bylo vedeno ohledně toho, jestli je Lovec, Hlavy Vid,
vlastně Vid, když je tolik ovlivňován výpary ze světů mimo Přírodu. Většina se shodla na tom, že
Videm je, protože jeho cesta je posvěcena Pravdy Videm. Ovšem i tak dodnes někteří lidé Lovci říkají
jenom Hlava, Černá Hlava, popřípadě Tři Hlavy a nepřidávají slovo Vid. Copak si se záškodníky můžete
být někdy v něčem jistí? Vindové mají spoustu příběhů a rad jak poznat, kolik síly Přírody a kolik síly
vetřelců se v dané bytosti nachází. Nejjednodušším způsobem je přiložit si část jejich kožichu, peří
nebo lísteček na čelo a vnímat sílu. Pocit tepla přináší síla Přírody, pocit smrti a chladu síla vetřelců.
Pokud jsou splněny výše zmíněné podmínky, Videm se tak mohou označovat například léčitelé,
bojovníci, vyháněči, křísníci, lovci, rybáři, pastýři, vůdci obřadů, praví kněží a další. Ženy se Videm
nenazývají, protože Vindové věří, že jim byla dána dobrá síla již od samého počátku a je jen na nich ji
přijmout a správně využít, většinou během obřadu prvních měsíčků. Pokud se tak stane, mohou si
říkat lady. O ženy se stará Měsíc, o muže pak většinou Slunce, avšak muži musí spojení hledat, ženy
ho již mají, nezahodí-li jej.
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Léčitelé, vyháněči a bojovníci
Léčitelé patří k nejváženějším lidem síly, protože dokáží uzdravovat a přinášet štěstí. Jejich práce je
velice náročná a vyžaduje veliké sebeobětování, půst a schopnost odpírat si požitky, které nejsou
v souladu s léčitelskými obřady. Proto se lidé ve vesnici ujišťují, že léčitelům nic nechybí, mají plno
dobytka, jídla, nejlepších nádobek a dům, jehož velikost i umístění je v souladu s jejich sílou, protože
někteří léčitelé mají žít ve vesnici, jiní musí bydlet blíže lesům, další poblíž vod, když například mají
sílu Žáby nebo Měsíce, a tak dále. S léčitelstvím úzce souvisí pomoc zvířecích spojenců a především
rostlin. Někteří léčitelé dokáží navíc nemoc z těla člověka vysát ústy nebo upadnout do omámeného
stavu, kde vidí nemoci jako duchy. Navíc musí být schopni vykonat oběti za případné tresty od Přírody
a koloběhu, které byly na jeho pacienta uvaleny, a omluvit se znesvěceným duchům. Znají stromy,
keře a rostlinky, jejich léčebné použití, lektvary, čaje, masti, bylinné koupele, zaříkání, obřady, kouzla
a mnohé další věci, které ani není možné vyjmenovat. Na tomto je opravdu dobře vidět, jak je
léčitelská práce náročná a potřebná. Léčitelé často spolupracují s vyháněči a kováři.
Vyháněči jsou velmi podobní léčitelům, avšak zároveň i bojovníkům a lovcům. Musí překonat hned
dvě základní úskalí, bez jejichž zvládnutí by mohli mít vážné problémy. Prvním je, že musí být schopni
oddělit duši od těla, alespoň za určitých podmínek. Dalším je to, že musí být schopni přesně
rozlišovat mezi dobrem a zlem podle naučných, poznávacích i vážných příběhů, což někdy
představuje opravdu velmi těžký oříšek. Vyháněči musí být schopni rozpoznat vetřelce, ale i jiné
škodlivé bytosti, a využít zvláštní vědomosti k tomu, aby je poslali zpět do jejich světů. Na každou
bytost působí něco jiného, vše záleží na dané bytosti, její síle a prostředí, v kterém k vyhánění
dochází. Vyháněči úzce pracují se zvířaty, která mají schopnost vyhánět. Takovými jsou Vrány, Vlci,
Lišky, ale i ostatní zvířátka. Dále pak musí znát stromy a rostliny, z nichž pro vyhánění nejdůležitější je
Pelyněk. Vyháněči zaklínají a umí zacházet se zbraněmi, nejen jako duše, ale i v těle, kdy se trénují
spolu s bojovníky. Znají i vlastnosti některých kovů a kamenů.
Možná je pravda, že bojovníci mají obvykle slabší vnitřní volání od Přírody ke svému povolání než
