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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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Křesání ohně
„Jednoho dne,“ pravil šestnáctiletý mladík odhodlaně, „seberu ostatní odvážlivce a společně jako
mocný Rozrazil zaženeme panovačné cizince zpět do jejich brlohu.“ Jaro se na mladíka nevěřícně
podíval, načež pohodil hlavou, mírně se pousmál a dopil zbývající medovinu z hliněného džbánku. Byl
rád, že má mladík odvážné nápady a že se o nich nebojí mluvit ani před zhruba dvacetiletým cizincem,
který dostal od svých nadřízených za úkol sledovat a zaznamenávat místní zvyky. Jarovi se to nelíbilo,
připadal si jako nějaká chycená Myš, kterou neustále někdo pozoruje a pošťuchuje. Navíc se ten
podivný cizinec nenápadně snažil všechny přesvědčit o výhodách uctívání dřevěného kříže místo ručně
vyřezávaných dřevěných bůžků. Nakonec se Jaro jen roztomile pousmál. „Nevěříš, že to dokážu?“
zeptal se mladík, zatímco si cizinec vše zapisoval, „myslíš snad, že my slábneme, zatímco jejich kouzlo
sílí? To nikdy nedovolím!“ V jeho očích se mihlo odhodlání, ale i starost o ostatní. Jaro se stále
usmíval, avšak neodpověděl. Pořádně si prohlížel mladíkovu tvář, viděl v ní roztomilé mladistvé
nadšení, ale žádný strach, žádnou zlobu, žádné jedování, žádnou slabost. Jaro byl na svého učně hrdý.
Byl hrdý tak moc, že si došel na rozkvetlou louku, kde se konaly oslavy, aby si doplnil džbánek čerstvou
a chutnou medovinou.
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Všude byla tma. Zpočátku slabý vánek se změnil v mohutnou vichřici, která nenechala na pokoji ani
jediný lísteček vysokých stromů, jejichž obrysy bylo to jediné, co vymezovalo jinak nezřetelnou lesní
stezku. Lado na nic nečekal, věděl, že musí běžet dál. Nebyl si však jistý tím, jak se na tom podivném
místě ocitl. Skok. Povalený kámen se zjevil až na poslední chvíli, ale Lado byl rychlý. Až podivně
rychlý. „Kde to jsem?“ honilo se mu v té chvíli hlavou, „a proč tu jsem?“ Zamrkal očima, snažil se
rozpomenout: „Poslední věc, kterou si pamatuji, bylo to, jak jsem si šel večer doma lehnout.“
Najednou v dálce do jednoho stromu uhodil modravý blesk a zapálil ho. Ohlušující hrom otřásl celou
Zemí. Ladovi připadalo, jako by se na chvíli vznášel. Cítil se být velice lehký, i když měl na sobě
všechno oblečení včetně bílé košile a pevných kalhot, díky nimž necítil všude kolem se plazící Kopřivy.
Své dlouhé hnědé vlasy měl převázané koženým provázkem a na levé tváři cítil oheň. „Musel jsem se
někde spálit,“ snažil se si svůj již tak podivný stav vysvětlit. Vůně borového jehličí, šum listí, všechny
vjemy k němu přicházely najednou. Stezka se rozšířila a změnila se v mýtinu, na níž dopadal třpyt
mnoha Hvězd. Lado se zastavil. Všude bylo jasno, Lado rozeznával jednotlivé stromy, jednotlivé
rostliny a stébla trávy. Nepřemýšlel, protože nevěděl, co si má myslet. Avšak dříve, než se vůbec stačil
rozkoukat, se zpoza stromů v dálce vynořila černá postava. Její červené oči žhnuly a zvěstovaly krutou
smrt. Před tím, než se stačila k Ladovi dostat, ji zničehonic ozářilo jasné světlo Měsíce. Mraky se
rozestoupily a Lado poznal, že před ním na dvou zadních nohách stojí ohromný černý Vlk s bílými
tesáky, které se leskly rudou barvou čerstvé krve. Vlk, nebo alespoň to, co jako Vlk vypadalo, se
zastavil, po lidském způsobu se usmál a dunivě promluvil: „Ladovid Vlkovic.“ Lado se obavami
roztřásl, ale myšlenka na útěk ho ani nenapadla, protože už od dětství byl cvičený jako bojovník, i
když v tomto prastarém řemesle zrovna nevynikal. „Ladovid z rodu Vlka,“ pokračoval černý Vlk, „ani
nevíš, jak k sobě my dva máme blízko.“ V jeho očích se zlověstně zablesklo a tlama se otevřela
dokořán. Lado propadl v zoufalství, netušil, co by měl udělat. Všude kolem bylo pusto a prázdno,
žádná pomoc nepřicházela. Avšak ještě dříve, než se ten podivný Vlk stačil k Ladovi přiblížit, se Lado
vzpamatoval a jako poslední záchranu použil jednoduché plácnutí přes tlamu. Jaké bylo jeho
překvapení, když uviděl, jak najednou Vlk letí několik kroků zpět a svaluje se na Zem. Ve vzduchu se
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objevily jasné oranžové jiskry, které ale vmžiku zhasly a rozplynuly se ve stříbrném svitu Měsíce a
nespočtu malinkých Hvězd. „Vidím,“ řekl Vlk poněkud zmateně, když se pokoušel vstát a postavit se
opět na nohy, „že to s tebou nebude snadné.“ „Kdo jsi?“ nevydržel už Lado a křikem se na Vlka
obrátil, „co jsi zač?“ Vlk se dunivě zasmál a odpověděl: „Ta nejhorší noční můra.“ V tu chvíli se Obloha
zatáhla a začalo pršet. Zdálky z lesa se ozvalo vytí, které ale ani trochu nepřipomínalo vytí obyčejného
Vlka. Ze zarostlých houštin začaly vylézat další postavy s tlamou od krve.
Mlada nevěděla, co se s jejím mužem děje. Když se večer ukládali ke spánku, bylo ještě vše v pořádku.
Nic ho nebolelo, na nic si nestěžoval, dokonce si ještě pochvaloval, jaký byl dobrý den. Jablka ze sadu
už získala nádhernou barvu a moštu bylo více než dostatek na bujaré oslavy a hodování. Nic nemohlo
být lepší až do chvíle, kdy její muž začal křičet ze spaní, potit se a křečovitě se chytat všeho kolem
sebe. Mlada zkoušela všechno, ale ničím ho nebylo možné probudit, ani slovy, ani trhnutím. Její oči
byly zalité slzami. Zanedlouho se dveře do domu, který byl celý ze dřeva a napůl zapuštěný v Zemi,
otevřely a dovnitř vešla starší žena v bílém obleku, jejž zdobily vyšívané květiny a různé ochranné
znaky proti zlým duchům. Její zlaté vlasy se leskly v mihotavém světle. Na svůj věk byla velice
půvabná a na danou situaci klidná, protože před ní se v křečích svíjel její vlastní syn. „Copak se děje,
děvenko?“ zeptala se žena klidně. „Nevím,“ odpověděla Mlada, jejíž oči stále krášlily slzy, „probudila
jsem se a on už křičel ze spaní. Stalo se to najednou, nevím, co je to za nemoc.“ Žena se nadechla a
zavřela oči. Venku se rozpršelo.
„Proti nám nic nezmůžeš,“ zakřičel černý Vlk, „my jsme pradávná síla z hlubin světů.“ Lado nedbal na
jeho slova a snažil se stvůry odhánět pryč pomocí jisker, které mu vyletovaly z dlaní. Všude pršelo a
bylo sotva vidět, mechová podestýlka byla vlhká a studená. „Pradávná síla,“ zopakoval Vlk a snažil se
k Ladovi opět přijít blíž. Avšak ten na nic nečekal a pokusil se vyskočit do vzduchu. Najednou ho to
napadlo, protože se stále cítil být podezřele lehký. Když tak učinil, vznesl se a přistál až v koruně
poblíž stojícího stromu. Pevně se uchopil větví a zůstal viset vysoko nad všemi stvůrami. „Odkud jste
vylezli?“ zeptal se Lado zoufale, ale odpovědi se nedočkal. Místo toho černý Vlk promluvil ke svým
kumpánům: „Setřeste ho konečně, chci se napít jeho krve.“ Ostatní příšery opatrně přišly ke stromu a
začaly do něj narážet, sekat a drápat. Lado se držel pevně, ale věděl, že dříve nebo později spadne.
Když už Lada začaly opouštět síly a chystal se dopadnout na tvrdou Zem, ve vzduchu se objevila další
postava, která však uměla létat. Byl to bílý Vlk s očima plnýma hvězdného třpytu. Zastavil se přímo
před Ladem a promluvil k němu: „Nasedni na mě, vyřídíme si to s nimi spolu.“ Lado tam visel s ústy
otevřenými dokořán. „Kdo jsi ty?“ zeptal se, „kde to jsem?“ „Na otázky bude čas potom,“ odpověděl
bílý Vlk, „ale věz, že ti všichni dole nejsou těmi, za které se vydávají. Chtějí tě jen zastrašit.“ Lado se
nadechl, sebral odvahu a naskočil na záda Vlka, který podobně jako statný Kůň jeho hmotnost vůbec
nezaznamenal. „Tak vy takhle!“ zvolal černý Vlk zespoda, „nuže dobrá. Uvidíme, jak se lidem ve tvé
vesnici bude líbit krupobití.“ Nebe se ještě více zatáhlo.
Žena pomaličku zapálila listy Pelyňku a se zaříkáváním nechala kouř, aby pokryl celou místnost a
odešel malými okénky, které se nacházely poblíž střechy. „Není to nemoc,“ snažila se žena uklidnit
Mladu, krásnou dívku, jejíž půvab a chytrost jí záviděla každá žena z vesnice, „je to součástí jeho
údělu v životě. Bude v pořádku.“ Žena si svými slovy však nebyla jistá a Mlada to vycítila. Do toho
všeho začaly venku padat kroupy, které bušily do střechy tak silně, až se málem celá začala rozpadat.
„Lehni si vedle něj a pokus se usnout,“ řekla žena, „tady není čemu pomoci. Nech to na mně.“ Mlada
neochotně poslechla a lehla si vedle svého muže, ovšem usnout nemohla. Žena mezitím rozdělala
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oheň a vhodila do něj sušenou Třezalku, světelnou ochránkyni života. Potom dostala nápad, který se
jí zprvu zdál velmi šílený, ovšem tušila, co se s jejím synem děje a jak takové věci probíhají. Vzala
kousek jasanového dřeva a ohnula ho do tvaru půlměsíce. Potom vzala pevnou lněnou nit a svázala
oba konce dohromady tak, aby se dřevo nevrátilo zpět do původního tvaru. Ihned poté vzala další
kusy dřeva, které však jen lehce nožíkem obrousila a jejich konce vyřezala do tvaru ostré špičky.
Nadechla se a zamyslela. Opatrně všechny kousíčky posbírala a hodila je do hořícího ohně. Přitom
vyslovila jméno svého syna: „Ladovid.“
Když se bílý Vlk snesl na Zem, Lado se snažil odrážet co nejvíce příšer. Jiskry kolem něj poletovaly a
byl to v podstatě jediný zdroj světla široko daleko, jelikož Nebe bylo ošklivě zatažené a štípání krup
neumožňovalo pohodlné rozhlížení. Po chvíli se Vlk opět vznesl, aby se na příhodném místě znovu
spustil na Zem a prohnal všechny stvůry v dohledu. Boj trval dlouho, ale počet nepřátel se stále nějak
výrazně neztenčoval. To platilo až do chvíle, kdy najednou Ladovy ruce pohltil oheň. Lado vykřikl, ale
zbytečně, protože oheň vůbec nepálil. Netrvalo dlouho a místo ohně se v jeho ruce objevil krásný
jasanový luk a několik šípů s jednoduše nabroušenou špičkou. Lado na nic nečekal, položil si šípy do
klína, vzal luk do levé ruky, šíp do pravé a pomalu natáhl tětivu. Zamířil přímo na nejbližší stvůru a
vystřelil. Nemohl minout. Šíp proletěl skrze prazvláštní tělo a spálil ho v rudém žáru na popel.
„Výborně,“ řekl bílý Vlk, „jen tak dál.“ Lado se konečně za celou tu dobu, co byl v tomto podivném
světě kdovíkde, poprvé usmál. V jeho očích se mihlo odhodlání, za nímž následovalo přesné míření a
vystřelení všech zbývajících šípů. Žádný z nich neminul cíl. Příšery začaly postupně mizet, až jich
nakonec zbylo jen pár. Když šípy došly, Lado vnuknutím zvedl ruku a všechny do jednoho se mu do ní
vrátily, jako by snad byly živé. Šíp. Natažená tětiva. Výstřel. Ohnivý šíp si rychlostí blesku hledal cestu
skrze zmatek bojiště, houštiny a větve stromů, až se nakonec zarazil v noze černého Vlka. Ten vykřikl
strašlivou bolestí a snažil se bojiště opustit, nicméně zakopl a svalil se na nejbližší kámen. Jeho hrubý
hlas se proměnil, krev, kterou měl v ústech, se smísila s jeho vlastní. Krupobití ještě více zesílilo,
blesky všude práskaly jako zběsilé a zapalovaly les kolem. Lado zamrkal očima, protože nemohl uvěřit
tomu, co spatřil. Z toho strašlivého a děsivého černého Vlka s ohnivým zrakem se najednou stal
člověk, který tam ležel zraněný a bezmocný s ohnivým šípem zabodnutým v noze. Začal hořet,
pomalu, v nepředstavitelných bolestech. Lado se na to nemohl dívat, vzal další šíp a rychle prostřelil
zuboženému člověku hlavu, takže ten zemřel okamžitě a zmizel v plamenech. „Dobrá práce,“ odvětil
bílý Vlk, „dali jsme jim co proto.“ Najednou se však na místě, kde člověk zmizel, vynořila černá mlha,
která vzlétla a zmizela v mracích. Déšť se zesílil, blesky se nebezpečně přibližovaly. „Rychle,“ pobídl
bílý Vlk Lada, „musíš vzkřísit zničenou Přírodu.“ Lado byl celý zmatený. „Ale jak?“ zeptal se, „co mám
dělat?“ Bílý Vlk neodpověděl. Blesky byly stále blíž a blíž, kroupy bily jako šílené. Tu si Lado vzpomněl
na lískový proutek, který téměř každý z jeho národa nosil neustále při sobě jako ochranu proti
jedovatým hadům, bleskům a přízrakům. Když si Lado nahmatal levý bok a poznal, že má proutek
s sebou, vytáhl ho, namířil s ním směrem k místu, kde černá mlha zmizela, a promluvil. Vlastně to
nebyl on, kdo mluvil, něco mluvilo skrze něj: „Ve jménu tří kapek vlčí krve, která mi v žilách koluje,
křešu plamen života.“
Mezitím se ve vesnici Ladova matka vrátila zpět do svého domu, kde již měla připravené místečko
s čerstvě usušenými bylinami, lipovými květy a dubovými listy. Opatrně zapálila medovou svíčku,
poklekla a začala promlouvat k bohům. „Slunce a Květeno,“ řekla, „Květinová Dívko, má ochránkyně,
prosím, zachraň mého syna, ať na něj žádná nemoc nemůže, ať ta zmizí v lesích a nikdy se neukáže, za
tři hory vysoké a za tři řeky hluboké.“ Nadechla se a pocítila zvláštní přítomnost, i když nikoho
5

neviděla. Ti, kdož byli přítomni, nechtěli být viděni. Stáli za jejími zády, oba dva o hlavu větší než ona
sama, krásní a neviditelní. Jeden z nich byl statný muž v bílém obleku a červeném plášti. Jeho vlasy
byly zlaté a svítily jako samo Slunce, na čele pak byly obvázané věnečkem z Třezalky. Jeho studánkové
oči v barvě květu Lnu prozrazovaly upřímnost, ale zároveň i odvahu. Vedle něj pak stála ta
nejkrásnější dívka, jakou kdo kdy měl tu možnost spatřit. Barva jejích vlasů nebyla stálá, ale měnila se
podle nálady a ročních období spolu s věnečkem z květin, který nyní získal barvu začínajícího
podzimu. Měla na sobě překrásné růžovobílé šaty z toho nejjemnějšího Lnu, takové, jaké by
nedokázal žádný člověk ušít. Dívka se otočila směrem k muži a zeptala se: „Nemyslíš, že to přišlo moc
brzy? Vždyť je mu teprve dvacet tři lét, na takové věci je ještě mladý.“ Muž se usmál. Nebyl to nikdo
jiný než sám švarný Mocný Vid, bůh Slunce. Po chvíli rozmýšlení odpověděl: „Vždyť víš, kdo to je. A i
když si nepamatuje většinu věcí, schopnosti jen tak samy od sebe nezmizí. Hvězdička …“ Mocný Vid
se rozesmál a na obličeji se mu objevil úsměv, který dokáží vykouzlit pouze rodiče, když vidí své malé
děti, jak se pouští do náročnějších činností. Nadechl se a pokračoval: „ … tedy Lado, je připraven. Vím
to.“ „Dobře,“ odpověděla Květinová Dívka, které také říkáme Života Lada, protože je to nejkrásnější
lada, nejkrásnější dívka, všech světů. Dívka opětovala půvabný úsměv. Poté přistoupila k ženě a
jemně se dotkla jejího ramene. Sklonila se a jako závan lehkého vánku pošeptala do jejího ucha: „Tvůj
syn bude v pořádku. Ráno bude opět veselý, bude si z ostatních dělat žertíky a dobírat si je. Bude
zkrátka takový, jak ho znáš.“ I když žena její slova neslyšela, zaplavil ji příjemný pocit. Najednou
přestalo pršet, krupobití se zastavilo a bouřka, která hřměla v dáli, se utišila. Mocný Vid pocítil hrdost.
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Slunce příjemně svítilo a zaplavilo celou místnost půvabným ranním svitem. Když se Lado probudil,
okamžitě se zaposlouchal do zpěvu ptáčků a nasál vůni bylin spolu s vůní čerstvého vzduchu, jaká
přichází jen po vydatném dešti. Mlada okamžitě poznala, že se její muž probudil, a se slzami v očích
ho objala. Lado ze začátku vůbec nevěděl, co se děje, ani to, jak se dostal zpět do postele. Natáhl
ruku a pohladil Mladu po zádech. „To je ale příjemné přivítání,“ pronesl s úsměvem, „jak dlouho jsem
byl pryč?“ Mlada se posadila vedle něj, nevěřícně zamrkala a odpověděla: „Vždyť jsi nikam neodešel,
celou noc ses svíjel v křečích a jsi celý propocený.“ Teprve nyní Lado prozřel a se svou typickou,
obyčejně však mylnou, prozíravostí vymyslel původ svého podivného snu. Pomalu nedokázal zadržet
hněv, který náhle pocítil. „Přiveď mi, prosím, Stada,“ řekl a zlověstně přivřel oči, „určitě mi něco
přimíchal do toho moštu.“ Mlada se ale jen usmála a znovu Lada objala. „Jsem ráda, že jsi v pořádku,“
řekla, „ale nemyslím si, že to bylo tím.“ Ovšem nemohoucímu se neodporuje, a tak se rozhodla, že
pro Stada, Ladova nejlepšího přítele, zajde. Když se po nějaké době dveře otevřely a dovnitř nakoukla
známá tvář, kterou zdobily dvě veliké hnědé oči, Lado pocítil hněv i radost zároveň. „To byl od tebe
špatný vtip,“ řekl Lado a opatrně se posadil, celé tělo ho bolelo, „co jsi mi to tam vlastně přimíchal?“
„Kam?“ zeptal se Stado v rozpacích. „Do moštu, hrome,“ odpověděl Lado, „celou noc jsem blouznil.
Až s děsivou přesností se mi zdálo o boji mezi černým a bílým Vlkem, teda nevím přesně, jestli to
vůbec byli Vlci, protože takoví tady kolem nežijí.“ Stado se vyhnul zavěšenému sušícímu se Pelyňku a
opatrně se vedle svého přítele posadil. „Přísahám, na co budeš chtít,“ odvětil, „že jsem ti nikam nic
nepřimíchal. Navíc tahle noc pro mě také zrovna nebyla tou nejpříjemnější.“ „Jak to?“ zeptal se Lado
zvědavě s pocitem zadostiučinění. „Bylo to divné,“ pokračoval Stado, „jako tehdy, jak jsme spolu jeli
do Města rady a ty jsi získal od děvčat při obřadu čtyřlístku tu zvláštní sílu.“ Lado si ten obřad moc
dobře pamatoval. Stál při něm v celé své nahotě obklopen květinami a proudem té nejčistší vody,
všude byla cítit vůně borového jehličí, vánek se lehce dotýkal každého záhybu tváře … cvak. Stado
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lusknul prsty. „Zkrátka a dobře,“ pokračoval, jakmile jeho přítel opět začal dávat pozor, „večer byl
jasný a příjemný, pak se najednou, jako když hrom uhodí, rozpršelo. Kdyby jen to, takové krupobití
jsem ještě neviděl.“ Lado ztuhl. „Ale,“ zeptal se koktavě, „krupobití? Co to způsobilo?“ „Jak to mám
vědět?“ odvětil Stado a jen zakroutil hlavou, „ale bylo to stejné jako tehdy, najednou, skoro žádná
znamení, nic. I zvířata to vyděsilo, všude běhala a létala jako splašená. Podle mě v tom bude nějaká
síla, možná kouzla.“ V tu chvíli ho napadla zvláštní myšlenka. „Nebo,“ dokončil a usmál se, „nám
někdo z cizí vesnice nepřeje ten dobrý mošt, kvůli němuž jsi mě zavolal.“ Najednou se otevřely dveře
a dovnitř vešla Mlada s náručí bylinek, které okamžitě hodila do poblíž stojícího kotlíku, v němž už
byla připravená voda. Zapálit oheň Mladě netrvalo ani zlomek okamžiku, ostatně tak činila každé
ráno. V jejích hnědých vlasech se odrazilo zlaté světlo. „Udělám ti bylinkový odvar,“ řekla a usmála
se, „budeš zase zdravý jako rybička. Ptala jsem se babičky a ta mi řekla, že odhání všechny noční můry
a zlé přeludy, které by ti mohly ubližovat.“ Lado se usmál. „Jsi šťastný člověk,“ pronesl Stado důležitě,
„vidíš, jak jí na tobě záleží. Nejen, že je krásná, ale i chytrá a starostlivá, to já kdybych …“ „Dost už
řečí,“ přerušil ho Lado poněkud nevrle, „chci být sám.“ Stado se rozesmál. „Ale no tak,“ odvětil, „víš
ty co? Půjdeme se projít po vesnici, možná najdeme někoho, kdo by byl ochotný to tvé blouznění
prozkoumat.“ „Jen běž,“ přidala se Mlada, „pak si tě najdu a hrníček ti přinesu. Stejně nevypadáš na
to, že bys došel daleko.“ Lado neochotně přijal Stadovu nabízenou ruku, protože v něm stoupalo
podezření, že viníkem nebyl jenom Stado, nýbrž že se proti němu spolčili úplně všichni. Nebylo by to
poprvé. Stado otevřel dveře a záludně se usmál. „Přehoď přes sebe alespoň dlouhou košili,“ dodal, „a
můžeme vyrazit.“
Za dveřmi se nacházel úplně jiný svět. Lado se protáhl a nadechl se čerstvého vzduchu, který k němu
přinesl vůni zrajícího ovoce. Když se rozkoukal, spatřil v dálce hrající si děti v roztomilých lněných
košilkách. Některé na sobě dokonce měly nohavice. Za nimi se pak nacházela celá řada šípkových
keřů s rudě se lesknoucími plody, které s velikou opatrností sbíralo několik vesnických babiček. Šípky
totiž mají moc nejen uzdravovat, ale také chránit před tím, co přichází z jiných tajemných světů, které
se za šípkovými keři nacházejí. Každý dům, každá vesnice a každý les je svým vlastním světem, tak
v to alespoň věří lidé z národa, do kterého Lado patří. Jistě se ptáte: Co je to za zvláštní národ? V jaké
době se nachází? Určitě je důležité zmínit, že doba, v níž Lado žije, není pro jeho národ zrovna tou
nejpříznivější. Jejich vesnice jsou ohrožovány v podstatě ze všech světových stran. Nepřátel je mnoho
a nejhorší z nich je obrovská říše prapodivně mluvících cizinců, která se nachází na Západě. Ta si
podmanila již mnoho vesnic a dokonce celé kmeny, které jsou součástí Ladova národa. Na ruku jí jde
celý kmen Našinců, který se nachází na Jihu a jemuž vládne pevnou rukou ustanovený panovník, který
plně podléhá císaři říše. Naopak na Severu, u Lužičanů, je situace klidnější, alespoň zdánlivě.