třeba léčitelé, nicméně jejich život je plný zkoušek. Nejen, že se musí naučit zacházet se zbraněmi,
jakými jsou například sekera, oštěp, meč a luk, ale rovněž se musí naučit odpovědnosti za své činy.
Musí také důvěřovat své síle, která je například vyzkouší na nejvyšším vrcholku skály. Běžný člověk by
jistojistě spadl, ale bojovníka s danou silou z obou stran na vrcholku skály drží Vítr, většinou s pomocí
Sokola, takže bojovníci nespadnou, jen musí Větru a své síle důvěřovat. Bojovníci mají svého velitele
a vůdce, který musí znát jejich přednosti a slabiny, když je nezná, dojde ke zkáze. Upřímnost a
vzájemné oťukávání se jsou tedy velice ceněnými vlastnostmi. Pro bojovníka je důležitá jeho vesnice,
rod a rodina. Vždycky udělá vše proto, aby se ostatní ve vesnici měli lépe než on, jinak to není pravý
bojovník a ochránce. Bojovníci se učí plížit lesem, stopovat zvířata i nepřítele a vyrábět nejrůznější
předměty, někdy pouze vlastníma rukama, jindy s pomocí nože. Pochopitelně ne každý je dobrý
stopař nebo bojovník, ale každý z nich zná zásady svého povolání. V dobách míru pracují bojovníci na
poli jako každý jiný.
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Křísníci a kováři
Křísníci a kováři se vyznačují tím, že jejich postup ve zlepšování se v daném povolání a jejich
zkušenosti nejsou ověřovány staršími z vesnice, ale bytostmi z jiných světů. Také jsou všichni blíže
spojeni s Mocným Videm, patronem jejich povolání. Tímto však podobnost mezi křísníky a kováři
končí.
Způsob života křísníků je rozhodně jeden z nejstarších, prý ho založilo samo Slunce, Mocný Vid.
Z toho je patrné, že křísníci bojují proti zlu v různých podobách – jedná se tedy o vyháněče,
bojovníky, lovce a léčitele zároveň. Nicméně se nedá říci, že by v nějaké z těchto činností vynikali.
V noci v předem určený čas létají vzduchem na hřbetu bílého Vlka nebo jiného zvířecího spojence a
čichají zřídlo neštěstí, které je způsobeno lidmi špatné síly, lidmi se zlými úmysly nebo přímo zlými
duchy, většinou krvepijci, kteří se živí na síle lidí, zvířat a rostlin. Jakmile křísníci k tomuto zřídlu
dorazí, započnou s jeho tvůrci boj a v případě vítězství tak vrátí štěstí své vesnici, plodnost polím a
obnovu poničené Přírodě. Pokud řízením osudu narazí na lidi síly dobré, začnou s nimi a dobrými
duchy Přírody tančit, zpívat a radovat se.
Kromě těchto nočních procházek také častěji hledají vidění na posvátných horách a následují
Mocného Vida, slunečního Jelena se zlatými parohy. Prostupuje jimi léčivá síla, která odhání duchy
nemocí a přináší vodu života. Křísníci se tedy osvědčí i jako léčitelé, kteří jsou často zkušení
v bylinkářství a léčení pomocí medu. Jejich hlavními učiteli jsou Mocný Vid a Květinová Dívka, umí
tedy využít léčivé vlastnosti mléka a medu, Vody a Ohně. To by myslím stačilo k jejich přednostem.
Vesničtí léčitelé, vyháněči, bojovníci, lovci a další křísníkům vytýkají jejich zřejmou nesoustředěnost.
Ve skutečném boji příliš nevynikají, akorát ostatní děsí svými kouzly. Neměli také příliš silné léčitelské
volání ani se neobracejí na starší, kteří by jejich síly a duchovní postup potvrzovali. Jejich postup je
řízen, ověřován a doplňován vílami, které jim ve všech možných situacích a záležitostech pomáhají.
Od urážky, kterou lidé vílám před dávnými věky způsobili, se, pokud je mi známo, nestalo, aby
někomu z lidí projevovaly takovou přízeň jako právě křísníkům. Dále se sami křísníci umí měnit v bílé
Vlky, stejně tak jako se zlí lidé mění ve Vlky černé s nepřirozeným vzhledem. Tito zlí lidé pak
přepadávají pocestné a pijí jejich krev a sílu. Křísníci jsou zde proto, aby tomu z vůle Přírody bránili.