Přinejmenším není tak jednoznačná, neboť Ladovi nebylo jasné, kdo jde vlastně komu na ruku a jestli
vůbec. „Tady v horách máme svobodu,“ pomyslel si Lado, „alespoň zatím, dokud jsme schopní je
odrážet.“ Poté se vydal dále do vesnice a nechal si svá bosá chodidla pohladit jemnými stébly, která
se třpytila ranní rosou. Výhled byl dokonalý. Před ním se v dálce rozprostíraly zalesněné kopce, které
vypadaly jako obrovský drak, jenž navěky usnul věčným spánkem. Před kopci se nacházela vesnická
políčka s již dávno sklizenou úrodou. Nalevo od vedle hrajících si dětí prošel mladík s náručí plnou
jablek, která se chystal odevzdat své ženě. „Určitě je usuší na křížaly,“ pomyslel si Lado, „aby měli co
na zimu.“ Potom se nadechl a na mladíka s úsměvem zakřičel: „Vindové se ubrání!“ „Jojo,“ odpověděl
mladík a opětoval úsměv, to víte, ve vesnici se všichni znali od malička. „Hlavně, když bude co jíst,“
dodal. Vindové, pradávný název národa, jenž podle mnohých příběhů dostal za úkol chránit srdce
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světa. Ovšem název samotný začal postupně ustupovat a málokdo z těch, kdo padli do rukou
místních panovníků a ztratili svobodu, se k němu hlásilo. To šlo ruku v ruce s tím, jak se přestala
používat řeč předků, což je prastará mluva, která se už od samých počátků používala při zvláštních
příležitostech a některých zaříkáních. Lada vytrhl z přemýšlení až pokřik dětí, které se rychlostí blesku
vydaly směrem k lesu. Stado, který celou dobu stál vedle Lada, se rozesmál. „Podívej,“ řekl nakonec a
ukázal před sebe, „kdo to pomáhá sbírat šípek.“ Lado zaostřil zrak a vedle babiček spatřil svého
dalšího přítele, kterému všichni říkali Drako. Nikdo vlastně ani nevěděl, proč se mu tak začalo říkat,
jelikož jeho pravé jméno je Dragovid, což ve staré vindštině znamená Drahý Vid, nicméně se to tak už
vžilo a nikdo to nechtěl včetně Draka měnit. „Pojďme za ním,“ pobídl Stado Lada a ukázal zuby
v úsměvu, „bude zábava.“ Lado neodporoval a vydal se směrem k šípkovým keřům, i když stále cítil
nesnesitelnou bolest v kloubech.
Jakmile Drako spatřil příchozí, v jeho jasně modrých očích se zablesklo. Vedle stojící babička se
zasmála. „A podívejme,“ řekla, „naše nerozlučitelná trojka.“ „Správně,“ přidala se další babička,
„pamatuji si, jak jste jako malí byli spolu od rána do večera. To bylo pořád: ‚Nepůjdu sbírat bezinky,
pokud tam nebude Stado.‘ Viď Lado?“ „Drako,“ dodala první babička. „Ano, Drako,“ zasmála se
druhá, „pořád si vás tři pletu, i když ty vaše kukadla už odmalička nebylo možné zaměnit.“ „Jeden
zelené jako les, skoro jak Lovec Leši,“ dodala třetí babička. „Ne,“ řekla první, „Leši je má mnohem
světlejší.“ Třetí babička se zasmála a dobíravě se zeptala: „Ty se nějak vyznáš, máš s Lovcem
zkušenosti?“ „Teď už ne,“ odpověděla první, „ale zamlada, to jste mě měly vidět!“ Drako nechtěl
přerušovat jejich napínavý a zajisté velmi důležitý rozhovor směřující k jasnému cíli, a tak se jen
nenápadně vypravil vstříc svým přátelům. I když jeho tvář zdobil úsměv, brzy zvážněl, protože již
zdálky poznal, že se na něj Lado dívá podezřívavě s jedním okem přivřeným. Ovšem potom se opět
rozesmál a zeptal se: „Copak se stalo, Lado, prý jsi měl zajímavou noc.“ „To ano,“ řekl Lado
s předstíranou chladností, „blouznil jsem. Nevíš o tom náhodou něco?“ „Nevím,“ bránil se Drako a
odhodil si vlasy z obličeje, „vždyť jsem vás včera celý den neviděl.“ „No právě,“ dodal Lado a usmál se
takovým způsobem, že to Draka málem vyděsilo. „Podívej,“ vysvětlil Drako, „včera jsem měl mnohem
lepší věci na práci než se tě pokusit otrávit, i když jsem už o tom několikrát uvažoval. Ale teď jsem na
to opravdu nemyslel.“ „Vážně?“ zeptal se Lado zvědavě a zkřížil ruce na prsou, „copak jsi dělal?“
Drako samým ponížením zčervenal a ukázal na děti hrající si u lesa. „Jeden z nich mě porazil v ohni,“
řekl, „sehnali jsme ty nejlepší kusy dřeva, bukové, dubové, borové, březové a mnohé další. Každé
pochopitelně praská jinak a vydává jiné světlo. A zrovna včera jsme hráli tu hru, jak musíš vytvořit
z plamenů nějaký obrázek.“ Drako se na chvíli odmlčel, aby přerovnal myšlenky, a pak pokračoval:
„Představte si, že ten malý zmetek přesně věděl, kam jaké dřevo umístit, a byl tak rychlý, až mně to
vzalo dech. Porazil mě ve všech kolech!“ „No jo,“ zasmál se Lado, „děti jsou v tom stále lepší a lepší,
jen se bojím, že je to na nich mnohem více znát. Tím věčným vysedáváním si ničí záda a už si tak
nepovídají s ostatními.“ „Ty máš co povídat,“ rozesmál se dosud mlčící Stado, „tebe jako malého
nikdo nemohl od ohně odtrhnout. Do teď při sezení vypadáš jak mrzutý Medvěd, kterému se
nepoštěstilo najít milenku, svalů máš asi jako Drako rozumu a o těch tikách bych radši pomlčel.“ „Tak
pomlč,“ odsekl Lado, „nebudu se na nic vymlouvat, teď vím, že to byla chyba. Avšak když už oheň
jednou hoří, je to nádherný pohled. Ty plameny šlehají, jiskry létají všude kolem a …“ „Málem bych
zapomněl!“ přerušil rozhovor Drako a plácl se přes čelo, „ráno mi na dveře zaklepal pastýř ze
sousední vesnice. Bylo to před svítáním, tak jsem mu pochopitelně ihned slovně vyprášil kožich,
nicméně jakmile jsem skončil, řekl mi, ať se ráno přesvědčím, že je Lado v pořádku.“ Zamyslel se a
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dodal: „Bylo to hodně divné.“ Všichni stáli jako zaražení. Vítr pohladil jejich obličeje a odnesl všechno
jejich rozumování pryč. Když k nim po chvíli přišla Mlada s hrníčkem bylinkového odvaru, pohled na
tři stojící sochy jí vykouzlil ladný úsměv na tváři. „Pastýř?“ zeptal se Lado nakonec a znovu se mu
ozval starý tik z dob, kdy se od ohně nemohl odtrhnout, „vl … vlčí pastýř?“ „Co?“ vzpamatoval se
Drako, „ne, běžný pastýř, s holí a šedými vousy.“ Mlada na nic nečekala a podala Ladovi hrníček
s odvarem. Lado si ho vzal a napil se. Odvar byl moc dobrý, Lado v něm cítil vůni Máty, Heřmánku a
mnohých dalších bylinek, které však nerozpoznal. „Myslím si,“ řekl nakonec, „že opravdu máme co
dočinění se silami, jako tehdy v Městě rady. Musím jít za maminkou, jako léčitelka by snad mohla
něco vědět.“ „Možná bude lepší,“ navrhl Drako, „když nebudeš dělat ukvapené závěry. Zajdi za tím
pastýřem a zeptej se ho, co to všechno mělo znamenat.“ „Jasně,“ řekl Stado, „doprovodím tě, stejně
nemám co dělat.“ Lado pokýval hlavou, přešel k Mladě a objal ji. Jedině ona poznala, že má Lado
strach, hluboko zakořeněnou obavu, kterou nechtěl dát najevo. Chtěla ho povzbudit, ale věděla, že
slova zde nic nezmůžou. Proto se rozhodla mu dát část své měsíční síly, která k ní vždy kolem novu
přichází, a pomocí níž udržuje jako každá správná lada svůj domov pod ochranou. Lado sílu ihned
pocítil, byl na ni zvyklý, Lado a Mlada, navždy nerozlučitelní a spjatí pevným poutem. Vlasy se spojují
s vlasy, dlaně se proplétají, oba cítí dech života. Byl to stejný pocit jako tehdy před rokem, kdy poprvé
splynuli. V Ladových očích se objevila radost. „Děkuji,“ pošeptal. To Mladě stačilo. Když potom Lado
se Stadem odcházel směrem k lesní cestičce, Drako se na Mladu podíval a škodolibě poznamenal:
„Nechápu, proč někdo tak hodný a zkušený jako ty si vzal někoho tak zvláštního jako je Lado.“ Mlada
se usmála a odpověděla: „Protože jsme si souzeni. Ani nevíš, jak silné je spojení mezi námi dvěma.“
„To nevím,“ odvětil Drako a vydal se pokračovat v trhání šípků.
Vysoko nad zelenými stromy poletoval Jestřáb a ukazoval oběma poutníkům cestu k louce, na níž
pastýř v zamyšlení seděl a hlídal své Ovečky. Les byl hluboký. Lado věděl, že Jestřáb mu ukazuje
cestu, protože se s jeho duchem kdysi spojil, když šel osamocený z Města rady na Červený ostrov.
Cestou totiž potkal chýši zapuštěnou v Zemi, ve které ho podivní staříci provedli prastarým obřadem.
Všude byla pára, voda dopadala na horké kameny a prostupovala až do těch nejvzdálenějších částí
těla. Lado tehdy získal vidění, v němž na křídlech Jestřába obdržel šíp, který spolkl a spojil se tak
s jeho duchem. Od té doby se Jestřáb vždy nečekaně objeví, aby Lada navedl na správnou cestu, aby
byl tím, kdo vidí do dálky a kdo mu ukáže, kam by měl jít. Najednou se v Ladově srdci objevilo
neblahé tušení, že bude brzy nucen tu náročnou cestu na Červený ostrov zopakovat. Nevěděl však
proč. „Vidím, že ses už zotavil,“ řekl Stado a snažil se se svým přítelem držet krok, „nebo ti zase
Mlada předala něco, o čem bych měl vědět?“ „Proč bys o tom měl vědět?“ zeptal se Lado, „najdi si
ženu, která zná tajemství Měsíce a jeho ženy Lůny, a zažiješ to sám.“ Stado se pousmál a změnil
téma: „Teď by mě ale zajímalo, co ten pastýř po tobě chce. Možná to bude mít co dělat s Lovcem.“ „S
Lovcem?“ zeptal se Lado. „Ano,“ odpověděl Stado a lehce se podrbal po bradě, „Hlavy Videm. Vždyť
je přeci ochránce pastýřů.“ Lado se pousmál. „Co by mi tak Lovec mohl chtít?“ zeptal se. „Nevím,“
odvětil Stado, „ale už ses s ním setkal. Byl jsem u toho, jak ses dotkl toho Dubu a tvá duše zmizela
v zelené podzemní říši. Byl jsi tak bezmocný.“ „Jdi k šípku,“ odsekl Lado, „s Lešim to nemá co dělat.
Spíš podezírám, teda kromě tebe a Draka, Mocného Vida.“ Jdi k šípku, tradiční fráze Vindů. Jdi
k šípku, jdi k šípkovému keři, jdi do jiných světů, jdi pryč. „Když jsem s ním poprvé před rokem na
Červeném ostrově mluvil,“ pokračoval Lado, „připadal mi zvláštní, tak nějak se usmíval.“ Ale to už oba
došli na okraj veliké travnaté louky, kde u stromu vysedával pastýř. Zastavili se. „Půjdu tam sám,“ řekl
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Lado, „počkej tu.“ Stado přikývl a jen zpovzdálí sledoval, jak Lado pomaličku přichází k pastýři a
promlouvá k němu.
„Ctěný dědečku,“ začal Lado, „jmenuji se Ladovid. Mohu si přisednout?“ Starý pastýř přikývl a nechal
Lada, aby se posadil vedle jeho hole. „Doneslo se mi,“ pokračoval Lado, „od jedné pravda ne zrovna
důvěryhodné osoby, že ses jí ráno ptal, jestli jsem v pořádku.“ Pastýř se skrze své šedé vousy pousmál
a odpověděl: „Je pěkné, že někteří mládenci mají stále vychování, jak se sluší a patří. Abych
odpověděl na tvou nevyřčenou otázku.“ Na chvíli se zastavil, podíval se na mraky a pokračoval: „Je
pravda, že jsem Draka ráno navštívil, i když ke mně nebyl zrovna přátelský. Ano, ptal jsem se, jestli se
ti v noci nic nestalo, protože jsem tě viděl.“ „Kde? Kdy?“ zeptal se Lado zvědavě. „Nedaleko,“
odpověděl stařík, „utíkal jsi lesem. Nevím, jestli jsi to byl přímo ty nebo jen tvá duše, už to po těch
létech nerozeznám.“ Stařík se najednou zachmuřil, vzal svou hůl a pomocí ní rozehnal mraky na
Obloze, protože se mu začaly nebezpečně houfovat jako zlobivé Ovečky. Lado tomu vůbec nevěnoval
pozornost, chtěl se dozvědět více. „Ale to není důležité,“ dokončil stařík, „za chvíli sám poznáš celou
pravdu.“ Šum, kroky. „Někdo přichází,“ řekl Lado překvapeně. „Správě,“ odvětil pastýř, „schovej se
tamhle do houští a dej vědět Stadovi, ať tam tak okatě nestojí.“ Lado vstal a mávl rukou, ale Stado se
ani nehnul. „Ach jo,“ řekl si Lado pro sebe a mávl silněji. Teprve nyní to Stado pochopil a schoval se
do lesa. Lado mezitím přešel k okraji louky do houští, odkud měl dobrý rozhled. Zanedlouho se na
obzoru objevila postava muže, který kulhal a vypadal celkově polámaně. Jeho oblečení bylo špinavé a
ruce odřené. To vše nebylo ještě nic zvláštního, ovšem jakmile se Lado podíval do jeho obličeje,
překvapením ztuhl. Muž, který se začal bavit s pastýřem, byl totiž ten, kterého Lado včera prostřelil
tím divným ohnivým šípem a který ho chtěl v podobě černého Vlka zabít.
Z houští bylo až překvapivě zřetelně slyšet každé slovo, které spolu dva muži pronesli. „Otče, prosím,
pomoz mi!“ prohlásil zoufale muž a svalil se na kolena. „Nepomůžu,“ odvětil stařík, „zneuctil jsi
řemeslo, které se v našem rodě předává z otce na syna již od pradávných dob. Říkal jsem ti
mnohokrát, že nikdy nemáš přijmout sílu vlčího pastýře, i kdybys měl život položit.“ Lado se roztřásl
strachem. „Lituju toho,“ odpověděl muž, vlastně syn starého pastýře, „opravdu.“ „Až teď,“ zachmuřil
se stařík, „až po tak dlouhé době. Kolik nevinných jsi mezitím zabil? Kolik krve jsi vypil?“ „To ne já,“
bránil se syn, „to ta síla. Já chtěl jen …“ „Moc,“ dokončil za muže stařík, „chtěl jsi jen moc nad
ostatními, moc nad Přírodou bez toho, abys musel poslouchat nějaká její pravidla. Chtěl jsi tu
odpornou vetřeleckou sílu proto, abys mohl zabíjet ty, kterým jsi záviděl.“ Muž se rozplakal jak malé
dítě a ihned nato začal zvracet. „Je mi to líto, prosím, pomoz mi,“ vykoktal ze sebe nakonec, „vidíš, co
se se mnou děje. Od rána zvracím, motá se mi hlava a …“ Muž si vyhrnul košili a ukázal staříkovi
hrozné popáleniny, tedy alespoň to, co jako popáleniny vypadalo. Tyto však nevznikly vnějším
ohněm, nýbrž proto, že duše muže hořela. A když duše hoří a je neklidná, začne trhat tělo na kusy.
„Řekni mi,“ nedbal stařík na synovy prosby, „proč jsi chtěl zabít Ladovida z vedlejší vesnice?“ „To ne
já,“ vykřikl muž, „to ta síla. Já jsem jim jen chtěl zničit tu úrodu jablek, vždyť v našich sadech se
neurodilo ani jablíčko.“ „To proto,“ naštval se stařík, „že jsi zneuctil náš rod a celou naši vesnici!
Myslel jsi snad, že tě bohové nepotrestají? Že se dříve nebo později neobjeví křísník na zádech bílého
Vlka, aby z tebe tu sílu spolu s tvou duší nevyrval?“ V pastýřových očích se objevily slzy. „Chtěl jsem,“
řekl, „chtěl jsem z tebe mít pastýře, který získá dobrou sílu Přírody skrze přízeň Hlavy Vida. Chtěl
jsem, abys převzal moje řemeslo strážce a léčitele vesnice, ale ty jsi udělal tu nejhorší věc a zneuctil
tak celý náš rod. Věz, že takové provinění je mnohem horší než smrt. Táhni mi z očí, ty kúdlaku!“
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Stařík sklopil hlavu, aby se nemusel dívat na svého zuboženého syna, který se jen stěží zvedl a
vypravil směrem k vesnici. Avšak neučinil ani pár kroků a svalil se na travnatou Zem. Vítr jemně
zafoukal a pročesal listí stromů. Muž byl na místě mrtvý.
Když Lado vyšel z houští, nevěděl, jestli má přijít zpět ke staříkovi, který měl stále hlavu ponořenou do
klína, nebo by měl raději odejít. Avšak nakonec se rozhodl přeci jen ke stromu, u něhož měl stařík
položenou pastýřskou hůl, zajít. Lado sklopil hlavu. „Je mi to líto,“ řekl, „nevěděl jsem …“ „Ne,“
odpověděl stařík, „ty jsi neudělal nic špatně.“ Lado se pomaličku otočil a podíval se na tělo muže, jak
tam bezvládně leželo. „Nelituj ho,“ pokračoval stařík, „lituj ty, kterým vysál sílu.“ „Myslel jsem,“
odvětil pomalu Lado, „že to o vlčích pastýřích je jen pověst, jen báchorka, kterou se straší děti, aby
nechodily samy moc daleko do lesa.“ Stařík se nadechl. „Tyhle věci jsou tajemstvím pastýřů,“
odpověděl, „a snažíme se, aby to tak i zůstalo. Skoro všude jsou zlí vetřelci, kteří se snaží pít sílu
ostatních. Chlubí se tím, co všechno dokáží, že jsou součástí pradávné síly, ale ve skutečnosti jsou to
všechno jen nesmysly. Ani jedna z nich není starší než Pravdy Vid, původní zakladatel řemesel.“
„Budu si to pamatovat,“ odvětil Lado, „ale prosím, kolik takových vlčích pastýřů na světě pobíhá?“
„To nevím,“ odpověděl stařík, „ale ne všichni mají tuhle zlou sílu, to si hlavně pamatuj.“ Slunce se
vyšplhalo až na vrchol, nastalo pravé poledne. Stromy šeptaly mezi sebou, jejich zelené listí se vlnilo
v tajemném tanci. „Musíme ho spálit a pohřbít,“ řekl Lado nakonec, „udělám to.“ „Ne,“ odpověděl
pastýř, „musím to udělat já, musím provést obřad. Jen tak mohu doufat, že si naše vesnice bohy opět
nakloní. Ale slib mi, prosím, jednu věc.“ „Jakou?“ zeptal se Lado. Nyní by pro starého pastýře udělal
cokoli. „Jestli se znovu setkáš s tou silou,“ řekl, „slib mi, že ji zničíš, pokud to bude možné.“ „Slibuji,“
řekl Lado bez přemýšlení, ale pak se zarazil. Zamyslel se a pokračoval: „Myslíte, že se s ní znovu
setkám?“ Stařík se usmál a odpověděl: „Skoro určitě.“ Lado sklopil zrak a něco zamumlal. „Musíš víc
nahlas, chlapče,“ řekl stařík, „a nestyď se, nic ti neudělám.“ Nyní Lado zamumlal hlasitěji: „Já ale
nechci se s ní setkat.“ Potom zčervenal. „To plně chápu,“ odpověděl pastýř, „jenže to nezáleží na
tobě.“ Znovu se podíval na Nebe a dokončil: „Ani na mně.“
Když Lado sešel drobný svah a vrátil se zpět do lesa na cestičku, potkal tam Stada, jak sbírá ostružiny.
Byly vskutku šťavnaté a měly nádhernou barvu. Stado si je pomalu vkládal do pusy a vychutnával
každý plod zvlášť. Na chvíli se přesunul do světa slasti. Avšak jakmile kolem něj Lado bez jediného
slova prošel, dojedl poslední kousek a zeptal se: „Tak jak jsi dopadl?“ „Nijak,“ odpověděl Lado,
„potřebuji koupel, abych to ze sebe všechno smyl, hlavně tu špatnou náladu.“ „Ale no tak,“ řekl Stado
a usmál se, „copak ti děda napovídal?“ „Ani se neptej,“ odsekl zpočátku Lado, ale nakonec se přeci
jen odhodlal všechno Stadovi po pravdě vypovědět. Cesta do vesnice chvíli trvala a Stado pozorně
poslouchal každé slovo, jelikož mu na osudu jeho přítele skutečně záleželo. Pod nohami jim praskaly
borové šišky a oživovaly tak zatím docela pochmurné ovzduší. „Takže,“ zeptal se Stado, když se oba
přibližovali k vesnici, „ta černá mlha, která ti včera večer utekla ve snu, je ta samá síla, kterou měl ten
vlčí pastýř?“ „Asi to tak bude,“ odpověděl Lado, „ale bojím se.“ „To se ti ani nedivím,“ dodal Stado,
„ale jako s každou novou věcí, i tady si brzy zvykneš.“ „Jenže já nechci,“ řekl rázně Lado, „opravdu
nechci být tím křísníkem. Co to vlastně je? Nikdo takový poblíž nežije a to slovo jsem naposledy
slyšel, když jsem ještě nebyl ani tak velký jako ten kluk, co Draka přepral v ohni.“ Stado se zamyslel.
„Já jednoho takového znám,“ odvětil, „ten prý umí odejít do větrů a bojovat s Vlky.“ Potom se usmál
a dodal: „Ale žije hodně daleko, v jedné malé vesnici poblíž Města rady. Zašel jsem tam tehdy, když
jsme se před rokem a několika měsíci rozdělili.“ „Obávám se,“ dodal Lado, „že tohle moje požehnání,
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nebo spíš prokletí, bude mít větší následky, než jen opouštění těla a boj s Vlky. Mám takové tušení. Je
dost silné.“ „Tak proč se nezeptáš mámy?“ zeptal se Stado, „ta to bude vědět.“ „Zeptám,“ odpověděl
Lado a usmál se. Slunce pomalu sestupovalo do nekonečných hlubokých lesů na vysokých kopcích,
kde mělo svůj skrytý domeček.
Vesnice byla živější než kdy předtím. Někteří lidé zpracovávali čerstvě natrhaná jablka, jiní pak
vydělávali kůži a další vyřezávali ze dřeva. Už zdálky Drako zpozoroval přicházející přátele a pokynul
jim, aby k němu přišli. Když tak učinili, všimli si, že má Drako na sobě velmi zajímavý modrý plášť
z nějaké cizokrajné látky. „Kde jsi ho vzal?“ zeptal se Stado. „To já mu ho dal,“ promluvil hluboký hlas
přicházejícího statného muže s tmavě hnědými vlasy. Muž se postavil přímo před Lada a usmál se.
„Ale, náš mírový náčelník,“ opětoval Lado úsměv, „jakpak se vede?“ „Celkem dobře,“ odpověděl
náčelník, „slyšel jsem, že tě v noci něco trápilo.“ „Povím ti o tom pak,“ odvětil Lado, „až budu vědět
všechno, musím totiž zajít za mámou.“ „Moudrá žena,“ řekl náčelník, „nuže dobrá, budu se těšit, až
mi povíš, co to bylo za noční můru.“ Stado si nenápadně odkašlal. Za zády Draka a náčelníka se totiž
vynořil podivný člověk, který bydlel v provizorním táboře poblíž vesnice a jehož všichni znali. Byl to
cizinec, který v rámci římsko-vindské spolupráce pozoroval způsob života „divochů z Východu“. To se
samozřejmě týkalo jen doby míru, v dobách války se pochopitelně ihned vypařil. Najednou však tento
podivín něco zakřičel ve svém jazyce, sebral ostatní své kamarády a vyrazil směrem k táboru, který
ležel dále v lese. Náčelník se rozesmál. „Co říkal?“ zeptal se Lado. „Něco ve smyslu, že u nás začíná
nový způsob oblékání,“ vysvětlil náčelník, „určitě teď vyrazí za obchodníky shánět ten plášť, co jsem
dal Drakovi.“ „Zajímalo by mě,“ řekl Lado a zkřížil ruce na prsou, „co mají vlastně za lubem. Jeden mě
dokonce sledoval, když jsem odcházel na záchod. Asi ho zajímalo, jak, kde, kdy a proč se
vyměšujeme.“ Všichni kolem se dětinsky rozesmáli, kromě Draka, který se jako vždy snažil zachovat
chladnou hlavu, nebo mu to nepřišlo vtipné. „To se nikdy nedozví,“ dodal náčelník, „ale teď vážně,
opravdu bych rád věděl, co se s tebou děje, Lado.“ „To já také,“ odpověděl Lado, „jdu za mámou, vy
se tu zatím bavte.“ „Oslavy začínají až zítra večer,“ dodal Stado, „ještě musíme sklidit plody.“ „Tak
pojďme na to,“ řekl náčelník, „a ty, Lado, pozdravuj paní matku.“
Když Lado vešel do domu, uviděl svou maminku, jak krájí jablka na sušení, aby lidé ve vesnici měli
dostatek křížal na zimu. „Kdo to tam je?“ zeptala se, i když samozřejmě věděla, kdo přišel. „Tvůj
nejmilejší syn,“ odpověděl Lado a usmál se. „No samozřejmě,“ řekla žena, „vždyť žádného jiného
nemám. Jen se posaď.“ Lado si sedl naproti matce a začal jí pomáhat s krájením. V koutě viděl
rozpálenou pec s bylinami položenými na ní, takže vydávaly velmi příjemnou vůni. Lado se nadechl,
nasál vůni a začal rozhovor položením zbytečné otázky: „Víš, co se mi stalo včera večer?“
„Samozřejmě,“ odpověděla žena klidně a položila plátky jablka na hromadu, „vždyť jsem také byla u
tebe.“ „Vážně?“ podivil se Lado. „Ano, Mlada mě zavolala,“ odvětila žena, „bylo to celé velmi
nepříjemné. Ze začátku jsem se bála, že tě něco posedlo, ale potom mě napadlo, že tě něco donutilo
na chvíli vydechnout, nějaká síla. Nevěděla jsem, kde vlastně jsi a jestli tam s někým bojuješ, tak jsem
ti pro jistotu poslala luk a šípy.“ Lado se zarazil a zamrkal očima. Po chvíli přemýšlení se zeptal: „To ty
jsi mi poslala ten luk? Jak? A kde jsi ho sehnala?“ „Nikde,“ řekla žena, „vyrobila jsem ho.“ Ladovi se
opět ozvaly tiky. Když to žena spatřila, rozesmála se. „Nehýbej tak očima,“ dodala, „zůstane ti to.“
Lado přestal. „Abys věděl,“ snažila se žena rozptýlit synovo zmatení, „to, co je malé a obyčejné
v tomto světě, může být v jiných světech velké a mocné. To je prastará moudrost všech, kdo
dobrovolně nebo nuceně opouštějí tělo. Koňský trus se mění ve zlato, drahokamy zase v obyčejné
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kamení.“ Po těchto slovech žena názorně předvedla, jak luk vyrobila. Vzala malý kousíček dřeva a
svázala ho bílou nití. „Pak jsem ho hodila do ohně spolu s šípy,“ řekla, „a vyslovila tvé jméno. Pak už si
tě našel sám.“ Lado tomu stále nemohl uvěřit, všechny tyto věci pro něj byly nové a poněkud děsivé.
„Příště,“ pokračovala žena, „bys s sebou měl mít váček, kde bys měl přinejmenším nějaké zbraně a
ochranné předměty, třeba sušené jeřabiny.“ „Mám si udělat ten malý luk?“ zeptal se Lado. „Lepší
bude,“ odpověděla žena, „když pak zajdeš za kovářem a řekneš mu, aby ti vyrobil malinký mečík.“
„Dobře,“ odvětil Lado, „zajdu za ním. Je ještě něco, co bych měl vědět?“ „Včera jsem se za tebe
modlila, prosila jsem bohy, aby tě chránili,“ dokončila žena a usmála se. „Děkuji,“ řekl Lado, „ale proč
vlastně tohle všechno nastalo? Proč musím být tím křísníkem?“ Po těchto slovech Lado své matce
vyložil vše, co zažil včera v noci a dnes při rozmluvě s pastýřem. Žena pečlivě poslouchala, ale nezdálo
se, že by ji ten příběh nějak překvapil. „Na to všechno najdeš odpovědi časem,“ dodala žena, „ale
pokud se ptáš, jestli jsem znala nějakého křísníka, pak odpověď je ano.“ Lado začal pozorně
poslouchat. Žena pokračovala: „Jak už víš, kdysi dávno, před tím, než ses narodil, jsme s tvým otcem
žili v jedné vesnici na Jihu. Bydlelo tam plno zvláštních lidí a jeden z nich byl právě křísník. Nebyl to
ani léčitel, ani vyháněč a ani bojovník, ale znal základy všech těchto řemesel. Lidé k němu často
chodili, protože někdy dokázal najít lék i na ty nejpodivnější nemoci. Léčil pomocí zvířecích sil, bylinek
a medu.“ „Medu?“ zeptal se Lado. „Ano,“ odpověděla žena, „znal různé druhy medu a věděl, v jakém
množství ho použít s různými bylinami, dělal s ním i obklady a masti. Avšak teď pozorně poslouchej,
protože se mi o něm jednou zdálo.“ Žena přivřela oči, jakoby se zasnila a pokračovala: „Viděla jsem
ho, jak letí vzduchem na zádech velikého bílého Vlka, v jehož očích se leskly Hvězdy. Letěl daleko za
hranice vesnice, aby se tam utkal s krvepijci, morousy a různými dalšími bytostmi, které chtěly lidem
v jeho vesnici ublížit. Když boj skončil, vzal do ruky lískovou hůlku a znovu oživil celou krajinu. Jakmile
tak činil, v dálce na vysoké hoře, která se dotýká stromu světů, se objevil veliký Jelen, jehož parohy
zlatě zářily jako samo Slunce. Už chápeš?“ Lado se zakuckal plátkem jablka, který právě ochutnával.
„To snad ne, já to věděl!“ rozkřikl se, „ale proč by Mocný Vid chtěl, abych se stal křísníkem?“ „To
nevím,“ odpověděla žena a usmála se, „ale myslím si, že se to brzy dozvíš. Důležité je, že zatím víš,
kdo je ochráncem křísníků.“ „Proč,“ zeptal se Lado zaraženě, „proč si vybral zrovna mě?“ „Lado,“
zasmála se žena a objala svého syna, „on si tě přeci vybral už dávno.“ Jak dávno, to se měl Lado
teprve dozvědět.

3
Noc byla tentokrát velmi klidná. Lado a Mlada spali spokojeně obklopeni vůní léčivých bylinek. Jediná
myšlenka, která Ladovi chvíli nedala spát, bylo to, kdo křísníky učí a ověřuje jejich postup, když kolem
nich není nikdo starší, kdo by jejich síly a znalosti prověřoval. Ovšem Lado byl po náročném dni velmi
unavený a nakonec přeci jen spokojeně usnul. Avšak jeho štěstí netrvalo dlouho. Ještě ani pořádně
nezačalo svítat, když tu náhle byly všude po vesnici slyšet kroky. Několik lidí běhalo sem a tam,
zakopávalo, padalo a zase vstávalo. „Něco se děje,“ zašeptal Lado vedle ležící Mladě, která se jen
neochotně vzdávala pohodlí teplé peřinky. Najednou se však dveře rozletěly a dovnitř vtrhnul Stado.
Byl celý udýchaný. „Cizinci,“ prohlásil s viditelnými obtížemi, „přepadli jednu ze sousedních vesnic.
Lidé se schovali do ukrytého hradiště v lese, nějakou dobu tam vydrží. Posel spěchal, co mu nohy
stačily.“ Lado na nic nečekal, oblékl si kalhoty, vzal si pevné dřevěné boty, které kdysi dávno dostal
darem, navlékl si na sebe lněnou košili a přehodil přes ni pevnou hnědou kůži. Náhle však opět pocítil
bolest v kloubech. „Lado,“ řekla Mlada ospale, „neměl bys raději zůstat doma?“ „Ne,“ odpověděl
Lado, „to bude v pořádku, navíc nám nehrozí žádné nebezpečí.“ Po těchto slovech si přivázal pásek a
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zastrčil za něj malou sekeru, národní zbraň, která se dala použít v podstatě na cokoli. Ani se nestihl
rozloučit, okamžitě vyrazil za Stadem pryč z domu směrem k návsi, na které se už začali
shromažďovat ostatní bojovníci. Vítr byl klidný, celá krajina vypadala velmi rozespale. Netrvalo to ani
chvilku a uprostřed toho zmatku se objevili další bojovníci, v jejichž čele stál sám velitel bojovníků
neboli válečný náčelník, Ladův velmi dobrý přítel, který se jmenoval Jaro. Ten ukázal na několik lidí
včetně Stada a řekl jim, aby si vzali meče. Potom si vybral další, kterým dal krásné dřevěné oštěpy a
štíty. „Teď lukostřelci,“ poručil Jaro a ukázal na luky a toulce s šípy. Potom se podíval kolem, zamyslel
se a dodal: „Á, Lado, na tebe jsem zapomněl. Dejte mu meč.“ „To není dobrý nápad,“ rozhodl se
odporovat jeden z bojovníků, „meč bych dal komukoli jen ne jemu.“ Jaro se zamyslel. „Nuže dobrá,“
řekl, „vezmi si raději luk, bude to bezpečnější, když teď trpíš těmi přeludy.“ Lado poslechl a vzal si svůj
oblíbený jasanový luk s toulcem plným šípů, který si přehodil přes rameno. „Vyrážíme,“ poručil Jaro,
„nesmíme ztrácet čas.“ Jakmile domluvil, rychlou chůzí se vydal k vesnickému potoku, který se líně
plazil podél lesa. Lesu vládly vysoké Buky.
Rychlá chůze se postupně změnila v běh. Les byl plný cestiček, které bojovníci moc dobře znali.
Ostražitě se vyhýbali vysoké trávě a Ostružiníkům, které dorůstaly ohromných rozměrů. Všichni byli
už od malička cvičení tak, aby se při běhu určitou rychlostí nezadýchali a jejich srdce moc nezvyšovala
tep. Dýchali pravidelně a klidně, protože v čistém vzduchu byla cítit skutečná síla, která dodávala
rychlost jejich nohám. „Nechápu,“ začal si jeden bojovník krátit cestu nenuceným rozhovorem, „proč
pořád dělají tyhle přepady. Navíc v zemi, kde naši předkové žili již od samých počátků věků, kdy jako
Labutě vyšli z velikého proudu.“ „Nikdy se nepoučí,“ odvětil druhý, „prosím bohy, aby to znovu šlo
jako po másle.“ Všichni bojovníci se zasmáli. „Je zvláštní,“ začal Stado, „jak teď všechno rychle zraje,
koloběh si kapánek pospíšil.“ „Koloběh nikdy nespěchá,“ doplnil Jaro, „dostihne tě, dříve nebo
později. Jako toho pastýřova syna, slyšeli jste o tom?“ Stado se záludně usmál a obrátil zrak na Lada,
který dělal, jako by se ho to netýkalo. „Včera zemřel,“ pokračoval Jaro, „prý na následky nějaké
kletby, protože se spojil se špatnými silami a někdo nebo něco mu toto spojení rázně vymluvilo.“
K Ladově útěše se však najednou bojovníci zastavili, protože se na cestě před nimi objevil krásný šedý
Vlk. Stál tam majestátně, odhodlaně, se zvědavostí v očích. Listí na vysokých bukových stromech
zašumělo. Zvuk svou jemností připomínal pohlazení měsíčního svitu. Lado cítil, že by měl jít vpřed.
První krok, druhý krok, blížil se k Vlkovi, který se však nehýbal. Ještě před tím, než se Lado dostal do
Vlkovy záře, jeho osobního prostoru, zdvořile se uklonil a poklekl. Vlk zakňučel a pomaličku přišel
k Ladovi. Vše proběhlo tak tiše a jemně, že bylo slyšet, jak bojovníci samým údivem vydechli, když
Lado začal drbat Vlka na hlavě. Vlkovy oči se přivřely, znovu zakňučel. „To je alespoň krásný Vlk,“ řekl
Lado, „pěkně šedý, takový, který vládne lesům. Žádný černý nebo bílý.“ Bojovníci se opatrně
přibližovali, ale od obou si udržovali dostatečnou vzdálenost. „Určitě je to znamení,“ řekl potichu
Jaro, „velmi dobré znamení. Leši je na naší straně.“ Všichni bojovníci prošli kolem Vlka a vydali se dále
po cestičce vpřed. „Pojď, Lado,“ dodal Jaro a rozběhl se za bojovníky. Lado se pomalu postavil. „Jen
běž,“ ozvalo se v jeho hlavě, „promluvíme si pak.“
Když bojovníci dorazili na okraj lesa a spatřili pod sebou údolí, které však nebylo vůbec hluboké, vzali
si váček s barvami a celí se pomalovali. Lado si zpod opasku vytáhl malou píšťalku, kterou s sebou
nosil skoro vždy, když někam cestoval. Poté všichni sešli travnatý kopeček a postavili se přímo na
místo, odkud bylo vidět na skryté hradiště v lese. V dálce před sebou spatřili obrněné cizince, jak se
snažili dostat dovnitř. Jaro na nic nečekal a nahlas se rozesmál. Vítr příjemně zafoukal. Zanedlouho se
ke smíchu přidali i ostatní bojovníci, takže se roznesl všude kolem. Když Jaro spatřil, že se cizinci
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otáčejí, spustil strašlivý křik. K němu se okamžitě přidali ostatní, mávali meči a snažili se protivníky
vystrašit. Lado si vzal svou píšťalku a dodal celému křiku ne zrovna půvabnou melodii. K němu se
přidali i ostatní, kteří s sebou měli nějaký hudební nástroj nebo dřevěné štíty, které jsou ideálním
prostředkem pro vytvoření rázného bubnování. Někteří cizinci se snažili utéci, ale nakonec je stejně
jejich velitel zastavil a sešikoval do bojové pozice. „Vypadá to,“ konstatoval Stado, „že neutečou. No
budiž, čeká nás zábava.“ Slunce ozářilo koruny stromů a zaplavilo celé bojiště zlatou září. Cizinci se
pomalu přibližovali, ale byli stále ještě hodně daleko. Najednou se však podivili, když spatřili, že se
křičící bojovníci stahují zpět do lesa.
„Je to past,“ promluvil jeden velmi zkušený voják k veliteli, „pojďme raději odtud.“ „Ani omylem,“
řekl rázně velitel, jehož kroužková zbroj pokrývala snad každou část jeho těla, „mysleli si, že nás
vystraší, ale na opravdový boj nemají. My jim ukážeme, kdo je tady pánem.“ Vojáci se vesměs
pousmáli, ale ten zkušený stále odporoval: „Pane, vy nevíte, jak oni bojují. Oni jsou součástí této
země jako ty stromy, co tu rostou. Znají každou cestičku a odmalička jsou cvičení v boji v lese …“ „V
lese nebo na poli,“ prohlásil velitel, „to je přeci úplně jedno. Chceš, aby se císař dozvěděl o naší
zbabělosti? Já teda ne.“ „To není zbabělost,“ řekl voják už poněkud zoufale, „jen nechci spáchat
sebevraždu. Tihle umí splynout s krajinou, přeplavat řeky, a dokonce se v nich na nějakou dobu
schovat. Jsou to šílenci!“ „Už mám toho právě dost,“ řekl rázně velitel, „mysli na podíl z desátek,
který nám slíbil biskup, když toto území dostaneme do jeho diece … di-něčeho.“ Zkušený voják
poznal, že nemá smysl odporovat, proto svého velitele poslušně následoval v šiku, který mířil směrem
k lesu na kopci, kde se bojovníci ztratili.
Když se velitel postavil na okraj lesa a rozhlédl se kolem, nezpozoroval nikoho. „Aha,“ prohlásil
slavnostně, „asi utekli. Musíme je dohnat, určitě budou z nějaké okolní vesnice.“ Po těchto slovech
zavelel, aby se všichni vypravili do lesa. V té chvíli ještě netušil, že to byla zásadní chyba. Jakmile
vojáci ušli pár kroků po suchých křupajících větvičkách, které pokrývaly mechové polštářky, ucítili
pach smrti. Velitel se ani nestačil vzpamatovat, když se najednou asi pět jeho vojáků zhroutilo na Zem
s rozbitou hlavou. Rozhlížel se, ale nikde nikdo nebyl. Ani vpředu, ani vlevo, ani vpravo … pic,
jednomu vojákovi se zasekla malá sekera přímo v hrudi. Se strašlivými bolestmi se zhroutil, krev
stříkala všude kolem. „Ústup!“ zakřičel velitel, „pryč z lesa!“ Zpanikařil, hnal se v čele a nedával na nic
pozor. Viděl jen louku, která se za lesem nacházela, a hnal se na ni spolu s ostatními kumpány. Tiché
zasvištění neměl vůbec možnost uslyšet. On a asi dalších deset vojáků se zhroutilo obličejem do
mechu s dřevěnými šípy nebo oštěpy zabodnutými v zádech. Hrot šípů byl z toho nejlepšího železa.
Před tím, než velitel dopadl, spatřil svého vraha. Byl jím lukostřelec, který seděl v dálce na vysokém
stromě. „Připravit,“ prohlásil lukostřelec. Lado spolu s ostatními natáhl tětivu. Jeho oblečení zdobilo
tmavé listí a kusy Břečťanu. Zamířil. Pozice obkročmo na vysoké větvi nebyla zrovna nejpříjemnější,
ale rozhodně byl odtamtud krásný rozhled. „Teď!“ zakřičel lukostřelec a všichni do jednoho vystřelili.
Další mrtví, ostatní vojáky raději myšlenka na útěk opustila a rozhodli se, že své nepřátele najdou.
„Postavte se mi čelem!“ křičel jeden voják ve svém jazyce, „jako chlap chlapovi!“ I když Jaro
nerozuměl, co to voják blábolil, rozhodl se vyjít ze svého úkrytu zpoza stromu a vrhnout se na něj.