Podstatné však je, že křísníci oživují. Umí vzkřísit neúrodnou půdu, dobré duchy k pomoci a život ve
všech podobách. Za nejhorší špatnosti považují tělesný akt se zvířaty a buzení mrtvých. Také kvůli
tomu posledně zmiňovanému, jelikož zlí lidé v minulosti tyto jedovaté činnosti prováděli, těla
mrtvých pálíme a v pořádku posíláme na onen svět, aby je pak nikdo nemohl zneužít. Další
nepřípustnou věcí, která se objevila až v dobách nových kvůli cizincům, je přijímat platidla za svou
činnost, to prý dělají jen ti špatní. Oni, stejně jako praví léčitelé, jsou páni svého umění a pomohou
tomu, komu chtějí pomoci, kdo je spravedlivý a pro koho to povolí jejich spojenci a Mocný Vid. Nelze
je do ničeho nutit ani je nelze chamtivostí zaplatit.
Co křísník, to samostatný příběh. Velmi dbají na dodržování zákonů Přírody a úcty, avšak často se
chovají jak malé děti, jako můj přítel Lado, který navíc sám pochází z národů víl – jeho duše je duše
vílího chlapce. Lado se tedy chová divněji než ostatní a nechápe lidské pohnutky. Toto se myslím
netýká všech křísníků, ale v zásadě jsou zvláštní sebranka.
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Naprosto odlišnou sebranku tvoří kováři, jejichž záhady nás občas velmi děsí. Ve tmě v rytmu pohybu
síly klepají svým kladivem na rozpálený kus železa. Všude hoří oheň a létají jiskry, mezi kterými syčí
nepřirozený jed, proto také kováři pracují hlavně venku pod přístřeškem a nikoli v uzavřených
místnostech. Svými kouzly pak dokáží přeměnit železo v mocnou zbraň, kterou naplní bojovnickou
sílou Přírody. V tom jim pomáhají znalci kovů, kovářští trpaslíci, kteří je navádějí a ukazují jim, jak mají
pracovat. Kováři se často chlubí tím, že následují cestu Pravdy Vida, který na Počátku ukul náš svět.
Ovšem je důležité zmínit, že kladivo Pravdy Vida je nenapodobitelné a moc nesouvisí se zpracováním
kovů. Kladivo je nicméně pro kováře posvátným nástrojem, pečlivě si ho vybírají a ověřují jeho
schopnosti. Aby tak mohli činit, musí být neobyčejně silní a přesní. Taková směs vlastností je přeci jen
stále vzácností, kterou však kováři musí bezpodmínečně mít.
Jak ale kováři vlastně pracují? Na začátku musí sehnat kov. Ve snech a viděních se spojí s trpaslíky,
kteří je zavedou do nitra Matky Země a do jiných světů, kde se kovy nacházejí. Kováři se musí chovat
neuvěřitelně posvátně a uctivě, za kovy musí nabídnout dar, jinak by je postihla kovářská nemoc
způsobená draky. Nicméně i po omluvě a nabídnutí daru se drakům, kteří poklady a kovy střeží,
nemusí kovářovo chování líbit. Často jsou kováři nuceni opět využít pomoci trpaslíků a jejich kouzel
k očarování draků, aby se jim a jejich rodinám nemstili. Kovářské řemeslo je holt takové, temné, plné
jisker a třpytu stříbrných Hvězd, vánku Větru a tmavě zeleného listí, které se v něm na vysokých
stromech pohybuje.
Kovářská kouzla jsou stále velkým a skrytým tajemstvím. O jednom nejdůležitějším však vědí všichni.
Aby mohla být zbraň dostatečně pevná, tvrdá a naplněná sílou, je potřeba, aby kováři nalezli Sporýš,
Železnou bylinu, a během pronášení zaříkávadel kolem něj kovovým předmětem nakreslili kružnici.
Tak dají řečí znamení Přírodě najevo, k čemu ho chtějí použít, protože kovářské použití je jen jedno
z mnoha, ke kterému se Sporýš, bylina Pravdy, hodí. Během sběru se však kováři nesmí Sporýše
železným předmětem dotknout, jinak by se síla ztratila. S kováři lehce souvisí spousta jiných řemesel,
které jsou například zastoupeny tesaři, staviteli, a tak dále. Nejšikovnější bůh a vládce řemesel není
nikdo jiný než švarný sluneční Mocný Vid, který řemeslníkům pomáhá především během ohnivého
období.
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Lovci a pastýři