Voják byl cvičený v boji na poli, ale ne v lese. Neustále narážel do stromů a zakopával, zato Jaro se
oháněl mečem jistě a sebevědomě. Poslední věcí, kterou voják spatřil, byla jeho vlastní krev, která
mu začala stříkat z proříznutého hrdla. „Připravit,“ zakřičel znovu lukostřelec, ale Ladovi se divně
zamotala hlava. Udělalo se mu nevolno. „Drž se pevně,“ ozval se mu v hlavě podivný smějící se hlas,
„abys nespadl, chci si tě pak totiž pochroumat sám.“ Ladovi se zdálo, jako by se hlas nesl ve Větru,
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jako by promlouval skrze stromy kolem. Hlas se smál, dunivě, strašlivě, ale povědomě. „Lovče, jsi to
ty?“ zeptal se Lado tiše, „co se to se mnou děje?“ „Řekněme,“ řekl hlas svým tradičním škodolibým
tónem, „že na tebe v této době působí síla křísníka, což se může tlouct s prováděním jiných činností,
třeba s bojem.“ Ladovi se zamotala hlava ještě více, začal zvracet. Zdálo se mu, jako by se vše kolem
něj třáslo. „Drž se pevně,“ zavelel hlas. V tu chvíli se strom pohnul, jako by se snažil Lada udržet
nahoře. Jenže ten se motal ještě více. Poslední kapkou bylo, když na stromech uviděl sedět krásné
bytosti v bílých šatech a s dlouhými vlasy. To už se neudržel, spadl ze stromu a svalil se do mechu.
Ošklivě se při pádu poranil. Jeden voják, který se držel kolem, to spatřil, pevně uchytil meč a vyrazil
proti Ladovi. V jeho očích byla nenávist. Lado jen s obtížemi vstal a chvíli mu trvalo, než rozzuřeného
vojáka zaznamenal. Avšak jeho mysl byla bystrá, okamžitě nahmatal sekeru, kterou měl zastrčenou za
opaskem, a vrhl jí vpřed přímo proti vojákovi, jenž se okamžitě po zásahu zhroutil na Zem mezi mech
a suché větvičky. Sekera se mu zabodla do obličeje.
Zanedlouho bylo po boji, žádný voják už nemohl z pasti utéci. Všichni do jednoho zdobili krásnou
lesní podestýlku, na které se čas od času objevila houba. Jediný, kdo s lehkými zraněními z oddílu
cizinců přežil, byl ten zkušený voják, jemuž se do bitvy prvně nechtělo. Obličej měl celý od krve a
špíny. Jeden bojovník se ho už chystal dorazit, když vtom se ale zkušený voják s obtížemi postavil a
promluvil: „Já chtě jít ne … já ne … prosím.“ Bojovník se zastavil a s mečem v ruce se obrátil na Jara:
„Co to plácá?“ „Nevím,“ odpověděl Jaro, „ale nech ho naživu. Vezmeme ho jako zajatce.“ V tu chvíli
dva bojovníci vojáka popadli, svázali mu ruce provazem a vzali ho s sebou. Dole v údolí se už
shromažďovali lidé, kteří začali opouštět skryté dřevěné hradiště. Lado ze sebe setřásl kousky mechu
a listí a pokusil se pořádně narovnat. Když tak učinil, vzal si od mrtvého vojáka zpět svou sekeru, otřel
ji a umístil za opasek. „Prosím duše a duchy padlých o odpuštění,“ řekl, „ale musel jsem to udělat.“
„Neomlouvej se jim,“ prohlásil právě přicházející Stado, „vždyť chtěli vyvraždit celou vesnici. Myslíš si,
že tihle a jim podobní berou zajatce? Ti zabíjí i děti a je jim to jedno.“ „Já vím,“ řekl Lado smutně a
sklopil zrak. „Co se zase děje?“ zeptal se Stado poněkud nevrle. Listí na stromech zašumělo. Lado si
povzdechl a odpověděl: „Už asi nikdy nebudu bojovníkem, musím s tím přestat.“ „No to je skvělý,“
naštval se Stado, „uvědomuješ si, že jen kvůli tobě jsem se stal bojovníkem? Měl jsem raději
s Drakem plést ve volném čase košíky!“ „To ten křísník uvnitř,“ bránil se Lado, „nechce, abych
bojoval. Kvůli němu jsem málem zemřel.“ Stado se na Lada podíval úkosem. „Mimo to,“ řekl Lado,
„zase jsem slyšel hlasy, tentokrát to byl sám Leši.“ „Řeknu ti to upřímně,“ přistoupil k němu Stado a
vzal ho za ramena, „tvá ctěná matka je léčitelkou, tvůj děd byl léčitelem, jsi zkrátka z léčitelského
rodu, takže občas vidíš a slyšíš věci, co ostatní ne. To ale neznamená, že bys z toho měl být skleslý,
každý máme něco, nemysli si, že ne.“ Lado se usmál. „A nechovej se jak ženská,“ dodal Stado rázně,
„už mě to pěkně štve.“
Když bojovníci spolu se zajatcem vyšli zpět na louku, čekalo je vlídné uvítání. Slunce již bylo vysoko na
Obloze a odkrývalo radost a úlevu lidí, kteří bojovníkům děkovali, že zachránili jejich vesnici. Mezi
nimi byl i jeden Jarův známý, statný mladík s ohnivým zrakem a ostrými rysy v obličeji. „Jaro!“ zakřičel
mladík a usmál se. „Ale,“ odpověděl Jaro, „kdopak to tu je! Sám Derwán, Dřevan z rodu Medvěda.“
Oba přátelé se po bojovnickém způsobu objali. „Děkuji za vyřízení těch parazitů,“ pokračoval Dřevan,
„najednou sem vtrhli a začali zabíjet lidi. Ihned jsem nahnal všechny do úkrytu a vyslal posla, jsem
rád, že dorazil v pořádku.“ „Přišlo to docela nevhod,“ začal si Jaro dobírat přítele, „dneska nás čeká
pořádná oslava, na které umělci opět předvedou své písně. Musíme se co nejrychleji vrátit a pomoci
ostatním v přípravách.“ „Možná k vám večer přijdu,“ odvětil Dřevan, „ale napřed to tady musím
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poklidit a spálit těla, aby nám jejich duše netěkaly po Matce Zemi.“ V tu chvíli ale jeho zrak padl na
Lada, jehož oblečení bylo úplně rozdrásané a který měl obličej samý škrábanec. „Měli jste nějaké
ztráty?“ zeptal se Dřevan. „Neměli,“ odpověděl Jaro, „naštěstí, i když tady Lado k tomu měl blízko.
Děje se s ním v poslední době něco moc zvláštního.“ Lado nepromluvil. „Aha,“ zajímal se Dřevan, „no,
snad se to brzy spraví. Ty, Lado, večer ti donesu nové oblečení.“ Dřevan ukázal zuby v úsměvu.
„Samozřejmě čistě bílé,“ dodal, „vyprané, s červeně vyšívanými ochrannými proužky, takové
oblečení, které na sobě zpozorovali naši předkové, když vyšli z velikého proudu a z Labutí se stali opět
lidmi. Vindové, v řeči předků Windes či Windoi, neboli ‚ti v bílém‘.“ „Ani byste nevěřili,“ navázal opět
Dřevan, „jak málo lidí se ptá na původ jména svého národa.“ Lado neodpověděl, neměl totiž o
Dřevanovi příliš vysoké mínění, a to i přesto, že ho předtím viděl jen párkrát. Chtěl odejít pryč, zpět
do své vesnice, do potoka, v němž proudila křišťálově čistá voda. Chtěl ze sebe smýt všechnu tu špínu
a starosti, cítit vůni mátového odvaru, chytit Lososa a usmažit si ho na ohni spolu s čerstvými jablky.
Poté by k němu přišla Mlada, objala ho, políbila a med a mléko by se opět spojily v náruči slasti. Větve
stromů by je hladily jemnými lístečky a jeřabiny, bezinky, šípky, hložinky a ostružiny by se předváděly
v těch nejradostnějších barvách. Z celého srdce si to přál.
Když se bojovníci vrátili do vesnice, přípravy na oslavy již byly v plném proudu. Lidé nosili všemožné
jídlo, chleby, tvaroh, ovoce, ořechy a všelijaké pokrmy z nich připravené. Ostatní se pak rozhodli
vybrat mezi dobytkem vhodného kandidáta na pozici plnitele žaludků. V dálce už byly připraveny
stoly a lavičky na sezení. Děti spolu s babičkami nosily roští z lesa, které poslouží na rozdělání ohňů.
Léčitelé a vůdci slavnosti už od rána prosili o znamení a spojení s duchy a bohy, připravovali svá
zaříkávání a projevy. Mezi nimi byla i Ladova matka, jež byla oblečena v šatu z toho nejjemnějšího
Lnu, na kterém měla nespočet květinových vzorů, především vzor krásně rozkvetlé šípkové Růže. Vítr
byl klidný a jemně hladil listí stromů, které se všude kolem lesklo zlatavým slunečním světlem.
Čerstvý závan horského vzduchu všechny osvěžil a posilnil, i Draka, který nesl ohromné košíky
naplněné jablky, nádoby s moštem a medovinou a různé další věci, které byly potřeba pro každé
správné hody. Nejpůvabnější ze všech však byly krásné lady, jež byly oblečeny v čistém a jemném
bílém šatu. Vlasy měly umyté, učesané a ozdobené věnečky ze všech možných barevných květin,
které v tomto čase rostly na polích, loukách a v lesích. Všechny do jedné svým oblečením a ladnými
pohyby vzdávaly holt Květinové Dívce, bohyni Květeny. Mezi dívkami byla i Mlada, která se okamžitě,
co spatřila Lada, jak se celý unavený a utrápený vrací spolu s bojovníky do vesnice, rozhodla mu vyjít
naproti. Její úsměv byl tím nejkrásnějším v celé vesnici. „Copak se stalo?“ zeptala se Mlada, když
přicházela ke svému muži. Avšak ten neodpověděl. Pocit nesmyslného zoufalství se v jeho srdci
smíchal s pocitem radosti, když uviděl půvab své milované. Mlada měla ušlechtilý pohled, kolem
jejího krku byl přivázaný barevný šáteček, který měl odrazovat nezadané mladíky. „Spadl jsem ze
stromu,“ řekl nakonec dětinsky Lado. Ovšem Mlada se jen usmála, jemně ho vzala za ruku a odvedla
dále k lesu k vesnickému potoku. Postupně došli až na místo, kam z vesnice nebylo vidět. „Konečně jsi
dostal za vyučenou,“ prohlásila Mlada poněkud škodolibě, „proč jsi vlastně tak zaražený?“ Ještě než si
Lado stačil připravit nějakou odpověď, stál tam najednou úplně nahý, ani nevěděl, jak se to stalo.
Zamrkal očima a spatřil na tváři své ženy záludný úsměv, po němž přišlo na řadu ne zrovna jemné
popostrčení, které mělo za následek to, že Lado spadl do křišťálově čistého a velmi studeného
potoka. Voda mu zaplavila obličej, skrze vodní hladinu viděl jen Slunce na jasné modré Obloze. Všude
byly jinak samé jemné vlnky, které se odrážely od zarostlých břehů potoka. Lado pod sebou ucítil
pevnou Zem, kameny a chlad. Jeho srdce probodlo asi tisíc a jedna nožů, veškerý oheň se uhasil, ležel
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tam pouze on sám a nic jiného. Napil se vody, snažil se dostat zpět na hladinu, za slunečním světlem,
zpět ke své milované a jejímu věnečku z květin. Po krátkém nadechnutí nastalo nepřetržité kašlání.
Lado si promnul oči a podíval se před sebe. Cítil ohromné osvěžení, tak veliké, že se veškeré zoufalství
rozplynulo jako bílý zimní sníh, který ustupuje moci léta. „Teda,“ řekl Lado celý veselý, „děkuji, ani
nevíš, jak mi to pomohlo.“ „Ale vím,“ odpověděla Mlada, která seděla na břehu a máčela si nohy
v potoce, „co kdybychom se přesunuli?“ „Kam?“ zeptal se Lado poněkud nechápavě. Mlada se
upřímně zasmála, vstala a počkala na Lada, až vyjde zpět na břeh. Ve vzduchu bylo cítit něco
zvláštního. Mlada vzala Ladovo oblečení a hodila mu jej. Ihned potom se pomalu vypravila směrem
do vesnice tajnými zadními cestičkami, kde nikdo z oslavujících nepobíhal. Země pod nohama byla
pevná a nepoddajná, ale zdálo se, že je sama navádí správným směrem. Teprve nyní si Lado všiml, že
oblečení jeho ženy bylo vskutku přiléhavé a na určitých místech slabě prosvítalo. Nadechl se. Znovu
ucítil rytmus vln, jak se pohybují tam a zpět podle melodie okolní Přírody, kterou slyšel ve svém srdci.

4
Domeček byl krásně provoněný nejrůznějšími bylinkami, které spokojeně ležely na malé peci. Lado
vešel jako první a začal se rozhlížet kolem, jelikož na malém stolečku byla připravena medová svíčka,
vedle níž stála otevřená nádobka s lipovým medem. Dveře se prudce zavřely. „Takže,“ promluvila
Mlada, která stála za Ladovými zády, „ty nechceš být křísníkem?“ Lado se pomalu otočil. „Nechci,“
odpověděl s úsměvem, „ale jak se můžeme protivit vůli bohů?“ „Nikomu se protivit nebudeme,“
odvětila Mlada a škodolibě se usmála po způsobu vindských dívek, „jen si tak říkám, že by se nic
nestalo, kdybychom …“ „Kdybychom?“ zeptal se Lado celý zvědavý. Mlada se nadechla a
pokračovala: „Kdybychom zastavili tok té síly, která k tobě přichází.“ Lado se zamyslel. „Ale to by šlo
jedině tehdy,“ zavrtal se hluboko do své mysli, „pokud by s tím přestal ten, kdo mi ji posílá, nebo
pokud bych zemřel …“ „Pokračuj,“ užívala si Mlada napětí. V jejích očích se zablesklo. „Nebo,“
pokračoval Lado, „by ke mně začala proudit jiná síla, která se k té původní nehodí.“ Záblesk
v Mladiných očích se změnil doslova v oheň. Avšak ještě dříve, než zmatenému Ladovi došlo, co má
Mlada v plánu, si Mlada smyslně namočila prst do lipového medu, pomalu ho olízla a Lada políbila.
Rty se spojily a pocítily oheň vášně, vlnky se vzdalovaly ke břehu křišťálového potoka, ale potom se
opět přibližovaly. Srdce milenců se rozbušila. Lado nemyslel na nic jiného než na věneček z květin,
který spolu s vlasy jeho ženy zářil snad všemi barvami, které se na světě nachází. Lado stál pevně jako
borovicový kmen. Vzpomněl si totiž na slavnosti Rozkvětu, kdy kolem kmene májky spolu s ostatními
mladými z vesnice tancoval kolové tance. Všichni vedle sebe, všichni rovnocenní v tanci, muži, ženy,
děti, všichni se drželi za ruce a smáli se. Oslavovali spojení Slunce, hrdiny v bílém, a Květeny, té
nejkrásnější dívky. Ale jakmile kmen z Borovice, stromu světla, jenž vždy hoří jasným ohnivým
plamenem, projde skrze věneček z jarních květin, jsou tam jen dva, jen Oheň a Voda, a naráží na
sebe. Bojují a milují. Doplňují se a škádlí. Lado a Mlada leželi na měkkém prostěradle. Bílé oblečení se
rozplynulo, zůstal pouze věneček. Líbali se, otáčeli, blouznili a splývali v jednoho. Lado cítil na svých
rtech jemný dotek. Šplhal po zalesněném kopci skrze světlem zalitou krajinu až ke studánce, pramenu
života, který se nacházel na jeho vrcholu. Kolem poletovali barevní motýlci, na jejichž křídlech se
odráželo světlo Slunce. Ptáčkové zpívali své svatební písně, Červenky, Sýkorky, Drozdi, Kosové a
ostatní. Lado pil ze studánky života, kopec se hýbal, nastalo zemětřesení. Potom zmizel a změnil se
v dotek rtů. Blouzení přestalo, vystřídal ho pohled z očí do očí, z duše do duše. Došlo ke spojení,
pevná síla pronikla skrze jemný vodopád a splynula s ním, Oheň a Voda se připravily na tvorbu života,
kdyby to bylo potřeba. Běž. Dýchej. Nezastavuj se. Pohyb sem a tam v rytmu přírodní síly, v rytmu
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vlnek a nezničitelného koloběhu, na němž je vše založeno a díky němuž se střídá počasí a roční
období. Bez něj, bez jeho pohybu, by všechen život zanikl a Příroda by se rozpadla na malé kousky
zpět do víru tvořivých a ničivých možností. Ladovi se udělalo špatně, cítil, jak něco v něm tomu
spojení odporuje, avšak on byl vytrvalý. Přesunul se na ohromné louky, na nichž pobíhaly bílé Ovečky,
které skákaly na Nebesa a měnily se v bílé mráčky. Síla se pohybovala tam a zpět, nic už
neodporovalo. Vůně bylin a chuť lipového medu. Mačkání, objímání, tak silné, jaké dokáží pocítit
pouze dva milenci, kteří se upřímně milují, vášnivě, odhodlaně, jemně a pokorně. Lado to už nemohl
déle vydržet, Oheň a Voda se od sebe oddělily, Lado učinil oběť Matce Zemi. Potom tam jen
bezvládně ležel, s úsměvem slasti na tváři. Mlada cítila to samé, jejich duše se spojily, její smyslně
přivřené oči se otevřely a rozradostněly. Lado se takhle dobře už dlouho necítil, nyní se usmíval a
červenal. „Měli bychom se jít znovu umýt,“ navrhla Mlada stále s úsměvem, „kdyby nás třeba tvá
maminka pozvala na nějaký obřad, tak aby si nestěžovala, že je tam příliš nečistých lidí, kteří přerušují
tok síly.“ Lado se zasmál, cítil se být volný, ale hluboko uvnitř přeci jen tušil, že to bylo dočasné.
„Pojďme se umýt,“ souhlasil Lado, „ať to pak můžeme na oslavě pořádně rozjet.“
Stado seděl na návsi a usmíval se. Byl totiž celý zabraný do pozorování jednoho dědečka, který s holí
v ruce odháněl děti od ohně. „Za chvíli začne oslava,“ káral děti stařík, „dejte s tím alespoň jednou
v roce pokoj.“ Děti se rozprchly jen velmi neochotně, položily dřevěné klacíky a vydaly se směrem ke
stolům s jídlem. „Ta dnešní mládež,“ stěžoval si stařík, „to za našich dob takové věci vůbec
nepřipadaly v úvahu. Já běhal po lesích a hrál s ostatními dětmi skutečné hry, ne někde v ohni.“ Stado
to už nemohl vydržet, zakryl si pusu rukou a rozesmál se. Začalo se pomalu stmívat a v dálce na poli
už lidé rozdělávali ohně. V tu chvíli Stado spatřil svého přítele, jak přichází od potoka směrem na
náves. Ihned si všiml změny výrazu v jeho obličeji a neušlo mu ani to, že se Lado červenal. „Ale, ale,“
řekl Stado škodolibě, „tady se někomu poštěstilo.“ „Ty taky musíš hned všechno poznat,“ odvětil
Lado, ne zrovna vábně se ušklíbl a posadil se na Zem. „Prosím tě,“ dodal Stado a mávl rukou, „takové
věci jsou jasnější než den.“ „Průvod už odešel?“ zeptal se Lado. „Ano,“ odpověděl Stado a podrbal se
na hlavě, „všichni se už shromáždili na poli. Čekají na stmívání, kdy se začne rodit nový den.“
Najednou však v dálce spatřil náčelníka, který se spolu s několika lidmi tvářil velice slavnostně. V ruce
držel pozlacené zrcadlo. „Podívej,“ řekl Stado, „jak se natřásají.“ „To zas bude,“ odvětil Lado, „k čemu
je vlastně celé to vyhlašování umělců dobré? Akorát utrácíme každý rok za ta zrcadla, která začali na
Jihu tajně vyrábět. Lidé z kmene Našinců se stávají skutečnou sklářskou velmocí, jen kdyby jejich
zřízení tak moc nepřipomínalo říši cizinců.“ „Pravda,“ odpověděl Stado a povzdychl si, „pozůstatky
vindské … toho … tradice … se u nich udržely pouze v zapadlých vesnicích. Všichni do jednoho jsou jak
cizinci, posedlí touhou po moci a uznání říše.“ „Ale dobře to vymysleli, nemyslíš?“ zeptal se Lado
s plamenem v očích. „Co?“ odvětil nechápavě Stado. „Je to hrozně jednoduché,“ začal vysvětlovat
Lado, „zařídili se tak, aby je císař uznával jako národ. Všichni umí psát na ty bílé listy, vyznávají to
pouštní … jak tomu říkají … náboženství kříže a mnozí z nich cestují sem a tam a udržují dobré vztahy
s říší. Zkrátka si raději zvolili ztrátu totožnosti a důstojnosti, ztrátu spojení s bohy, předky a krajinou,
před bojem s říší, který by stejně vedl k jisté prohře a ztrátě naprosto všeho.“ Stado se usmál. „Já si
teda volím jistou prohru,“ dodal a vycenil zuby. „Já také,“ odpověděl Lado, „jen se bojím té ztráty
všeho.“ Stado se podíval na Oblohu, která byla krásně čistá a na níž byl vidět nespočet právě se
objevujících stříbrných Hvězd. Jedna z nich padala a jako kapička rosy zmizela v lese. „Ztráta
totožnosti,“ zapřemýšlel se Stado, „vyjde úplně stejně jako ztráta všeho. Navíc si myslím, že to první
víc bolí.“ Potom se nadechl, usmál se a dodal: „Ale dost už toho, pojďme za ostatními. Nemáš chuť na
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jablka v medu?“ Stado věděl, že na ně měl Lado zálusk skoro vždy, protože mu prý připomínaly
nějakou pradávnou chuť, kterou poprvé okusil před mnoha věky, ale prý si nepamatoval kdy a kde.
Lado to neuměl popsat, prostě to tak cítil.
Celé ohromné pole bylo osvětleno září ohňů. Jiskry poletovaly vzduchem a odhalovaly stoly
přeplněné nejrůznějším jídlem. Za nimi se pak připravovali hudebníci, jejichž nástroje zahrnovaly
bubny, chřestítka, nejrůznější píšťalky, strunné nástroje a velmi zvláštní housle, které se ale ani
zdaleka nepodobaly současným houslím. Místní nadšenci se už těšili na to, až muzikanti začnou hrát a
oni budou moci bít do stolů jako šílení. „To by nebyla žádná oslava,“ volali, „kdyby se na ní
nerozmlátily alespoň tři stoly.“ Lado svým soustředěným zrakem okamžitě zpozoroval jablka v medu
a vrhnul se na ně. Byla velmi sladká a chutná, už dlouho jejich chuť necítil. „Ty dělala moje žena,“
pronesl právě přicházející Jaro hrdě, „od rána se nehnula od pece.“ „Jsou moc dobrá,“ pochvaloval si
Lado. Po chvíli ukázal na zapečená jablka v těstě, která ležela vedle, a zeptal se: „Ta jsou také od tvé
ženy?“ „Ne,“ odpověděl Jaro, „to je od mé sestry.“ „Vidím,“ olizoval si Lado prsty, „že se vaše rodina
snažila.“ „Jo,“ řekl Jaro poněkud nezúčastněně, protože ho trápilo něco jiného. „Chtěl jsem ti jen
říct,“ pokračoval, „aby sis nevšímal Dřevana. Nějak tě nemá moc v lásce.“ „Já jeho taky ne,“ řekl Lado
jednoduše a vzal si jablko v těstíčku, „ale není proč to řešit. Někteří lidé si prostě nesednou.“ „Jo,“
odvětil Jaro a zachmuřil se, „ale to s tím oblečením vážně přehnal. Myslí si, že jsi zženštilý a za nic
nestojíš, ale já už si to s ním vyřídím.“ „Nech ho být,“ řekl Lado a usmál se, „navíc není sám, kdo si to
myslí.“ Na chvíli se zamyslel a dodal: „Pojď se radši bavit, kde je ta medovina?“
Pokud něco na oslavách nesmí chybět, pak je to právě ten nejvybranější tekutý med, jenž nespočet
dní zrál a kvasil spolu s příměsí voňavých, a pokud možno léčivých, bylin. Hliněná nádobka byla
umístěna v proutěném košíku a žadateli jen stačilo do ní ponořit vydlabaný kravský roh, načež se
mohl vypravit do světa nevázaného veselí. „S mírou,“ pokárala Lada jeho matka. „Já vím,“ řekl Lado,
zatímco si naplnil roh medovinou, „stejně toho nikdy moc nevypiju.“ „Slyšte, slyšte!“ ozval se
najednou zpovzdálí hluboký hlas náčelníka, „bohové nám dopřáli pěkného počasí, tak je tedy uctěme.
Ať žije Pravdy Vid!“ „Ať žije Pravdy Vid!“ ozval se celý dav jednohlasně. „Ať žijí Mocný Vid a Života
Lada!“ pokračoval náčelník a počkal, až všichni jeho slova zopakují. Lado při nich pozvedl svůj roh
s medovinou. Pak už to šlo ráz na ráz: „Ať žije Ochrany Vid, Větrný Vid a jejich ženy Lůna a Větrnice!“
„Ať žije Bouřný Vid a Matka Země!“ „Ať Lovec Hlavy Vid, v černém plášti a zeleni oděný, chrání naše
stáda a usměrňuje Zubatou Ránu!“ „Ať špinavý a zčernalý Křivdy pán shnije v jiných světech!“ „Fuj!“
ozvalo se z davu, „hanba mu!“ „Připíjím,“ pokračoval náčelník a vzal si roh s medovým mokem, „na
všechny dobré lesní duchy, řeky, prameny, posvátné Duby, Lípy, Břízy, Jabloně, Lísky a ostatní stromy,
rostliny a zvířata! Ať žijí víly a předkové!“ Dav jeho slova opět zopakoval. „A hlavně,“ dodal náčelník,
přiložil si roh s medovinou k tělu a záludně se usmál, „nechť hoří oheň!“ V tu chvíli nasypali léčitelé
do ohně žlutý prášek z lesní rostliny, která se jmenuje Medvědí drápky, díky čemuž plameny dosáhly
ohromných rozměrů. Okamžitě nato začala hrát hudba a někteří lidé se dali do tance. „To snad není
možné,“ pomyslel si vedle náčelníka stojící host Dřevan, „v každé vesnici je pořadí vyvolávání jiné,
dokonce i jména některých bohů. Oheň měl přijít na řadu první.“
Stado se chvíli rozhlížel po okolí, a pak se posadil na lavičku vedle Lada. Hudebníci začali hrát a zpívat
nádherné písně a Stadovi neuniklo, že si je Lado nenápadně broukal. Za malý okamžik se k nim přidal
i Drako a všichni tři si tak měli možnost společně popovídat a pozorovat krajinu kolem z docela jiného
úhlu. Když se podívali nad sebe, spojení temné Oblohy, stříbrných Hvězd, jisker a siluet stromového
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listí jim vykouzlilo úsměv na tváři. Najednou však hudba přestala hrát, protože se chystala
předváděčka těch nejlepších umělců, především bardů, kteří si chtěli diváky naklonit tak, aby právě
jim vesnice předala krásné zlatem obalené zrcadlo a ocenila tak jejich celoroční snahy o vyprávění
smutných i veselých příběhů, které se mezi lidmi přihodily, ať už v současnosti nebo v dávné
minulosti. Jeden po druhém přicházeli, dojali nebo rozveselili posluchače, a pak zase odcházeli. Skoro
až jako poslední vystoupil ten nejuznávanější z nich, jemuž zpěvný Drozd předal svou sílu, takže
dokázal lidi úplně oslnit. „Tahle předváděčka,“ řekl Lado a nevěřícně zakroutil hlavou, „se lidem až
zbytečně dostala do mysli. Podívejte, kolik je tady obchodníků a jak z toho těží. Ještě že neplatíme
těmi jejich mincemi, to by jich tu bylo mnohem víc.“ Potom se zamyslel a dodal: „Původně to bylo tak
krásné a skromné představení, ale nakonec se to vyvinulo v tohle.“ Drako se jen pousmál. „Nemá to
vůbec cenu,“ připojil se Stado, „stejně tady mistr opět vyhraje. Já bych mu to zrcadlo dal rovnou a byl
by klid.“ Jakmile mistr dojal publikum svou písničkou, kterou prozíravě a zajisté bez vedlejších úmyslů
nazval Čekanka, především ženy se začaly topit v slzách a rovnou volaly, aby vyhrál on. „Musím
uznat,“ dodal Stado, „že to byla pěkná písnička.“ „Ale,“ mávl Drako rukou, „píseň o tom, jak otec
zachránil svého umírajícího syna odvarem z květů Čekanky, bych dokázal napsat taky.“ Mistr na
žádost diváků zopakoval poslední sloku, a to velmi zpěvně a ještě více dojímavě: „Čekanko mladičká,
u cesty sedáváš. Proč svá modrá kvítka slzami odíváš?“ Po mistrovi nastoupili zbývající umělci, jenže
mnozí z nich si už uvědomovali, že jako každý rok proti němu zkrátka neměli šanci. Jakmile všichni
skončili, náčelník se opět ujal slova. Ještě předtím ale pokáral pár nadšenců, kteří opět rozmlátili další
stůl. „Nastal čas,“ řekl slavnostně, „abychom vyhlásili vítěze! Kdo by to měl být?“ Skoro všichni začali
jednohlasně volat: „Mistr, mistr!“ Dokonce i Lado se postavil, aby podpořil již tak dostatečně
podpořeného umělce, kterého si náčelník rovnou pozval k sobě. Slavnostně a hrdě mu předal zlaté
zrcadlo vyrobené ze skla od Našinců. Mistr se zdvořile uklonil, lehce se usmál tak, že pohyb jeho rtů
naprosto nic neprozrazoval, a k vesničanům pronesl: „Děkuji vám, ale musím říct, že tentokrát jsem
to opravdu nečekal.“ „To určitě, ty Čekanko,“ poznamenal potichu Drako, „úplně vidím, jak jsi
spokojený. Jen nechápu, k čemu ti to je. Jediný výsledek, který tohle všechno bude mít, je chatrč plná
zrcadel.“ Stado se od srdce zasmál a poplácal Draka po zádech. Lado si mezitím začal všímat jedné
matky a jejího dospívajícího syna, kterého velmi dobře znal. „Mami,“ řekl dospívající syn otráveně,
„tady je nuda, ať zahrají něco pořádného.“ „Ticho,“ odsekla matka stále se slzami v očích, „běž si hrát
s ostatníma.“ Lado se usmál a naklonil se ke Stadovi. „Jak vidím,“ řekl, „panuje tu stále dobrá nálada.“
„Svět je naruby,“ odpověděl Stado, „ostatní se hádají a ty jsi veselý.“
Mlada se mezitím procházela po louce, která s polem sousedila. Oslava ji omrzela. Většina jejích
kamarádek tancovala, ale ona se nějak necítila dobře. Potřebovala se zkrátka nadechnout čerstvého
vzduchu před tím, než se znovu přidá k všeobecnému veselí, které nabralo velmi divoké obrátky.
Posadila se na měkkou podestýlku vedle lesa a zadívala se na zalesněné kopce, které postupně
přecházely v nekonečnou noční Oblohu, na níž byl krásně vidět Měsíc v úplňku. Slyšela téct potok,
pocítila jemnou sílu, která se jí dotýkala a hladila ji. Byla to léčivá síla, která prostupovala skrze vody,
Měsíc a lesy přímo k ní. „Kdopak jsi ty?“ ozval se zpoza ní hlas muže. Mlada se otočila a spatřila za
sebou stát Dřevana z vedlejší vesnice, kterého předtím viděla asi jen dvakrát. „Ale,“ pokračoval
Dřevan a jeho údiv se změnil v úsměv, „Ladova žena, že jo?“ Mlada se postavila a pohlédla Dřevanovi
přímo do očí. Byla stejně vysoká jako on. „Copak chceš?“ zeptala se. „Celkem nic,“ odpověděl, „ale
když už se ptáš, tak by mě zajímalo, proč sis vzala právě Lada?“ „Nechápu,“ odvětila Mlada chladně.
„Vždyť třeba já,“ vytahoval se Dřevan, „mám mnohem mužnější postavu než on. Myslím si dokonce,
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že jsem i hezčí.“ Mlada se upřímně zasmála. „Lado je mnohem hezčí než ty,“ odpověděla, „hlavně
uvnitř.“ „Třeba tě přesvědčím o opaku,“ zablýskly se Dřevanovy zuby v měsíčním světle, „když mi dáš
příležitost.“ „Kolik jsi vypil medoviny, ty prase?“ zeptala se Mlada rázně. „Moc ne,“ odvětil Dřevan,
„jsem jen opilý touhou.“ V tu chvíli se začal k Mladě přibližovat, až k ní nakonec přiskočil a objal ji. Ale
ona se z jeho objetí dostala a vykřikla, jak nejhlasitěji uměla: „Nech mě být!“
I přes všeobecný hluk byl její výkřik krásně rozeznatelný. Lado na nic nečekal, odhodil roh
s medovinou, odstrčil vedle sedícího Stada a neuvěřitelnou rychlostí zamířil směrem k místu, odkud
slyšel křik vycházet. Přitom povalil mísy s masem a ovocem, které už skoro prázdné ležely na
nejbližším stole. Další výkřik. Teď už spěchali všichni, avšak Lado byl kupodivu nejrychlejší. Předběhl
dokonce Jara, o kterém si každý doteď myslel, že by dokázal uhnat snad i Jelena. Tráva na louce
příjemně studila, ale Lado tomu nevěnoval pozornost. Viděl jen postavy v dálce, jedna se snažila
dostat k té první, ale ta se bránila mnohými úskoky a údery. „Ať jsi, kdo jsi,“ pomyslel si Lado, „zabiju
tě na místě.“ V jeho očích se zjevila divokost, silná a pevná, která byla skutečně pradávná. Cítil se být
lehký a silný. Když se dostal k oběma postavám, vyskočil a shodil Dřevana na Zem. Vůbec ho
nezajímalo, koho vlastně napadl, chtěl jen zabít toho, kdo se odvážil dotknout té pro něj nejcennější
osoby na světě. Dřevan se snažil bránit, ale běsnícího Lada od sebe nemohl odtrhnout. To se nakonec
podařilo až Mladě, která Lada zatáhla zpět dozadu a dala prostor Dřevanovi, aby se postavil. V té
chvíli už dorazili i ostatní, ale všichni se jen rozestavili kolem. Nikdo nevěděl, co by měl udělat. Lado
měl zrychlený dech, měsíční světlo se odráželo v jeho očích a prozrazovalo změnu, která v něm
najednou nastala. Vypadalo to, jako by se změnil v divoké lesní zvíře. „Jak chceš,“ řekl Dřevan a
narovnal si potrhané oblečení, „budeme bojovat.“ Mlada už Lada neudržela, nechala ho, ať se znovu
vrhne vpřed. Ovšem tento útok již Dřevan očekával, včas uhnul a praštil Lada přes záda. Oba soupeři
se proti sobě postavili tváří v tvář. Najednou Lado zakřičel, ovšem jeho hlas byl jiný, vysoký, strašlivý.
Zvuk, který začal vydávat, zněl přesně jako křik Jestřába. Lidé kolem si museli zacpat uši, včetně
Dřevana. Tu ale Lado znovu vyskočil a chystal se praštit svého protivníka přes hruď. Jenže ještě před
tím, než se ho dotkl, mu z ruky vyšla síla, podivná, přesně mířená. Dřevan odletěl několik kroků
dozadu a zhroutil se na Zem. Ošklivě se při pádu poranil, z hlavy mu tekla krev. Lado znovu zakřičel a
chystal se zaútočit, ale to už ho popadl z jedné strany Stado a z druhé Mlada. Zrak se změnil a vypadal
opět lidsky. Křik se proměnil ve slova. „Ve jménu Jestřába Ostrodrápa,“ zakřičel Lado dunivě, „odejdi
zpět do prázdna!“ Náhle se ozval křik skutečného Jestřába, teď v noci, což bylo opravdu velmi, velmi
nezvyklé. Lidé byli překvapení, když se najednou z lesa vynořil Jestřáb, který se bez rozmýšlení vrhl
proti Dřevanovi. Ten se vyděsil a dal se na útěk. Volal o nadpřirozenou pomoc, ke svým vlastním
spojencům, ale žádná pomoc pro něj nepřicházela. Jestřáb ho hnal až k druhému okraji vesnice.
Netrvalo dlouho a vše ztichlo. Jediné, co zaražené tváře přihlížejících oživilo, byl náhlý závan
východního Větru.
Celé představení nejvíce překvapilo Jara, který stál jako zkamenělý. Nechtěl se k tomu vůbec
vyjadřovat, protože oba soupeři byli jeho dobří přátelé. Avšak uvědomoval si, že Lado byl v právu.
„Lado?“ ozval se hluboký hlas náčelníka vesnice, „opravdu nám nechceš něco povědět? Tohle
nedokázal ani můj děd, a to byl jeden z nejlepších bojovníků naší doby, kterého chránil zlatý Orel.“
„Ustupte,“ ozvalo se z davu, „na stranu!“ Lidé se rozestoupili a mezi nimi se objevila Ladova matka.
Okamžitě přišla ke svému synovi, vzala jeho obličej do rukou a donutila ho, aby se na ni podíval. „Kdo
jsem?“ zeptala se. Lado něco zamumlal. „Nahlas,“ zdůraznila svou otázku, „kdo jsem?“ Najednou se
v Ladových očích objevily slzy. „Mami,“ řekl koktavě, „kde je Mlada? Je v pořádku?“ „Ano,“
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odpověděla, „je tady vedle tebe, podívej.“ Mlada k Ladovi přistoupila a pevně ho objala. Lado pocítil
úlevu, ale jeho slzy stále tekly proudem a třpytily se v záři mnohých Hvězd. I když lidé kolem byli stále
velmi udivení, mnohým z nich samým dojetím rovněž zvlhly oči. Na okraji stojící Drako, který byl
obalený ve svém novém modrém plášti, se obrátil na vedle stojícího mistra a pošeptal mu: „Jestli teď
začneš kvákat, zažiješ muka.“ Mistr byl však také dojatý na to, aby nad něčím takovým vůbec
přemýšlel. Když se ovzduší opět uklidnilo, Lado dostal darem od své matky kožený váček s krásným
modrým kamínkem. „Sem do tohohle váčku,“ řekla žena, když ho synovi předávala, „si dej všechny
ochranné předměty, o kterých jsme se bavili. Uvidíš, že ti pomůže nejen v našem světě, ale i pokud
bys zase měl odejít do větrů.“ Lado ho s vděčností přijal a obvázal si šňůrku kolem krku. Kamínek,
který se nacházel uvnitř, byl vskutku nádherný. Byl světle modrý s mléčným nádechem a pouhý dotek
působil velice příjemně. Lado cítil, jak do sebe tento podivný kamínek nasává měsíční svit. Poté ho
schoval zpět do váčku, pozvedl zrak a už klidným hlasem se obrátil na ostatní z vesnice. „Je načase,“
řekl, „abych vám o něčem pověděl.“ Po těchto slovech pokynul ostatním, aby se vrátili zpět na pole a
posadili se. Když tak učinili, Lado se před ně postavil a pověděl jim o všem, co zažil. Nejen o tom, jak
se jako duše utkal v boji s pastýřovým synem, ale i o tom, jak se předchozí rok spojil se silou Jestřába
v tom podivném domě uprostřed hlubokého lesa. Pověděl jim dokonce i to, jakým způsobem se dnes
s Mladou pokusili ten tok síly zastavit. Když si to lidé vyslechli, vrátili se opět k bujaré zábavě. Mnozí
z nich ještě popřáli Ladovi štěstí a začali s ním jednat se stejnou úctou, s jakou přistupovali k těm
nejuznávanějším léčitelům. Ti, co čirou náhodou Ladovo vyprávění neslyšeli, si ho vyslechli od svých
známých. Ve vesnici, kde se všichni znají, se zkrátka vše roznese rychlostí požáru.

5
Nastala hluboká noc. Lado a Mlada si potřebovali jít lehnout dřív, protože byli velmi unavení. Lado
v pohodlné postýlce usnul spokojeně, čemuž pomohla i vůně Třezalky, která byla cítit všude po
místnosti. Nic nenasvědčovalo tomu, že by měl mít další zajímavý zážitek, avšak skutečnost může být
vždy trochu jiná, než jakou si ji vysníme.
Skrze vysoké stromy skoro žádné Hvězdy neprosvítaly. Všude byla zase jen tma, listí ve vysokých
korunách se jemně vlnilo a lehký vánek opatrně pročesával husté hnědé vlasy. Lado opět pocítil
pálení na tváři pod levým okem, cítil se být lehký a poněkud vyšší. Malá mýtina kolem začala získávat
obrysy, světlo Měsíce v úplňku odhalilo to, co Lado doposud nezaznamenal. Nemohl uvěřit svým
očím, protože před ním stála nádherná žena se zlatými vlasy, která byla oděná v těch nejjemnějších
bílých šatech. V ruce držela dřevěný luk a šípy. Usmívala se. Vedle ní pak na všech čtyřech majestátně
postával bílý Vlk, se kterým Lado již měl tu čest se setkat. „Dobrý pokus,“ promluvila dívka medovým
hlasem. Lado nechápal. „Ale naprosto zbytečný,“ pokračovala, „ta síla, nebo spíše spojení, je tvou
součástí už pořádně dlouho.“ Vlk se zasmál hrubým hlasem, jeho ušlechtilé oči se rozzářily. Mechová
podestýlka příjemně hladila bosá chodidla. Dívka přistoupila blíže k Ladovi, ladně, téměř neslyšně.
Lado okamžitě poznal, kdo to je. Byla to víla. „Víš, proč jsem tu?“ zeptala se. „Nevím,“ odpověděl
Lado zmateně. „Trápila tě otázka,“ navázala víla, „kdo vlastně učí křísníky, je to tak?“ Lado souhlasně
pokýval hlavou. „Pak věz,“ dokončila víla, „že jsme to my, víly.“
Najednou se víla záludně usmála, otočila se a vyrazila směrem k druhému konci mýtiny. Chůze se
změnila v běh, ladný, přirozený. Po něm následoval skok, který vílu odnesl až do koruny té nejvyšší
Borovice, která se nacházela v dálce. Lado už slyšel mnoho příběhů a věděl, že tohle některé víly
dokáží. „Teď ty,“ zavolala víla z vysoké větve, na níž seděla, „zopakuj to po mně.“ Lado znejistěl. „To,“
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rozkoktal se, „to přeci nedokážu, jsem člověk, ne víla.“ Vedle stojící Vlk se opět rozesmál, asi ho celé
to představení velmi bavilo. „Ty, že nejsi víla?“ zeptala se víla s úsměvem, „podívej se na sebe.“ Lado
zvedl své dlaně a podíval se na ně. Připadaly mu lidské, ale občas se zdálo, jako by po dopadu
měsíčního světla prosvítaly. Pochopil skutečnost, kterou se již mnoho lét snažil potlačovat. Kdysi
dávno mu jeden léčitel, který ho zbavoval těžkého a velmi nepříjemného kašle pomocí Slézu a dalších
bylinek, pověděl: „Zvláštní, na chvíli se mi zdálo, jako bys kráčel v zástupu vílích lidí, jako bys byl
jedním z nich.“ Tehdy byl Lado ještě velice mladý. „To není možné,“ zeptal se, zatímco upíral své
tmavě zelené dětské oči na léčitele, „já žádné víly nevidím.“ Léčitel se usmál, vzal chlapcovu ruku do
dlaní a dodal: „Tvá duše je z jiného rodu.“ Podíval se chlapci přímo do očí a řekl: „Z rodu víl.“
Vzpomínky se rozmazaly, čas se otočil o několik koloběhů zpět. „Mami,“ volal malý chlapec, jehož oči
byly plné slz. Běžel přes louku do vesnice k domu své maminky. „Slyšel jsem divné hlasy,“ řekl, když
k mamince dorazil, „a viděl jsem, jak letím vzduchem, jak skáču, ale nepadám.“ „To bude dobré,“
usmála se maminka, „pojď dovnitř, udělala jsem jablka v medu.“ Vzpomínky se rozplynuly a byly
vystřídány mlhavými obrazy, prastarými, z jiných časů a světů. Všechno bylo rozmazané v bílé mlze,
zřetelná byla pouze malá ručička, která držela ohromné jablko. Ladovi se zdálo, že bylo ze zlata.
Neslyšel slova, pouze je cítil. „Vidíš, jak je důležité, abys mě poslouchal,“ promluvil mužský medový
hlas, „ti jedovatí vetřelci tě málem snědli.“ „Tati,“ zeptal se dětský hlas, „smím ti říkat tati?“ Mlha
zahalila obzor, Lado celý zmatený zamrkal očima. Vidění se najednou rozplynulo, byl zpátky uprostřed
měsíčním světlem zalité mýtiny. „Dobře,“ chytil se Lado za hlavu, „hlavně se z toho nezbláznit.“
Nabral dech, postavil se přímo a vybavil si každý pohyb, který mu víla předvedla. „To zvládnu,“ řekl si
pro sebe, „stejně to je spíš sen než skutečnost.“ Pomalá chůze se změnila v běh. Lado dýchal
pravidelně, soustředil se, nechtěl udělat nic špatně. Když dorazil na místo, odkud se víla vznesla do
povětří, bezmyšlenkovitě se odrazil od Země. Byl překvapený, když se skok skutečně změnil v let.
Ovšem velmi rychlý let. Kdoví, kam by až doskočil, kdyby se víla nenatáhla, nechytila ho a neposadila
vedle sebe na tu nejvyšší větev v koruně statné Borovice. „Odraz byl moc silný,“ dodala víla a
rozesmála se.