V jedné známe vindské říkance se praví: „Kde bychom byli bez lovců a pastýřů? V domečku bez
pilířů.“ Tato poučka velmi přesně vystihuje roli, kterou lovci a pastýři hrají. Podobnost v jejich
přístupu je však velmi malá, dokonce by se dalo říci, že ve společnosti stojí proti sobě. Ovšem obě
skupiny považují za svého ochránce Lovce, Hlavy Vida.
Prostředím lovců je převážně hluboký les, který má svá neměnná pravidla. Protože se jedná o
prapůvodní činnost na prapůvodních místech, musí lovci přesně vědět, jak mají dané zvíře ulovit,
jakou zbraň mají použít, jakou oběť mají vykonat, které části zvířete mohou použít, popřípadě která
část může být zpracována nebo pozřena pouze určitou skupinou lidí. Už od počátku se učí přírodním
zákonům a očistě, která většinou probíhá u posvátného ohně, někdy dokonce v podzemních saunách.
Lovci na očištění používají především jalovcové dřevo, které hodí do ohně a kterým se posléze
potřou, aby se jednak očistili, ale hlavně také zamaskovali lidský pach, který obyvatelé Přírody jinak
okamžitě rozpoznají. Vykuřují se i Pelyňkem a dalšími posvátnými rostlinami. Některá zvířata, jako
například Jeleni, mají velmi přísná pravidla. Mohou se lovit většinou pouze vystřeleným šípem
s předchozí omluvou duchovi zvířete. Jejich krev se pak musí nechat na místě, aby se dostala zpět
k Matce Zemi. Lovci vědí, že je duch zastřelené zvěřiny sleduje domů, aby se přesvědčil, jak bude
s jeho tělem zacházeno. Maso musí být připraveno pouze čistým člověkem, srdce pak mohou jíst
jedině muži, jinak často dochází k trestu. Jeden léčitel dokonce říkal, že jednou léčil nemocnou ženu,
která onemocněla proto, že ji trestal duch Jelena. Když se pak Jelena zeptal, proč tak činí, Jelen
odpověděl, že se žena, zatímco měla měsíčky, dotkla zbraně svého muže, kterou byl Jelen zastřelen, a
že je to pro něj porušení přírodních zákonů. Myslím, že na tomto je krásně vidět, jak je lovecké
povolání záludné – i lovci sami jsou často jako Lovec, Hlavy Vid, záludní. Musí se nenápadně připlížit
ke kořisti, využít pomoci zvířecích spojenců, například Straky, aby se jim vůbec podařilo zvěřinu
vystopovat.
I například Zajíci mají velmi přísná pravidla pro lov, protože jsou posvátní. Když se se zvířaty nezachází
s úctou, nejen, že vám nepředají svou sílu zároveň se svým masem, ale může dojít i k trestu, dříve
nebo později, jelikož se koloběh otáčí a obřady musí být přesné, protože tvoří řád, jehož narušení
způsobí nerovnováhu v Přírodě. Velmi zvláštním a úctyhodným případem lovců jsou rybáři, kteří
spřádají sítě a vytahují ryby z nitra řek Matky Země a Květinové Dívky. Rybáři dlí na kraji světů, u řek,
jezer a potoků. Často jsou to oni, kdo jako první uvidí přicházet bytosti nebo zprávy z jiných světů. Žijí
na jejich pomezí.
Pastýři upřednostňují pastviny a zvíře, které je pro lovce nepostradatelným přítelem, je pro pastýře
noční můrou. Není to pochopitelně nikdo jiný než Vlk, s jehož sílou si pastýři musí rozumět a s nímž
musí často jednat a činit dohody, kdy Vlkovi nabízí dary, aby místo pojídání jejich Ovcí je ochraňoval.
S tím souvisí i pracovitý Pes, který je pastýři neocenitelným pomocníkem. Avšak kromě ochrany a
starání se o Ovce je pastýř mocným kouzelníkem. Podobně jako rybáři i on žije na pomezí světů, mezi
lesem a pastvinou, a svou pastýřskou hůl používá podobně jako lískový proutek. Mraky jsou pro něj
Ovce a pomocí hole je dokáže rozehnat, aby udržel příjemné počasí. Někteří z pastýřů se dokáží
změnit ve Vlka, naučit se v lese nové schopnosti a vrátit se zpět na pastvinu jako člověk. Proto jsou
také úzce spjatí s léčiteli a lidé z vesnice je často žádají o pomoc, především když se někdo poblázní

142

nebo chytí nějakou neobvyklou nemoc z jiných světů. Pastýři znají sílu rostlin a umí ji používat, často
také mluví s vílami. Jejich důležitost je proto pro lidi veliká.
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Příloha A: Poznámky k některým příběhům
„Staré příběhy nemají sloužit jako fakta, nýbrž především mají pomocí obrazů popsat sílu, která se na
daném místě nachází. Měly by nám zároveň říci, jak k ní a ke svému životu máme přistupovat.“
Mnoho příběhů jsem byl nucen doplnit reáliemi (pozn. divné vědecké slovo, co znamená:
skutečnostmi, věcmi) ze světa Vindů, protože bez nich by dnešní člověk mohl jen pramálo pochopit
některé pohnutky a vzorce chování, které jsou pro vindskou kulturu specifické (pozn. další divné
vědecké slovo, co v tomto případě znamená: běžné). V jednom případě je doplněné vysvětlování
dokonce delší než samotný příběh (viz poznávací příběh Zpívání radosti), ale to je výjimka. Dále bylo
potřeba upravit nebo rozšířit samotný text, aby člověk ze západní společnosti pochopil, jaké myšlenky
se aktérům příběhů nebo vypravěčům honily hlavou. Zde jsou poznámky k některým příběhům a
popřípadě jejich doplněním:

Obecné poznámky
U Vindů se často vyskytuje slovo Pravda, nicméně toto slovo nemusí nutně znamenat to samé co dnes.
Pravda (Prave/Prove) označuje spíše přímost, upřímnost, spravedlnost a osobní čest, než nějaká
absolutní fakta, proto k Pravdě v protikladu stojí Křivda. Tato spravedlnost/čest je navíc považována
za prapůvodní pocit, který bychom dnes asi přirovnali k pocitu „dobrého svědomí“ a sounáležitosti.
Když se řekne Pravda, žádný Vind si to nespojuje se společenskými, náboženskými ani vědeckými fakty
(koncept absolutní pravdy ani koncept metodického dokazování v souladu s axiomy u Vindů nikdy
neexistoval).

Naučný příběh: Čekání na smrt
Přidaná narážka na „dokonalost“ se v naučném příběhu přímo nabízí, když vezmeme v potaz dnešní
posedlost „dokonalými produkty“, kdy každý trávník musí být stejný (stejně pustý bez přirozených
rostlin), každý mobil musí být „dokonale“ vybroušený a stejný jako všechny ostatní, nejen designem,
ale i hrubostí použitého materiálu, atd.