Jakmile se Lado trošku rozkoukal, byl z celého toho výhledu doslova unešený. Kopce pokryté
hlubokými lesy se spojovaly s temnou nocí a připomínaly, že jsou plné těch nejskrytějších tajemství.
„Podívej se támhle,“ řekla víla a ukázala do dálky. Lado ztuhl. V dálce spatřil svou vesnici, kolem níž
plápolaly ohně oslav. Poslední nadšenci si asi řekli, že v tak krásnou noc a uprostřed veselí přeci
nepůjdou spát. „Tohle místo je skutečné?“ zeptal se s údivem. „Samozřejmě,“ řekla víla, kterou
Ladova otázka překvapila, „všechno tady je skutečné, je to tvůj svět.“ Ještě chvíli se oba dívali do
dálky a nechali vánek, aby je hladil. „To by stačilo,“ řekla víla, „musíme seskočit.“ „Seskočit?“ zarazil
se Lado, kterého náhle přepadla závrať. Víla se opatrně na větvi postavila, učinila skok a bez
sebemenšího náznaku otřesu dopadla na Zem. Vypadalo to, jako by ji něco ve vzduchu chytilo a
jemně ji pak postavilo. „Tak ať,“ řekl si Lado a udělal to samé. Skočil a pocítil tah, jako by si ho Země
přitáhla. Když na ni Lado dopadal, očekával alespoň lehký dotek, avšak necítil vůbec nic. Najednou
stál na mýtině na obou nohách. Víla se zasmála, její zlaté vlasy se rozzářily do všech stran.
Lado se snažil usmát, ale jeho levá tvář stále pálila. Nevěděl proč, a tak se na to víly zeptal. „To se
dozvíš časem,“ odpověděla víla, „navíc to teď není důležité. Ukaž mi raději dlaně.“ Lado natáhl ruce a
nechal vílu, aby mu je prozkoumala. Víla až s přehnanou pečlivostí ohmatávala každý malý kloub na
prstech, potom dlaně jako celek. „Je to dobrý,“ řekla nakonec, „nejsou poškozené.“ Znovu se usmála.
„Proč,“ zeptal se Lado nechápavě, „proč by měly být poškozené?“ „Protože si nedáváš pozor,“
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pokárala ho víla, „máváš s nimi jako při nějakém cizokrajném tanci.“ Oba dva stáli na okraji mýtiny
hned vedle veliké Borovice. Víla vzala Ladovu pravou ruku, natáhla ji a namířila směrem do středu
paloučku. „Roztáhni prsty od sebe,“ poručila. Lado poslechl. „Teď,“ pokračovala víla, „si představ, jak
z nich proudí oheň.“ Lado tak učinil, ale nic se nestalo. „Soustřeď se víc,“ poručila víla, „síla tě
poslechne, když ji usměrníš.“ Lado se nadechl a začal se soustředit nejlépe, jak to jen uměl. A, světe
div se, z druhého kloubu na prostředníčku se vynořila malá oranžová jiskra. „Vida, Vide Ladovide,“
zaradovala se víla, „to je dobrý začátek.“ „Hm,“ odpověděl Lado nezúčastněně. Najednou však kůže
kolem jeho nehtů začala hořet, a to nejen na pravé, ale i na levé dlani. Lado vykřikl bolestí, avšak víla
si ho vůbec nevšímala, stále pevně svírala jeho pravou ruku a mířila s ní doprostřed mýtiny.
Zničehonic bolest přestala, prsty se nažhavily a z pravé dlaně začal proudit oheň, který ozářil stromy
kolem. Trvalo to dlouho. Kdyby se někdo přikradl a celé představení zpozoroval, mohl by si myslet, že
na kraji mýtiny stojí strašlivý ohnivý drak. Oheň proudil a proudil a nechtěl se zastavit. Nakonec proud
výhně jen zaprskal a rozplynul se do mnoha jisker. „Co to bylo?“ zeptal se Lado. „Něco,“ odpověděla
víla, „co tě asi budu muset naučit ovládat.“ „Taky to umíš?“ nepřestával se ptát Lado. „Já?“ odvětila
víla a zasmála se, „ne, takovou sílu já nepotřebuji. V tvém případě je to požehnání od jednoho boha,
který vládne nebeskému ohni. Jestlipak víš, kdo to je?“ Lado odpověď moc dobře znal. Postava
v bílém obleku, se zlatými vlasy a třezalkovým věnečkem kolem hlavy se vryla do jeho mysli.
Následovalo pár dalších cvičení ve skocích a dopadech. „Časem se naučíš,“ říkala víla, „kolik síly musíš
do odrazu dát.“ Ke konci pak Lado zvládl vyskočit na Borovici a sednout si na větev úplně sám. Naučil
se vyskočit na košaté Duby a chodit po nich jako Veverka, která horlivě sbírá žaludy na zimu. Nicméně
i přes svou lehkost zdaleka nedosáhl veverčí obratnosti a rychlosti. Když pak oba spolu s bílým Vlkem
odpočívali na mýtině, víla Ladovi řekla: „Zatím ti to celkem jde, ale je ještě plno věcí, které se musíš
naučit.“ Potom podrbala Vlka za ušima. Tomu se to pochopitelně moc líbilo. Lado se zamyslel. „Slíbil
jsem,“ začal pomalu, „že zničím tu sílu, která se mnou bojovala minule.“ Bílý Vlk se zadíval do
Ladových očí. „To nebude tak jednoduché,“ řekl hrubým hlasem, „navíc je veliký rozdíl mezi zničením
a vyhnáním.“ „Jaký?“ zeptal se Lado nechápavě, i když tušil, jak bude odpověď znít. „Zlý duch se dá
vyhnat,“ začal Vlk vysvětlovat, „do jiných světů. Nejlepším případem je ho navždy vyhnat mimo vejce
světů, mimo Přírodu.“ „Avšak,“ navázala na Vlkova slova víla, „ničení je docela jiná věc. Duchova síla
může vyprchat, a tak zanikne. Druhou možností je ho pozřít a přeměnit tak na vlastní sílu, což ostatně
dělají krvepijci a někteří ostatní vetřelci, běsy a zlí duchové.“ „A,“ začal se zajímat Lado, „může dobrý
duch nebo někdo takový pozřít špatnou sílu a přeměnit ji?“ Vlk se zasmál. „Já to dokážu,“ odpověděl,
„ale musí být hodně oslabená.“ „Což ale rozhodně není případ s tou silou, kterou chceš zničit,“
dodala víla. „Pravda,“ řekl smutně Vlk, „je moc silná.“ Lado se zapřemýšlel. Přitom pozoroval
mihotavé světlo Hvězd na noční Obloze. „A když ji oslabím tak, že se bude svíjet v ohni,“ zeptal se
Lado, „budeš ji moci sníst?“ „Ano,“ odpověděl Vlk, „pravděpodobně ano.“ Víla se usmála. „Jen ještě
vymyslet,“ zamyslel se opět Lado, „jak ji vylákat.“ „To tě naučím zítra,“ odpověděla víla a vstala, „pro
dnešek už toho bylo dost. Nechci, aby tě všechny ty nové zážitky zahltily.“ Vlk souhlasně pokýval
hlavou. Potom líně zívl, vstal a obešel mýtinu, jejíž mechové podloží bylo příjemně vlhké. Poté se
tajemně vznesl do vzduchu a zmizel mezi Hvězdami. „Lado,“ promluvila vedle stojící víla, „nadechni
se.“ „Proč?“ snažil se Lado odporovat. „Nadechni se,“ zopakovala víla svůj příkaz. Lado tedy poslechl,
zavřel oči a nadechl se čerstvého vzduchu, který začal pomalu ohlašovat příchod svítání.
Nádech vystřídalo prudké zakašlání. Jakmile Lado otevřel oči, spařil, že je opět u sebe doma. Ze
stropu visel sušící se Pelyněk, šedý popel pod kotlíkem vypadal čerstvě a netknutě. Lado se otočil
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doleva a spatřil spící Mladu. Včera večer byla velmi unavená, tak nebylo divu, že tvrdě spala, jako by
na ni někdo uvalil šípkové kouzlo. Lado ze sebe shodil peřinu a posadil se. Celé tělo měl zpocené a jen
těžce oddechoval. Na chvíli zavřel oči, zamyslel se, a pak je zase otevřel. „To zas bylo něco,“ pomyslel
si. Avšak okamžitě ho z přemýšlení vytrhlo hlasité zabouchání na dveře před ním. V tu chvíli se Mlada
probudila a rychlostí Netopýra se prudce posadila. Koukala se zmateně kolem, poté pohlédla na Lada.
„To nic,“ řekl Lado, „jen lež, já tam jdu.“ Lado pomaličku vstal, přehodil přes sebe košili a vydal se
otevřít dveře. Když tak učinil, jeho rozespalý zrak se změnil v oheň. Zuby zatnul tak pevně, až si
málem vykloubil čelist. Před ním totiž stál člověk, kterého by tu vůbec neočekával. Jeho oblečení bylo
potrhané a na tváři měl ošklivou ránu, jakou může způsobit jen škrábnutí tím nejostřejším drápem
velkého dravce. Za ním pak stál v koženém oblečení a s šedými vousy starý pastýř, kterého Lado moc
dobře znal. Pastýř se na chvíli usmál, ale pak zase zvážněl a šťouchl do před ním stojícího Dřevana. „Já
… “ promluvil Dřevan pomalu se sklopeným zrakem, „já bych se chtěl omluvit za …“ Potom se
zamyslel a sklopil zrak ještě více. Nadechl se. „Mrzí mě to,“ dodal, zvedl hlavu a pohlédl Ladovi přímo
do očí. „To by stačilo,“ řekl pastýř, vzal Dřevana za oblečení a odtáhl ho za sebe. „Teď,“ dodal, „sypej
zpátky do vesnice.“ Dřevan se na chvíli zapotácel, ale pak se přeci jen zvládl uklonit, načež se vydal
zpět na cestu domů. Lado se poškrábal na hlavě. „Proč se omlouval mně?“ zeptal se pastýře, „mezi
námi dvěma přeci žádný dluh není. Měl by se omluvit Mladě.“ „To jsou první slova,“ usmál se vlídně
pastýř a jeho ušlechtilé oči se rozradostněly, „která jsem z něj od včerejšího večera dostal. Jsem rád
alespoň za to.“ „Já také,“ odvětil Lado a opětoval úsměv. „Je u vás všechno v pořádku?“ zeptal se.
„Dá se to tak říct,“ odpověděl stařík, „co se stalo, stalo se. Teď s tím nic moc neuděláme.“ Pastýř
smutně sklopil zrak, ale pak se opět rozveselil. Všiml si totiž jedné věci, která Ladovi zatím unikla.
„Hezké,“ řekl stařík a ukázal na Ladovu pravou dlaň. Lado opatrně zvedl obě dlaně a vydechl úžasem.
Kůže u nehtů na obou rukách totiž byla zbarvena mléčně bílou barvou. Lado si myslel, že to seškrábe,
ale nešlo to, jelikož to nebylo žádné obarvení. „To znám,“ řekl stařík, jehož oči nyní skutečně zářily,
„to nezmizí.“ „No,“ řekl Lado a mlaskl pusou, „to je teda skvělý.“ „Ale neboj,“ dodal pastýř stále s
úsměvem, „nikdo to na první pohled nepozná, především když bude venku teplo nebo slunečno.“
Skrze jeho šedé vousy se zableskl zdravý chrup. „Oheň zakryje oheň,“ dodal. „Hm,“ řekl Lado a
podíval se zpět do domu, „nechcete se s námi najíst?“ „Nene,“ odmítl stařík nabídku, „musím už jít.“
„Ale no tak,“ snažil se ho přesvědčit Lado, „vždyť to byste nás urazil. Navíc, když jste se vydal až sem
…“ „Opravdu musím odmítnout, Lado,“ omluvil se pastýř, „svůj úkol jsem splnil a čeká na mě zase jiná
práce.“ „Úkol?“ zeptal se Lado. „Slíbil jsem totiž lesním duchům,“ vysvětlil stařík, „že se budu snažit
urovnávat křivdy mezi zdejšími vesnicemi. Snad sis nemyslel, že se pastýři starají jen o Ovečky a léčí
blázny studenou vodou.“ Nyní Ladovi něco došlo. „Proč,“ zeptal se, „proč mi Leši pomáhá?“ Stařík
opět ukázal zuby pod vousy. „Pokusil se mě včera zachránit na stromě,“ pokračoval Lado, „a vsadím
se, že to byl on, kdo ke mně poslal toho šedého Vlka, aby bojovníkům dodal odvahu a mě uklidnil.“
Na chvíli se zamyslel. „A najednou,“ dodal, „pošle vás, abyste urovnal spor mezi mnou a Dřevanem.
Zajímalo by mě, o co mu jde.“ Oči staříka nepřestaly zářit. „Jsi chytrý,“ řekl, „umíš si dávat věci
dohromady jako každý dobrý stopař. Avšak …“ Pastýřův hlas se na chvíli podezřele proměnil a
ztajemněl. „Vše,“ dodal, „je trošku jinak, než to vypadá. Musím jít.“ Úsměv na jeho rtech stále
nezmizel. Na okamžik se Lado podíval zpět do domu, aby se přesvědčil, že Mlada v pořádku spí.
Ovšem jakmile obrátil svůj zrak zpět před dveře, tiky z dětství se mu opět ozvaly. Stařík totiž
zničehonic zmizel. Nikde nebyl, ani vpředu, ani vlevo, ani vpravo. Vesnice ještě spala klidným
spánkem, jediné, co se pohybovalo, bylo listí stromů, jež se táhly v nekonečných lesích přes vysoké
kopce. Cestička vedoucí do lesa byla naprosto prázdná.
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Lado se s vyděšeným pohledem a úplně rozevřenýma očima vrátil zpět na své lůžko. Pomalu se
přikryl a snažil se celou příhodu rozumně vysvětlit, ale nešlo to. „Jen klid, jen klid,“ opakoval si
potichu. To znovu probudilo Mladu. „Copak se děje?“ zeptala se rozespale. Lado se jen zoufale usmál,
něžně Mladu políbil na tvář a odpověděl: „Něco hodně, hodně, hodně zvláštního.“ Mlada, která velmi
dobře znala Ladovu povahu, se rozesmála.

6
Jakmile se Lado trošku vzpamatoval, rozhodl se vstát a vyrazit na procházku po vesnici. Věděl, že ho
čeká něco velkého, obzvláště pokud v tom byl zapletený sám Lovec, vládce všech šprýmařů. Lado už
dlouho nikam nevycestoval, což ho děsilo. Nechtěl se vzdát klidného života ve vesnici, kde měl nejen
spoustu možností jak se zabavit, ale hlavně si mohl vždycky sednout, ať už v lese, na louce nebo při
práci na poli, a pozorovat krajinu kolem, poslouchat zpěv ptáčků a vítat vycházející Slunce. Nadechl
se, pomalu a opatrně. Svítání je nejbarevnější částí dne, proto si ho chtěl pořádně vychutnat. Nebe
získávalo krásnou světle modrou barvu, Vítr pofukoval v trnitých keřích a přinášel dech života všem,
kdo právě vstávali. Lado pomaličku vykročil dále do vesnice směrem k návsi, odkud bylo vidět na čistý
potok, jenž se vlnil podél lesa. Avšak Lada zaujalo něco jiného. Poblíž jednoho domu, který sousedil
s ohromným polem v dálce, na němž stále několik opozdilců oslavovalo hody, se totiž spolu bavilo
několik lidí, kteří na první pohled vypadali velmi rozespale. Mezi nimi byl pod dohledem jednoho
bojovníka i ten zkušený voják, kterého den předtím při boji v lese zajali. Lado se zastavil a nenápadně
se tím směrem podíval. Na jeho tváři se objevil úsměv. Podivíni z blízkého tábora, z nichž si mnozí již
stačili opatřit modré pláště, se očividně snažili zkušeného vojáka přesvědčit, aby odešel s nimi a
schoval se u nich. Avšak ten si od nich snažil udržovat vzdálenost. Místo zvážení jejich návrhu se
rozhodl, že se připojí k opozdilcům, kteří stále oslavovali. „Vidím,“ řekl si Lado pro sebe, „že se ti náš
způsob života líbí. Brzy budeš jedním z nás.“ Lado to už mnohokrát viděl. Lidé zkrátka rádi cestují a
zkouší nové věci, a tak někteří cizinci chtějí bydlet s Vindy podobně, jako někteří Vindové vyhledávají
změny, které jim nabízí život v západní říši. Avšak to se v žádném případě netýkalo Lada, kterému se
život cizinců rozhodně nezamlouval. Jak tak Lado přemýšlel, ani nepocítil, že mu něco přeletělo nad
hlavou, přistálo za ním na tvrdé Zemi a hlasitě zakrákalo. Lado se celý vyděšený prudce otočil a spatřil
šedou Vránu, jak se snaží něco najít v hlíně. „Vítej,“ řekl Lado prostě a usmál se, „copak si přeješ?“
Vrána jeho slova zprvu nebrala v potaz, ale pak se na něj upřeně podívala. Lado pocítil lehký dotek na
hrudi, jako by se ho dotklo něco neviditelného, jako by se kolem prohnal lehký vánek a zamířil
k němu. Nadechl se, podíval se pod sebe, potom do dáli na louku, která se leskla kapičkami rosy.
Snažil se rozpomenout, co to vlastně měl dnes v plánu. „Už vím,“ řekl si, „musím zajít za tím kovářem
nechat si vyrobit ten mečík.“ Podíval se do dáli až za louku, kde se rozprostíraly další hluboké lesy,
jimž vládly statné Buky, Duby, Borovice a Břízy. Nad vysokými korunami stromů se už pomalu začal
zjevovat šedý dým, který prozrazoval, že se kovář již chystá pustit do práce. „Tak jo,“ řekl si Lado pro
sebe, „musím jít.“ Pak se obrátil na Vránu a dodal: „Těšilo mě.“ Poté se uklonil a vydal se směrem na
zelenou louku. Rovina byla brzy vystřídána lehkým stoupáním a k lesu to už nebylo daleko. Ovšem
najednou Lado opět uslyšel šum velikých křídel a potom téměř neslyšné přistání na okraji lesa. Vrána
se rozhodla Lada sledovat, patrně ze zvědavosti, kterou všechny Vrány překypují. Avšak Lado jen
pokrčil rameny a vydal se dále do hlubokého lesa, jehož stromy se leskly zlatavou barvou svítání.
I když les sám o sobě byl docela zarostlý houštím, cestička byla krásně upravená, takže dostat se ke
kováři bylo otázkou několika málo okamžiků. Když se Lado dostal na mýtinu, kde měl kovář svůj
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domeček, přepadl ho pocit tajemna. Vedle domečku se nacházela celá kovářská dílna. Různé kusy
železa prozrazovaly rozdělanou práci a rozehřátá pec upozorňovala, že se řemeslník za malou chvilku
vrátí. Domeček sám o sobě byl docela prostorný a z pevného dřeva. Náhle se jeho dveře otevřely a
ven vyšel statný muž s koženou zástěrou. I když byl přibližně stejně vysoký jako Lado, musel být
výrazně těžší. „Lado!“ vykřikl kovář a rozzářily se mu oči, „vítej u mě!“ Lado se usmál a pokusil se
zdvořile uklonit. „Copak tě sem přivádí?“ zeptal se kovář. Potom se otočil, vzal na stole položené
kladivo, vytáhl z pece kus železa a začal ho na kovadlině tvarovat. Všude byl cítit pach kouře a směsi
různých přípravků nutných na tvrzení. V tu chvíli si Lado povšiml, že ze dřevěné stříšky, která se nad
dílnou nacházela, visel sušící se Sporýš, neboli Železná bylina, která se musí sbírat za přesně
stanovených podmínek, aby měla moc utvrzovat meče. Veškeré obřady a zaříkání s tím spojené byly
součástí kovářských tajemství. Když kovář vytvaroval hmotu do vytouženého tvaru, hrdě se nad svým
dílem pousmál. „Chtěl bych tě poprosit,“ navázal Lado na jeho předchozí otázku, „jestli bys mi
nevyrobil malý mečík, ne větší než cvakátko na nehty.“ Kovář odložil kladivo, otřel si pot z čela a
snažil se přemýšlet. „Na ozdobu?“ zeptal se nakonec s rukama opřenýma o stůl. „Ne,“ zavrtěl Lado
hlavou, „na boj.“ Kovář zamrkal očima a podíval se na jasně modré Nebe. Poté chvíli přemýšlel.
„Aha,“ řekl nakonec s úsměvem na tváři, „pro boj v jiných světech.“ Lado souhlasně pokýval hlavou.
„Dobře,“ odvětil kovář, „ale na oplátku mi o tom něco povíš.“ „Jasně,“ řekl Lado a jeho oči se
rozzářily, „co bys chtěl vědět?“ Kovář ukázal zuby v úsměvu a chystal se v peci nahřát krásně lesklý
kousek železa. Abyste věděli, kováři zásadně pracovali venku, protože se kolem nich držela
prazvláštní síla, která by je mohla jedovatými výpary z výhně udusit nebo zmrzačit, pokud by
pracovali v uzavřeném prostoru. „Pamatuješ si,“ prohodil kovář, „jak jsme se stali Vidy?“ „Ach ano,“
řekl Lado hrdě a pozvedl zrak, „byli jsme tehdy ve stejné skupince. Takoví výrostci.“ Oba se nahlas
zasmáli. „Stejně,“ zasnil se kovář a položil ruku na stůl, „nejlepší věk byl do postřižin. To jsi nemusel
vůbec nic řešit.“ Kovář hlasitě zívl. „Jenže potom,“ pokračoval, zatímco se podrbal na hlavě, „si tě
vzali do parády a začali tě připravovat na to, že se staneš Videm, že za přibližně stejnou dobu, kterou
jsi již měl tu čest žít, projdeš obřadem dospělosti.“ Lado se snažil rozpomenout. „Bylo to jen tak tak,“
řekl, „byli jsme tehdy zabalení ve vlčí kůži a zoufale jsme chtěli navázat spojení s duchy, získat vidění,
abychom si mohli říkat Vidové.“ „Vid,“ zasmál se kovář, „ten, který vidí … a ví.“ Oba přátelé se opět
zasmáli, protože rádi na své dětství vzpomínali. „Stejně,“ dodal kovář, vstal a začal v nádobce
připravovat výluh ze Sporýše, „holky to mají mnohem jednodušší.“ „To si nemyslím,“ snažil se
odporovat Lado, „nemusí sice samy hledat spojení uprostřed divočiny, ale zase to jejich požehnání
někdy vyžaduje až přílišnou oběť.“ „Vždyť jim stačí,“ odvětil kovář, „to spojení přijmout. Navíc je
babička celým tím obřadem provází.“ Znovu se podrbal na hlavě a dodal: „Přijmou-li ho, jsou ihned
lady. Kdyžto my se musíme Vidy stát, my musíme na kolenou prosit, my musíme tu sílu získat, ony ji
už mají.“ „A co víc,“ dodal kovář, zatímco výluh promíchával, „jim se očišťuje síla sama každý měsíc
kolem novu. Všechno špatné pryč a to dobré dovnitř.“ „My zase bojujeme, zranění při obřadu boje
vyjde nastejno,“ odvětil Lado a mávl rukou, „nebo můžeš provést obřad křemene a dojde ke stejné
očistě.“ Kovář se jen zasmál. „Zajímavé je,“ změnil kovář téma, „jak se spolu s těmi obřady dospělosti
mění jména. Pokud ještě nejsi Videm, nikdo tě plným jménem ani z legrace nenazve, protože by tě
mohl proklít.“ „Musíš vědět,“ odvětil Lado, „jak to jméno použiješ. My si také přece běžně neříkáme
plnými jmény, Vide Pravomíre z rodu Lišky.“ „Je to nebezpečné, Vide Ladovide z rodu Vlka,“ řekl
prostě kovář a záludně se usmál. Lado souhlasně pokýval hlavou.
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V dálce byly slyšet hrající si děti, celá vesnice znovu ožila. Zpoza stromů se ozvalo hlasité krákání, po
kterém následovalo přistání na vrcholku kovářova dřevěného domu. Vrána zaklepala zobákem do
doškované střechy, a potom zvědavě obrátila svůj zrak na kováře a jeho hosta, který v jasně bílé košili
a vlněných kalhotách chodil sem a tam. Potom se však zastavil a upřeně se na Vránu podíval. Kovář se
protáhl. „To,“ zeptal se, „je nějaká tvoje známá?“ Ukázal na Vránu. „Ne,“ odpověděl Lado, „jen mě od
rána sleduje.“ „Hm,“ zamyslel se kovář, „moje prababička pocházela z dalekých krajin na Severu.
Myslím, že to bylo právě od Vraní řeky, byl jsi tam někdy?“ Lado opět začal chodit sem a tam.
„Nebyl,“ odpověděl, „ale musí tam být krásně. Někdy bych rád mezi Vrány zašel, prý jsou to výborní
hostitelé.“ Kováře přepadla zvědavost. „A kde jsi vlastně minulý rok byl?“ zeptal se s úsměvem.
„Tam,“ odpověděl Lado, „kam mě povolalo to vidění, tedy hlavně na Červeném ostrově.“ Kovář
zkontroloval železo v peci. „Říká se,“ řekl vážně, „že tamní lidé nepatří k těm nejpříjemnějším.“ Lado
se zasmál. „Jsou kapánek,“ snažil se najít vhodná slova, „svérázní a poněkud prudcí. Pevně si stojí za
svým, ale zároveň jsou neobyčejně štědří. Mají stejnou povahu jako celé to místo, kde žijí.“ „Viděl jsi,“
zajímal se kovář, „nějaké vesnice?“ „Pár jsem jich viděl cestou,“ odpověděl Lado, „ale nezastavoval
jsem se tam. Neměl jsem moc času.“ Vrána hlasitě zakrákala. „Ticho!“ okřikl ji kovář zvesela.
„Nedávno jsem se vydal tím směrem,“ navázal poté na Ladova slova, „ale spíš jsem potkával cizince
než naše, a to jsem šel bažinami.“ „Cizinci asi zase někam táhli,“ odvětil Lado, „nedivil bych se.“
„Nejhorší je,“ řekl kovář, „že je s nimi opravdu velmi těžká domluva. Na všechno musíš hledat slova,
dobře to zaobalit, jinak se s tebou nikdo nebaví.“ Opatrně vytáhl nahřáté železo z výhně. „Jsou tak
chladní,“ dodal, vzal kladivo a hlasitě práskl do rozpálené hmoty na kovadlině. „Cizinci,“ zasmál se
Lado, „jen mluvit a mluvit a nepovědět nic.“ Kovář chytil rytmus a pustil se do práce. Rytmické bití
střídala práce s ohromnými kleštěmi. Lado k němu přistoupil blíže. „Kde ses to naučil?“ zeptal se.
„Něco od dědy, něco od otce,“ odpověděl kovář, „další věci od trpaslíků a samozřejmě od Vítěze …
tedy Mocného Vida.“ Prásk. „Od trpaslíků a ludků hlavně kouzla a zaříkání,“ dodal kovář, „a jak
očarovat draky, kteří střeží kovy Země. To víš, Matce Zemi se to zrovna nelíbí.“ Lado se zamyslel. „A
jak kovy hledáš?“ zeptal se. „Hlavně,“ odpověděl kovář a otřel si pot z čela, „pomocí lískového
proutku. Cítím je.“ „Moje matka,“ navázal Lado, „tak hledá podzemní vodní prameny. Ale kdo tě
vlastně naučil výrobu mečů?“ Kovář se zamyslel. „Hodně mě naučil jeden sen,“ odpověděl, „který
jsem měl jednou během ohnivého období v roce, kdy je Slunce rozpálené.“ Znovu si otřel pot z čela.
„Zjevil se mi sám Vítěz,“ pokračoval, „a ukázal mi, jak je mám vyrábět a tvarovat.“ Mečík už byl skoro
hotový. „Ale nejhorší ze všeho,“ dodal kovář, „jsou právě ti draci. Kdybych je neočaroval, tak by na
mě určitě uvrhli kletbu a dostal bych nějakou tu kovářskou nemoc.“ „Vidíš draky?“ zeptal se Lado.
„Co vidím,“ zasmál se kovář, „za určitých podmínek se dá přímo cestovat mezi různými světy a teď
nemyslím chození do větrů. Umím projít mlhou, šípkovým keřem, takže přede mnou stojí trpaslíci,
draci a kdoví kdo ještě z masa a kostí.“ Ladovi se projít skrze šípkový keř podařilo zatím jen jednou,
ale rozhodně to nebyl pěkný zážitek. Málem tam uvízl a nebýt rychlého vnuknutí, pravděpodobně by
se už nikdy nevrátil.
Netrvalo dlouho a malý mečík byl hotov. Zchlazení v kouzelné sporýšové vodě, pronesení zaříkadel a
lesklá malinká čepel udělaly na Lada veliký dojem. V hlavě měl obrázek kováře, který za třpytu Hvězd
uprostřed hlubokého lesa, obklopeném černočernou tmou, vyrábí mezi oranžovými ohnivými
jiskrami ty nejlepší zbraně, jejichž vzorem jsou vědomosti předávané po nespočet věků od počátků
všeho bytí. Lado za mečík poděkoval a chystal se ho vložit do svého koženého váčku, který obdržel od
své maminky. „Tam ho nedávej,“ zastavil ho kovář, „zvláště, pokud tam máš jiné věci, jejichž sílu by
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železo mohlo narušit.“ Lado se tedy rozhodl, že si zatím přiváže mečík k zápěstí. Kdyby měl na sobě
opasek, připnul by si ho k němu jako ozdobu. Kovář se usmál a dodal: „Nemíchej věci dohromady.
Některé síly se prostě nemusí.“ Lado se zdvořile uklonil a ještě jednou poděkoval. Vrána nahlas
zakrákala. „Docela by mě zajímalo,“ řekl kovář, zatímco se rozhodl pokračovat v další práci, „co se to
vlastně včera stalo mezi tebou a tím … no … nevím, jak se jmenuje.“ „Ale,“ mávl Lado rukou, „byl
trošku mimo a rozhodl se mi přebrat ženu.“ Kovář se hlasitě zasmál, takže se Vrána vylekala, avšak
neodletěla. „Už vidím,“ dodal, „jak to bude hlavním tématem na sněmu rady svobodných u statného
Dubu. Jako vždy nic pořádného nevyřešíme.“ „Když ne my,“ pokrčil Lado rameny, „tak ženy na sněmu
matek. Ty vyřeší vždycky úplně všechno.“ Kovář se v záchvatu smíchu málem uhodil kladivem do
ruky.
Na střeše dřevěného domu, nad nímž se jako mohutní strážci skláněly koruny stromů, seděly nyní dvě
Vrány, jedna šedá a druhá úplně černá. Chvíli se na sebe jen tak koukaly, avšak brzy si ve své řeči
pověděly o všem, co tento den zatím prožily. Kovář, jehož povaha byla velice milá, i když navenek
vypadal spíše jako hromotluk, nabídl svému hostovi, aby u něj zůstal přes oběd. Doma v kotlíku se mu
totiž vařil kuřecí vývar, kterému Lado nedokázal odolat, a to především, pokud měl opravdu veliký
hlad. Obě Vrány jednohlasně zakrákaly. „Zajímalo by mě,“ zeptal se kovář, když šel s Ladem do svého
domečku, „co to může znamenat. Vrány se takhle obyčejně nechovají.“ „To záleží,“ odpověděl Lado a
snažil se blýsknout svými vědomostmi, které ho jako malého naučila jeho matka, „jestli přiletěly samy
nebo je poslal nějaký bůh.“ Zamyslel se. „Pokud,“ pokračoval, „Vrány poslala Zubatá … ehm … pak to
může znamenat válku.“ „Nebo?“ zeptal se kovář s úsměvem, když otevíral dveře. „Nebo,“ navázal
Lado, „pokud je poslal Mocný Vid, pak to může znamenat to, že tady bojují proti nějakému zlu,
špatnostem nebo něčemu podobnému. Každopádně to znamená, že se něco dobrého povede.“
„Aha,“ odvětil kovář a pohlédl Ladovi přímo do očí. „Spíš to vypadá,“ začal šeptem, „že nás sledují.
Nejsou zde jako znamení, ale jako něčí poslové zpráv.“ „Myslíš,“ zeptal se Lado, „že nás sleduje
Mocný Vid nebo Smrtka?“ „Nemusí to být jen oni,“ dokončil kovář, „avšak je zvláštní, že Vrány hlavně
slouží těm dvěma, protože jsou naprosto rozdílní jako život a smrt.“ „Vždyť Vrány přenáší duše,“ začal
Lado, „mezi světy mrtvých a živých, podobně jako Havrani, Čápi a další. Mně to zvláštní nepřijde.“
Kovář se zamyslel. „No uvidíme,“ řekl nakonec, „dříve nebo později se to musíme dozvědět.“ Vrány ze
shora sledovaly oba muže, upřeně a naprosto klidně, aby jim žádné slovo neuniklo. Hnědé vlasy
kovářova hosta se zableskly zlatou barvou slunečních paprsků. Netrvalo dlouho a host zmizel uvnitř
domečku, který zde stál již mnoho lét a pamatoval nejrůznější události. Avšak tuto poznal poprvé.
Nad hlavami obou Vran se zjevila silueta postavy. Bílý šat prosvítal, kolem něj byl cítit chlad. Havraní
vlasy se táhly až k pasu a na různých místech byly sepnuty provázky, kamínky a různými dalšími
ozdobami. Obličej postavy vypadal zprvu vážně, ale rty se brzy zkřivily v děsivém úsměvu, který by
každému nahnal pořádný strach. Postava byla téměř neviditelná. Jediná věc, která odrážela
všudypřítomné světlo, byla čepel průhledného meče.
„Takže,“ začal kovář hrdě, „vítej u mě doma.“ Lado byl pohledem na velikou místnost unešený. Všude
visely různé šperky a barevné ozdoby z prapodivných kamínků, které Lado předtím viděl jen
několikrát. Ze stropu visely léčivé rostliny a vůně vycházející z kotlíku hladila nosy jako jemná peřinka.
Avšak ještě dříve, než stačil kovář Ladovi nabídnout, aby se posadil, někdo zaklepal na dveře. Oba
pocítili chlad a obavy. „Kdo to může být?“ zeptal se Lado. „Nevím,“ odpověděl kovář a pokrčil
rameny, „nikoho nečekám.“ Lado dostal strach. „Poslední dobou,“ řekl, „se dějí prazvláštní věci.
Vsadím se, že se něco chystá.“ Posadil se a zašeptal: „Něco velkého.“ Nyní bylo zabouchání na dveře
30

silnější, jako by tam snad stálo více netrpělivých lidí. Kovář se však ničeho nebál. Přešel ke dveřím,
nadechl se a rychle je otevřel. Avšak tímto prudkým pohybem vyděsil ty, kteří klepali. „Ale, ale,“ na
kovářově vážném obličeji se objevil roztomilý úsměv, „co vy tu děláte?“ Před ním totiž stálo asi pět
malých dětí, jejichž oči se leskly úlekem. Všechny děti byly oblečeny převážně v bílém a mnohé z nich
měly listy nebo květiny ve vlasech. „Ctěný pane kováři,“ začal ten nejmenší, „smíme se u vás
schovat?“ Kovář se nevěřícně podíval na Lada, který znovu získal barvu a úsměv. „Jen pojďte,“
odpověděl kovář a otevřel dveře dokořán. Děti vběhly dovnitř rychlostí Větru. Sušící se rostliny se
roztřásly. Avšak jakmile děti spatřily Lada, znovu se zastavily. „Jé,“ řekl jeden hoch, „Lado. Víš, co o
tobě říká tatínek?“ Lado zkřížil ruce na prsou. „Nevím,“ odpověděl s úsměvem. „Že jsi nebezpečný,“
dodal hoch, načež se všechny děti roztomile rozesmály. „Ale,“ řekl další chlapec, „my se tě
nebojíme.“ Jedna věc, kterou si Lado mohl být skoro vždy jistý, byla, že ho děti měly skutečně
v oblibě, a to nejen v jeho vlastní vesnici. Když se Lado posadil, všechny děti ho obklopily a začaly mu
pokládat tisíc a jedna otázek. „Pomalu,“ utišil je Lado, „napřed se budu ptát já.“ Tváře všech dětí se
naplnily zvědavostí. „Co,“ začal Lado důležitě, „ještě o mně vaši rodiče vyprávějí?“ „Že jsi tajnůstkář,“
zvolala jedna dívka rozesmátě, „a podlibín.“ „Podivín,“ opravil ji jeden starší chlapec, který vyndal
vrbovou píšťaličku a začal celý rozhovor ozvláštňovat jednotvárným tónem. Lado se zasmál. „Ale,“
mávl rukou, „to, co o mně říkají, jsou samé přednosti.“ Hrdě pozvedl nos do výšky, načež se děti opět
rozesmály. … Kovář se snažil projít mezi dětmi a nešlápnout na ně. „Jen si klidně povídejte,“ řekl,
zatímco hledal cestu směrem ke kotlíku, „jako bych tu nebyl.“ … „Ale Lado,“ řekl jeden chlapec a
opřel se o Ladovo rameno. Upřeně na něj vrhl svůj modrooký pohled. „Jaká znáš vlastně tajemství?“
zeptal se, „viděl jsi Bouřliváka, Plivníka nebo Ohniváka?“ „A víly?“ zeptala se jedna dívka, „já jednu
viděla u Hlohu za vesnicí.“ „Já,“ řekl další chlapec, „jsem mluvil se stromy. Vždycky na nějaký zaklepu,
zeptám se, jestli je někdo doma, a on mi odpoví.“ „Řeky taky mluví,“ dodala dívka, „a jsou v nich
vodníci.“ „Pomalu,“ snažil se je Lado opět všechny uklidnit, „tajemství je hodně. Každý ve svém životě
nějaká potřebuje, jinak celá jeho bytost trpí.“ „Bytost,“ odvětil modrooký chlapec a opět změnil
téma, „jakou jsi viděl? A kde?“ „Abyste mohli najít záhady,“ dodal Lado zamyšleně, „musíte zajít za
hady.“ „Za hady?“ zeptala se dívka, „ale ti koušou.“ „Všichni ne,“ odpověděl Lado, „jenom občas. Ale
hlavně na Zmije si dejte pozor, za nimi nechoďte.“ Už jen tím slovem „Zmije“ se mu podařilo děti
vylekat. „A kde mám hledat hady?“ zeptal se chlapec, jehož modré oči a hnědé vlasy vypadaly
kouzelně. Lado zvedl dlaň a přejel chlapci po páteři až k hlavě. „Tady,“ odpověděl, „v tom hadovi,
který se ti táhne po zádech, odpočívá skutečná prapůvodní síla.“ Děti se opět rozesmály, protože to
pochopitelně nikdo z nich nechápal. Lada bavilo na děti promlouvat obrazně, v řeči znamení, která
jediná může spolu s myšlenkami sdělit i pocity a moudrost. Mezitím si kovář nabral vývar do misky,
posadil se mezi děti a pustil se do jídla. Děti na chvíli přestaly mluvit, asi také měly hlad. „Proč,“
zeptal se kovář, zatímco ukusoval chléb, „jste se vlastně přišly schovat?“ „No,“ odpověděl starší
chlapec, „přijela návštěva.“ „A kdo přijel?“ zeptal se Lado, který na okamžik zvážněl. „Někdo
z Našinců,“ odvětil chlapec, „s železným křížkem na provázku.“ Lado pomalu vstal. „Musím se tam jít
podívat,“ řekl kováři, který jen pokrčil rameny a souhlasně kývl. „Ještě jednou děkuji za mečík,“ dodal
Lado a vydal se směrem ke dveřím, které venku zdobil zavěšený ochranný věneček z květin. Brzy však
zpozoroval, že z domu vyšly i děti a rozhodly se s ním jít skrze les zpět do vesnice.
Na návsi stojící bojovníci se nestačili divit, když spatřili z lesa vycházet Lada obklopeného dětmi.
Nejvíce je však překvapily dvě letící Vrány, které se nad přicházejícími ve vzduchu držely. Bylo už po
poledni, sluneční paprsky dávaly zrát šípkům, jeřabinám a dalším podzimním plodům. Ten, který na
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statném Koni přijel z kmene Našinců spolu s celým doprovodem, se při pohledu na letící Vrány
pokřižoval a něco zamumlal pod vousy. Bojovníci, mezi nimi i Jaro, již měli připravené zbraně a
chystali se vyrazit na výpravu. „Kam jdete?“ volal Lado zdálky. Našinec si důležitě odkašlal a sám
odpověděl: „Všechny vás tímto zvu do bitvy za našeho pána. Bude hodně legrace a hlavně kořisti.“
V jeho úsměvu se zableskly zuby. „Ani po jednom netoužím,“ řekl prostě Lado, „spíše to považuji za
nezodpovědné, když nevíme, jak jsou na tom vlastně naše vztahy s říší.“ Když k bojovníkům přišel,
upřeně se podíval do očí Našince. Skoro všichni, kdo byli ve vesnici cvičení v boji, se rozhodli vyrazit.
Vítr příjemně zafoukal. Najednou si však Lado uvědomil, že někdo chybí. „Kde je Stado?“ zeptal se
Jara. „Nevím,“ odpověděl Jaro, „doufali jsme, že to budeš vědět ty.“ „Viděl jsem ho,“ doplnil jeden
bojovník, „jak někam odjížděl. Byl ve spěchu, nikdo neví, kam se vypravil.“ Vrány opět zakrákaly. „Tak
co,“ zeptal se Našinec, „jedeš s námi?“ Ladovi se zablesklo v očích. „Ne,“ odpověděl rázně a zkřížil
ruce na prsou. Každému jinému by se bojovníci vysmáli, jenže nyní věděli, že na Lada působí nějaká
síla a že rozhodně není dobré ho do něčeho tlačit. Po chvíli Lado jen zavrtěl hlavou a bez rozloučení
se vydal zpět ke svému domu. Děti, které ho doprovázely, se již dávno rozprchly. „Lado, počkej,“ volal
přibíhající Jaro, „necháme tu pár lidí, neboj se. Avšak musíme odjet hned, ale o to dříve se vrátíme.“
„Kdy?“ zeptal se Lado, „za měsíc? Dva?“ „Dříve,“ ujišťoval ho Jaro, „jedná se jen o potlačení nějakého
povstání.“ „Tak,“ odpověděl Lado, „hodně zdaru.“ Potom se vypravil zpět ke svému domečku,
z něhož byl nádherný výhled na zalesněné kopce, před kterými se nacházel nespočet šípkových keřů.
Skoro všechny šípky již byly sesbírány, avšak Lada napadlo, že ke keřům zajde a jeden šípek si pro
jistotu utrhne. „Prosím o ochranu,“ řekl, když ho utrhl a vložil do svého koženého váčku, „před vším,
co by mi mohlo ublížit.“ Když se otočil, stála za ním Mlada v celé své kráse. Její tvář zdobil úsměv,
protože si všimla malého mečíku, který měl Lado uvázaný kolem zápěstí. Lado se usmál a pevně
Mladu objal. Když nasál bylinkovou vůni, která ulpěla v jejích lesklých vlasech, jednoduše Mladě do
ucha pošeptal: „Miluju tě.“ Potom ji vzal za ruku. „Nechceš se projít?“ zeptal se s úsměvem. „Dobře,“
souhlasila Mlada, „a kam vyrazíme?“ „Do lesů,“ odpověděl Lado, „potřebuji nasát lesní sílu a vůni
dřeva. Mám takové tušení, že se v noci opět něco stane.“
Z procházky se oba manželé vrátili až pozdě večer. Měli si hodně o čem povídat. Když se Lado
nakonec uvelebil ke spánku ve své poměrně měkké postýlce, očekával, že se opět objeví na mýtině,
kde ho bude víla připravovat na to, aby se stal křísníkem. A, světe div se, pochopitelně se nemýlil.
Nádech vystřídalo prudké škubnutí těla. Lado se rychlostí Větru přenesl na černou tmou zalitou
mýtinu, kterou osvětlovaly Hvězdy spolu s Měsícem, pánem vod. Lado odhodlaně vykročil vpřed,
ovšem najednou si všiml, že ho něco tíží na levém boku. Opatrně se tím směrem podíval. Byl velmi
příjemně překvapen, když zjistil, že má u opasku připnutý nádherný meč, který se leskl stříbrem
okolních Hvězd. Meč na pozadí mechové podestýlky vypadal jako nějaký mocný dar od lesních
bytostí. „Tady,“ ozvalo se najednou z vrcholu Borovice, „pojď sem.“ Lado se otočil a spatřil v koruně
statného stromu sedět vílu, jejíž krásné bílé šaty byly čisté jako horský pramen. Nadechl se. „To bude
v pohodě,“ řekl si pro sebe, zatímco se chystal rozběhnout. Běh. Po něm následoval skok a vratké
přistání, které však Lado po zkušenosti z předchozí noci zvládl. Posadil se vedle víly a zadíval se do
jejích hlubokých očí. Ani si nevšiml, že měla vedle sebe na větvi položený sytě červený plášť, který se
zdál být rudý jako sama krev. Byl dlouhý a měl kapuci. „Dnes,“ začala víla, „to bude trošku
zajímavější.“ Záludně se po způsobu vindských dívek usmála. Lado naprázdno polkl. Avšak víla jen
vzala ten červený plášť a s hrdým výrazem v obličeji ho předala Ladovi. „Ptal ses,“ pronesla, „jak
můžeš vylákat krvepijce.“ Lado souhlasně pokýval hlavou. „Nuže,“ pokračovala víla, „oni vědí, jak mají
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hledat krev i na veliké vzdálenosti. Teplo těla je samo o sobě zase až tak nezajímá, pokud vysloveně
nejsou hladoví. Nezraněná a navíc ozbrojená bytost mnohé z nich vystraší.“ Najednou se zasmála.