Poznávací příběh: Hrátky lesů vladyky
Co se týče pojmu „vindský čtyřlístek“, původně se jednalo o prastarý obřad, při kterém tři ženy (znak
trojitosti Květinové Dívky; často jsou nazývány Bělinka, Růžička a Květinka) předaly sílu jednomu
bojovníkovi, který pak v bitvě získal nadpřirozené schopnosti. Až později byl přidán sexuální podtext,
nicméně i tak milostný čtyřlístek zahajovaly vždy ženy a nikdy ne muž (proto je Lovcovo prohlášení pro
Vindy úsměvné).

Poznávací příběh: Živá a mrtvá voda
Druh obřadu dospělosti, který je v tomto příběhu mimo jiné popsán, zahrnuje cestu do jiných světů
nebo to, čemu se říká hledání síly, popřípadě vidění. Mladík při něm spolupracoval se
spojenci/dobrými duchy a pomocí určitých vlastností prokázal, že je hoden toho, aby si říkal Vid. Podle
filozofie Vindů má každý tři části osobnosti, kde jedna je ta pravá, ta v Rovnováze, a jíž se říká „chléb“
(hodný bratr). Ostatní dvě jsou pak nerovnováhy, extrémy, „těsto“ a „uhel“, neboli „nedopečený
chléb“ a „připálený chléb“ (dva zlí bratři). Těch posledních dvou se člověk musí při obřadu dospělosti
zbavit a je to základní předpoklad, aby se mohl stát Videm. Jedná se o velice komplikovanou a
144

kulturně specifickou záležitost, zjednodušeně lze však říci, že „chléb“ je upřímný, nevinný, odvážný a
trochu záludný a je představován krásou, přímostí (Pravdou). „Nedopečený chléb“ je pak zbabělost a
jedování se (zloba), „připálený chléb“ pak namyšlenost a krutost. Obě tyto nerovnováhy jsou
představovány ošklivostí, pokřiveností (Křivdou).

Poznávací příběh: Kouzelná studánka
Tento příběh je plný zásadních učení Vindů, ovšem pro dnešního člověka, nezkušeného v řeči znamení
a mytologii, může být vyčerpávajícím. Jediným lékem je přečíst tento příběh vícekrát a přemýšlet nad
ním, popřípadě napřed přečíst ostatní příběhy, a potom až tento.

Poznávací příběh: Slib Bílé a Červené řeky
Woda bude asi severský Odin, ale nejsem si tím jistý. Naopak Baldůri bude skoro určitě severský Baldr.
Protože nejoblíbenějšími vindskými bohy muži byli/jsou Pravdy Vid a Mocný Vid, není přijetí těchto
dvou bohů ze severské mytologie překvapující, protože Odin (i když lepší by byl asi Týr) se vzdáleně
podobá Pravdy Vidovi, zatímco Baldr je v mnohých ohledech podobný Mocnému Vidovi, hlavně
povahou a spojením se Sluncem, světlem a čistotou. V římské mytologii by pak Pravdy Vid byl
podobný bohům Dis Pater + Jupiter + Vulkán (i když je toto spojení zvláštní) a Mocný Vid bohům Mars
+ Apollon, ale naštěstí se řeckořímské kulty mezi Vindy nedostaly (s výjimkou římského křesťanství
pochopitelně).

Vážný příběh: O spojení dvou
Poslední odstavec příběhu jsem označil kurzívou, protože se jedná o Ladovu přidanou poznámku (vím
to určitě).

Vážný příběh: Pravda, Křivda a měniči
Tento příběh byl určen pro předávání vědomostí mezi vyháněči.

Vážný příběh: Veliká bitva
Vindové nečekají na soudný den jako křesťané nebo na Ragnarök jako Seveřané. Hlavní zúčtování
podle nich proběhlo už na samém Počátku během Veliké bitvy. „Číslo tři“ včele se Sluncem, Mocným
Videm, jsou od té doby hlavní aktivní bozi, i když pochopitelně ostatní bohové také přetrvali a nadále
ve stejné míře plní svůj úděl (pro Vindy jsou totiž bohové Přírody nesmrtelní, takže koncept nějaké
jejich smrti, jako třeba během Ragnaröku, není). Stejně tak přetrvali i vetřelci a zlí duchové, nicméně
Křivdy pán byl poražen a navždy vyhnán.
Podle Vindů je Příroda taková, jaká by měla být, jediný problém jsou lidé, kteří odmítli pomoc
slunečního Kohouta a urazili víly (viz vážné příběhy o původu lidstva), což je důvod, proč se jim
Vindové ve svých životech snaží omluvit a odvděčit. Navíc jsou lidé lehce ovladatelní vetřelci. Dá-li se
vůbec hovořit o tom, že Vindové čekají na nějaké další zúčtování, pak je to zúčtování Přírody s lidmi,
po němž bude zlo z lidských srdcí vyhnáno. Nicméně zúčtování na božské úrovni již proběhlo na
samém Počátku.
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Vážný příběh: Zrození lidstva
Sošky vindských bohů a duchů jsou rovněž dělány ze dřeva. Vzhledem k tomuto příběhu by použití
jiného materiálu bylo považováno za směšné (většinou).
Podle Vindů měli lidé ze začátku hnědé vlasy v barvě kůry stromů. K jiným barvám pak podle Vindů
došlo především v důsledku křížení víl a lidí. Hnědé vlasy mají hlavně víly ze zemní říše, černé vlasy
hlavně víly ze zelené podzemní říše a zlaté vlasy hlavně víly z nebeské říše. Většina Vindů měla/má
hnědé vlasy, protože zemní říše je nejblíže, ale téměř vždycky se jedná o směs, v které jedna barva
převládá. I barvy vlasů bohů tomuto rozdělení ve většině případů odpovídají.

Vážný příběh: Sluneční Kohout
Přidaný úryvek:
„Souhlasím,“ řekl třetí, „jediný možný postup, jak něco prozkoumat, je to rozbít a rozebrat. Co na
tom, že je to možná živé.“
Dovolil jsem si přidat lišáckou poznámku, která naráží na dnešní přístup nejen ve vědě, ale třeba i
v kosmetickém průmyslu, kde se otevřeně experimentuje na živých zvířatech a ostatních částech
Přírody. Mezi další příklady patří například rozebírání a znesvěcování hrobů při vědeckém výzkumu.
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Příloha B: Nejznámější jména některých bohů ve staré
vindštině
Na začátku je potřeba zmínit, že každá vesnice, rod a jednotlivec upřednostňovali/upřednostňují jen
určité jméno daného boha, popřípadě mohli použít nějaký vlastní název.

Pravdy Vid (Dědeček)
Prove Vid, Prave Vid, Po Daga, Daga, ?Dagodeiw?, ?Deivas?

Bouřný Vid (Otec Nebe/Bouřný Otec)
Pere Vid (Porenic/Perenic/Perunic*)

Mocný Vid (Slunce/Hrdina/Vítěz/Dárce)
Svaŋto Vid**, Jaro Vid (Svarožič/Švarožič***), Vid, Běly Vid, ?Beli Lú?

Hlavy Vid (Lovec/Leši/Zelený Pastýř)
Tri Glav Vid, Čarna Glava, Čarno Glav, Leši****

Matka Země
Mat Zemja

Květinová Dívka (Života Lada)
Živa (lada), Děvana

Smrtka (Zubatá)
Morana/Morena*****
*„perenský“, tj. bouřný
**svaŋto a jaro jsou ve staré vindštině synonyma (pokud jsou použita jako přídavná jména); obě
znamenají „mocný, silný“
***„ten, který švarně (svaro) žije (žič)“, zkráceně: švarný (jako švarný mládenec), toto slovo je možné
vyložit jako: zručný a krásný, ohnivě silný, atd. Ve starých lidových písních se vyskytuje velmi často,
nejčastěji ve spojení švarný hoch/mladík (sluneční Hrdina je také věčně mladý a krásný), a je typické
pro západoslovanské jazyky (čeština, slovenština, polština, lužická srbština …) a starou vindštinu. :)
****asi jako vladyka lesů, popřípadě Lísek; jinak leši je množné číslo od lech (jako Češi – Čech, Vindi –
Vind, atd.)
*****„paní smrti“
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