„Takže,“ dodala, „abys je vylákal, potřebuješ být zraněný a neozbrojený.“ Lado opětoval úsměv.
„Nebo,“ řekl, „je můžu napálit.“ S ohněm v očích si na sebe nasadil plášť. „Správně,“ odvětila víla,
„rudá barva vysloveně křičí uprostřed temného lesa. Někteří si dokonce budou myslet, že jsi raněný,
to víš, moc nad tím nepřemýšlí.“ Po těchto slovech se víla opět záludně usmála a silně Lada udeřila do
hrudi. Ten se překulil a řítil se k Zemi, ovšem těsně před dopadem se otočil a bez jediného zranění
přistál na obou nohách. „Vyzkoušej to,“ navrhla víla, „vydej se dále lesem, celý zahalený v plášti, ať
není vidět ten pěkný mečík.“ Lado se podíval na cestičku vedoucí do lesa pokrytého šlahouny
Ostružiníku. „Dobře,“ řekl si pro sebe, „vždyť se snad nemůže nic stát.“ Pomaličku se tedy vydal dále
po cestičce. Skrze husté koruny stromů prosvítalo jen málo Hvězd, jediné, co bylo patrné, byl jeho
krvavý plášť. Lado si zakryl hlavu kapucí, vzal plášť a celý se do něj zabalil. Uši však měl nastražené.
Netrvalo dlouho a po asi třiceti krocích uslyšel divné zvuky. Ze začátku to znělo, jako by kolem
proletěl Netopýr, jenže Lado věděl, že to bude něco většího. Zvuky se blížily, byly přímo před ním.
Praskání větviček prozrazovalo, že k němu někdo běžel. Lado se zastavil, nadechl a upřeně se zadíval
před sebe. „Ale,“ ozval se najednou tlumený hlas, který doprovázelo hlasité dýchání, „večeře přišla.“
„Večeře,“ ozvaly se další hlasy zpoza stromů. Byly všude kolem. „Jenom moje večeře,“ pokračoval
první hlas. Zanedlouho měl Lado tu čest spatřit toho, kdo mluvil. Před ním se zničehonic objevila
silueta prapodivné příšery. Vypadala jako napůl žena a napůl Netopýr, i když Lado by přísahal, že na
sobě měla ptačí peří. Bílé tesáky se zableskly a odhalily stopy zaschlé krve. „Večeře,“ zopakovala
postava tlumeně, „vypadá zvláštně.“ V tu chvíli Lado odhodil plášť dozadu a ukázal se příšeře v celé
své kráse. Potvora couvla, když spatřila jasně se lesknoucí meč. Byla hnědá jako Myš a její oči
rozhodně nevypadaly lidsky. „Večeře,“ pokračovala, „chce boj.“ Najednou učinila prudký pohyb vpřed
a chtěla Lada popadnout, jenže nějaký podivný záblesk ji zastavil. Nemohla jít dál, protože kolem
Lada se objevila světle modrá zář, která ho ze všech stran obklopovala. Lado se podíval na svůj
kožený váček, který měl uvázaný kolem krku, a spatřil, jak uvnitř něj něco vydává světlo. Opatrně sáhl
dovnitř a vytáhl ten krásný mléčně modrý kamínek, který dostal darem od své matky. Kamínek
vydával silné světle modré světlo. Lado se usmál. Natáhl ruku s kamínkem před sebe. Příšera prudce
couvla. „Jídlo,“ řekla vyděšeně, „to ne jídlo.“ Avšak Lado na nic nečekal. Namířil na příšeru svou levou
ruku a představil si oheň, jak z ní vystupuje. Ze začátku se nic nedělo, nicméně po chvíli mu z prstů
vyšla taková výheň, až ho to samotného překvapilo. Příšera vykřikla bolestí, celá se začala svíjet
v ohni. Nakonec Lado jen viděl, jak v plamenech mizí zpět do lesů.
Celá krajina kolem se najednou začala rozplývat a ztrácet tvar v neurčitých možnostech, podobně
jako ve snu. Avšak síla se opět upevnila, jenže tentokrát měla docela jiný ráz. Všude byl bílý den,
Obloha modře zářila a vichřice silně foukala ze všech stran. Lado stál na útesu, za ním víla, která ho
cvičila v boji. V dáli bylo vidět jen průzračně modré moře a odlesky slunečních paprsků na jeho
vlnkách. Lado nevěděl, kde je. Nemohl nic dělat. Brzy poznal, že je to další pradávná vzpomínka.
Nestačil se ani pořádně rozkoukat, když tu se najednou z moře vynořil strašlivý vodní drak s hadím
tělem. Jeho hlava byla pokrytá šupinami a ohromnými bodci trčícími do všech stran. V jeho očích
žhnul strašlivý plamen. Lado v té vzpomínce vzal meč, vyskočil do vzduchu a ťal draka přes hlavu.
Poté se sklouzl po jeho těle, silně vyskočil a dopadl zpět na útes. Drak se snažil bránit, jenže v tu chvíli
ho zaplavil oheň, který vycházel z Ladových rukou. Další skok. Sek. Ani jedno zavrávorání, ani stopy po
obavách. Drak se ve strašlivých bolestech zhroutil zpět do moře. Jediné, co Lado spatřil, byl odraz
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nějaké šedé Hvězdy v drakových strašlivých očích. Obrovská vlna zahalila celý obzor. „Tati,“ řekl malý
chlapec, který v ruce držel zlaté jablko, „smím ti říkat tati?“ „To víš, že jo,“ odpověděl medový hlas
tlumeně. Vzpomínka byla rozmazaná. … Bum. Něco Lada pláclo přes hlavu. Když se rozkoukal, spatřil,
že je zpět v temném lese na cestičce, zahalený ve svém novém rudém plášti. „Nad čím jsi přemýšlel?“
zeptala se víla a usmála se. „Nad ničím,“ odpověděl Lado, „měl jsem vidění.“ „Aha,“ zajímala se víla,
„a co jsi viděl, snílku?“ „No,“ snažil se odpovědět Lado, „byl jsem na velikém bílém útesu u moře. Ty
jsi stála za mnou. Před námi se potom objevil nějaký vodní drak, kterého jsem ale zahnal zpět do
hlubin.“ Tvář víly zvážněla. Vánek jemně zafoukal a pročesal listí vysokých stromů. Náhle víla Lada
pevně objala, jako kdyby to byl nějaký její starý známý. V jejích očích se leskly slzy. „Však už se brzy
dozvíš,“ řekla víla, „co se kolem tebe děje … a hlavně proč.“
Zanedlouho se oba vrátili zpět na mýtinu, kterou ozařoval tajemný svit Měsíce. „Děkuji za plášť,“ řekl
Lado. „Není zač,“ odpověděla víla s úsměvem, „pro dnešek už toho necháme. Myslím, že to stačilo.“
Lado pokýval hlavou. „Ale do příště,“ začala víla, „by ses měl domluvit s nějakou silou, aby ses mohl
proměňovat.“ „Jak proměňovat?“ zeptal se Lado nejistě. „Měnit podoby,“ dodala prostě víla,
„potřebuješ se umět měnit ve zvířata, především v bílého Vlka, windo Kú.“ „A proč?“ nechápal Lado,
„proč bych se měl proměňovat?“ „Abys byl rychlejší,“ odvětila prostě víla, „sice umíš běhat, ale
touhle rychlostí neunikneš ani Zajíci.“ Lado se zamyslel, opřel se o strom a položil si dlaň na bradu.
„Ale,“ zeptal se, „s jakou silou se mám domluvit?“ „Nevím,“ pokrčila víla rameny, „třeba s Liškou
nebo někým, kdo se umí měnit. Jestřábí síla na to nestačí, ta má jiný úděl.“ Lado přešel k víle.
Nadechl se. „Já,“ začal koktavě a sklopil zrak, „kdo vlastně jsem?“ Víla se zasmála. „Vid Ladovid,“
odpověděla hrdě, „z rodu Vlka. To je vše, co zatím potřebuješ vědět.“ Lado zvedl zrak. „Vidím,“
pokračovala víla, „jak tě to trápí. Proto ti zatím nemůžu povědět více, zničilo by tě to. Nauč se napřed
žít sám se sebou.“ Ještě dříve, než by Lado stačil položit další otázku, Vítr nebezpečně zesílil. Listí a
jehličí stromů se natřásalo, Země se rozduněla. Netrvalo dlouho a skrze Lada a vílu projelo asi deset
jezdců na Koních. Podle zbraní to byli bojovníci, všichni oblečení v bíločervených košilích a tmavých
kožešinách. Avšak to bylo to jediné, co Lado zaznamenal. Jezdci potom zmizeli dále v lese. Lada a víly
si ani nevšimli, protože ti byli v mlze, ve větrech, kdyžto jezdci byli ve skutečném světě. „Lado,“ řekla
víla se záludným úsměvem, „měl by ses vrátit domů … hned.“ V jejích očích se odrazilo měsíční světlo.

7
Prudký kašel Lada zaskočil tak, že se musel rychle posadit. Znovu byl celý zpocený a rozlámaný. Všude
bylo ticho, bylinky se volně sušily a les v dáli se uklidnil. Nastalo ticho před bouří. Ladův kašel probudil
Mladu, která si rozespale promnula oči. „Copak se děje?“ zeptala se trochu otráveně, „vždyť je přeci
hluboká noc.“ Lado neodpověděl. Vstal a opatrně přešel ke kotlíku, z něhož si nabral vodu do misky.
Napil se. Se zbytkem vody si pak opláchl obličej. „Někdo sem jede,“ odpověděl nakonec, když se
trochu vzpamatoval, „nějací jezdci, bojovníci, kolem deseti.“ Mlada ze sebe shodila peřinu a postavila
se. „Cizinci?“ zeptala se vážně. „Ne,“ odpověděl Lado, „Vindové. Nevím, jaké mají úmysly.“ „Jdu za
náčelníkem,“ rozhodla se Mlada, „ty se zatím obleč.“ Lado počkal, až se dveře zabouchnou, a potom
se oblékl. Vzal si kalhoty, opasek a pevné boty s kusy plátna. Přes košili si přehodil jezdecký plášť,
který mu zároveň sloužil trochu jako brnění. Potom přešel na okraj místnosti, kde měl uložené další
oblečení, pod nímž se pro všechny případy nacházela pochva s pěkně zdobeným mečem. Lado ji vzal
a připnul si ji k opasku. Skrze okénko ve střeše prosvítalo měsíční světlo a připomínalo Ladovi, že mu
kryje záda. „Děkuji, Ochrany Vide,“ řekl Lado, „budu to potřebovat.“ Znovu se nadechl a odhodlaně
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vyšel ven z dveří. Krajina byla naprosto tichá a tajemná. „Náčelník už svolává ostatní,“ zašeptala
vracející se Mlada, „ale je zvláštní, že nám o nich nikdo nedal vědět. Žádný posel.“ „Jedou rychle,“
dodal Lado klidně, „a po skrytých cestičkách. Určitě přijeli od blat.“ „Ale proč,“ zajímalo Mladu, „se
vydali zrovna k nám? Naše vesnice ničím nevybočuje.“ „Těžko říct,“ odvětil Lado, „ale myslím, že se to
brzy dozvíme.“ Vítr jemně zafoukal a pročesal trnité keře. „Běž se schovat,“ poradil Lado Mladě. „To
určitě,“ odpověděla Mlada a zableskla očima, „také chci vědět, o co jim jde.“ Poté přistoupila blíže
k Ladovi a pohlédla mu do očí. Dlouhé nohy, ladné pohyby, dokonalé křivky … Lado si vzpomněl, jak
se vlastně dali dohromady, nebo spíše jak si ho tehdy Mlada zabrala. Z jeho dloubání v hlavě ho vytrhl
až vzdálený dusot kopyt. „Jedou ze Severu,“ oznámil přibíhající bojovník, „vyjeli z lesa a už jsou na
cestě.“ Po těchto slovech se všichni vydali kolem trnitých keřů dolu před vstup do vesnice, kde je už
očekával náčelník a několik dalších lidí. „Host, co přijíždí v noci,“ začal náčelník, „je podezřelý host.“
Usmál se. „Jak jsi vlastně věděl, Lado,“ nedalo náčelníkovi, aby se nezeptal, „že přijedou?“ Avšak ještě
dříve, než stačil Lado odpovědět, náčelník jen mávl rukou. „Povíš mi to jindy,“ dodal a zadíval se opět
na cestu. Obavy sevřely Ladovi břicho.
Dusot sílil a sílil, Země se začínala lehce otřásat. Netrvalo dlouho a všichni spatřili siluety asi deseti
jezdců, jak se zdálky hnali na Koních. Avšak asi padesát kroků před vesnicí se zastavili. „Tak je to
tady,“ řekl potichu náčelník a hrdě se postavil před všechny ostatní. Potom zvedl hlavu a zkřížil ruce
na prsou. Jezdci sesedli, jejich pláště se vlnily ve Větru. Šli pomalu, ale jistě a odhodlaně. Nikdo z nich
se nezastavoval, nikdo z nich necouvl. Vyrazili přímo před všechny ostatní. Brzy již bylo možné
rozeznat zdobené oblečení a rysy obličeje. Když Lado spatřil toho, kdo šel hrdě vpředu, samým
úžasem se vylekal. Hnědé vlasy, černé oči a viditelné lícní kosti. Lado na nic nečekal, skrčil se a rychle
se jako malé dítě schoval za Mladu. „Hele,“ vykřikla Mlada, „co to má znamenat?“ „Pšt,“ odvětil Lado,
„a nehýbej se.“ Jezdci se zastavili náčelníkovi přímo před nosem. Obličeje velitele jezdců a náčelníka
se skoro vzájemně dotýkaly. Určitě museli každý cítit dech toho druhého. „V …“ začal koktavě
náčelník, „vítejte, pánové, v naší malé vesničce v horách.“ V černých očích velitele se objevilo děsivé
bílé světlo. „Děkujeme,“ řekl dunivě, „za vřelé přivítání, vladyko.“ Náčelník byl z té blízké vzdálenosti
poněkud nervózní. „Hm,“ odvětil prostě, „ehm …“ Odkašlal si. „Co,“ pokračoval, „pro vás můžeme
udělat?“ Nyní se náčelník rozhodl o krok couvnout, načež se ale velitel vzpřímil, aby vypadal ještě
větší. Na otázku neodpověděl, jen se rozhlížel kolem a prozkoumával každého přihlížejícího. Náhle se
však jeho oči rozzářily a úsměv odhalil poměrně zdravý chrup. „Vidím,“ pronesl velitel zvesela, „že ses
už stihl oženit. Tak krásnou pannu jsem ještě v životě neviděl.“ Potom se zdvořile uklonil a vlídně se
podíval na Mladu. Ta zčervenala. „No tak,“ pokračoval velitel vážně, „vylez odtamtud.“ Zanedlouho
se zpoza Mlady vynořila postava člověka, kterého všichni přítomní jezdci již měli tu možnost poznat.
Lado zakašlal. „Ehm,“ začal trochu nervózně, „Rany Vindi, Červení Vindové, vítejte u nás.“ „Celou
cestu jsme si o tobě povídali,“ zasmál se velitel, „protože jsi první člověk, který odmítl
několikanásobné služby vděčných děvčat, když jsi nám tehdy pomohl odrazit nájezdníky. A to jsme tě
lákali tím nejlepším jídlem, medovinou a přímořskou krajinou s plážemi a vysokými stromy.“ Mlada se
otočila na Lada a propíchla ho ostrým pohledem. „Několikanásobné služby?“ zeptala se potichu a
naštvaně. „Vždyť,“ začal Lado koktavě, upíraje pohled na Mladu, „sám ti teď potvrdil, že jsem to
odmítl.“ Poté nastalo trapné ticho, které přerušil až dotaz náčelníka. „Jak dlouho,“ zeptal se, „se
hodláte zdržet? Chcete přístřešek?“ „Ihned odjíždíme,“ odpověděl okamžitě velitel, „jen někdo
přiveďte Ladovi Koně, my máme jen pro sebe.“ Opět nastalo ticho. „Tak bude to,“ přikázal velitel a
zvážněl. V tu chvíli vzadu stojící bojovník odběhl sehnat Koně. „Já,“ snažil se protestovat Lado, „ale
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nikam nechci.“ Veliteli se opět zableskly zuby. „Ale chceš,“ řekl dunivě a zkřížil ruce na prsou, „v
našem svazu se chystají velké věci.“ „Ale,“ přerušil ho Lado, „naše vesnice přece do vašeho svazu
nepatří, tak proč …“ „Potřebujeme poradce,“ řekl velitel, „z různých vesnic, svazů, a dokonce i z říše.
Všichni se máme za několik dní sejít v Městě rady. Stihneme to jen tak tak.“ Lado nechápal. „To jsem
pro vás tak cenný, že jste se táhli až sem?“ zeptal se, „vždyť já přece nejsem žádný vladyka. Navíc tak
ani nevypadám.“ „Já také ne,“ rozesmál se velitel a názorně se poškrábal na zadní části těla, „ale
budu se cítit líp, když tam bude někdo, koho dobře znám.“ Lado se zamyslel. Nechtěl opouštět svoji
vesnici a poměrně klidný život, který nabízela. Avšak velitel byl odhodlaný. Lado věděl, že lidem
z Červeného ostrova se zpravidla neodporuje. „Mimochodem,“ dodal velitel až přehnaně slavnostně,
„z říše tam přijede i jeden křesťanský … hm … badatel ve jménu nějakého arcibiskupa. Prý se znáte.“
Když Lado v hlavě otevřel skříňku se vzpomínkami, roční koloběh se otočil o sedm lét zpět, kdy Lado
jako malinkatý šestnáctiletý bojovníček dostal na starost jednoho začínajícího křesťanského kněze,
který od svých nadřízených obdržel úkol nezávisle pozorovat poměry a zvyky lidí v Ladově vesnici.
„Jóán?“ zeptal se Lado s úsměvem a jeho oči se konečně rozzářily, „opravdu tam také bude?“ „Jak
říkám,“ dodal velitel, „tenhle něco-jako-kněz už v Městě rady dokonce nějakou dobu je. Vzal s sebou
celou skupinu podivínů odněkud až …“ Potom se pohledem obrátil na ostatní jezdce: „Odkud vlastně
jsou, chlapi?“ Avšak jezdci jen pokrčili rameny. „No prostě,“ dokončil velitel a obrátil se zpět na Lada,
„odněkud z dálky.“ Pak se ještě více vzpřímil a důležitě se nadechl. „Tak co,“ řekl děsivě a nenápadně
se dotkl meče zastrčeného v pochvě, „pojedeš dobrovolně a rád?“ Lado se obrátil na Mladu, která
z toho všeho stále měla smíšené pocity. „Můžu,“ odvětil Lado hrdě směrem k veliteli, „se před cestou
alespoň vyspat se svou ženou?“ Mlada opět zčervenala. Velitel si otráveně povzdechl. „Dobře,“ řekl
nakonec, „ale rychle.“ Potom se rozhlédl kolem. „A hezky támhle u potoka v houští,“ dodal, „aby tě
nenapadlo zmizet.“ Lado vzal Mladu za ruku a usmál se. To víte, Lado byl z léčitelského rodu, a tak
často velmi dobře poznal, kdy je potřeba použít jaký lék.
Když se Lado s Mladou po dobře odvedené práci vrátil zpět k jezdcům, čekal na něj už krásný právě
osedlaný hnědý Koník, kterého jako Hříbátko dostal darem. Bylo to před deseti léty, tehdy ho Lado
pojmenoval Větřík, protože byl skutečně rychlý. Lado stále držel Mladu za ruku. Červenal se a nebyl
schopen slova. Jediné, na co se nakonec zmohl, byl polibek na Mladinu tvář. Velitel jen zakroutil
hlavou. „Dobrá,“ řekl nakonec, „nasedat.“ Jezdci a Lado poslechli. Potom se velitel obrátil
k vesničanům a uvrhl na všechny svůj neodolatelný upřený černooký pohled. Vesničané se ani
nestačili vzpamatovat. Poslední, co spatřili, byl zvedající se prach zpod koňských kopyt. Mlada se
usmála, ale v jejích očích se stejně brzy objevily třpytící se slzy. Hluboce se nadechla čerstvého
vzduchu. „Prosím, dobří duchové,“ řekla potichu, „ochraňujte Lada, ať se v pořádku navrátí domů.“
Jezdci uháněli skrze les opravdu rychle. Až podezřele dobře znali místní cestičky a krajinu kolem. Lado
ze začátku vůbec nebyl schopen nic povědět, jenom se stále červenal. Nakonec však promluvil, nebo
spíše zazpíval kousek jedné vindské lidové písničky, která jako jedna z mála byla celá v řeči předků.
„Sedáj emom bág, moj wir,“ začal zpívat, což jezdce poněkud překvapilo, „medu nedegí!“ Píseň byla o
tom, jak žena přesvědčuje svého muže, aby nešel do boje a místo toho zůstal s ní doma, kde má plno
dobrého jídla. „Teda,“ řekl jeden jezdec překvapeně, „vypadá to, jako bys poprvé ulehl s ženou.“
„Ulehl s ženou,“ zasmál se druhý, „to je pěkný.“ Koně se hnali dál temným lesem. „Kde,“ zeptal se
Lado velitele, „bude první zastávka?“ „Nedaleko,“ odpověděl velitel, „čeká tam na nás asi dalších pět
bojovníků. Není tady kolem zrovna bezpečno.“ Ihned nato se dunivě rozesmál. Ostatní bojovníci se
začali smát s ním. Listí stromů se líně vlnilo ve Větru. „Lado,“ začal velitel a otočil k němu hlavu, „když
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jsem ti řekl o tom skoro-knězi, úplně se ti rozzářily oči. To na něj máš tak dobré vzpomínky?“ „Docela
jo,“ řekl Lado a záludně se zasmál, „každopádně bude zábava.“ „No,“ řekl velitel škodolibě, „to by mě
zajímalo, jakého bude ta zábava rázu, protože se s ním vůbec nedá bavit, a to i přesto, že dokonale
ovládá naši řeč.“ Opět se rozesmál. V jeho černých očích se objevil bílý plamen. „Právě proto, že se
s ním nedá obyčejně bavit, to bude zábava,“ odvětil Lado s úsměvem, „už dlouho jsem nepřemýšlel
tak jak on.“ „To mi vysvětli,“ zajímal se velitel, „jak ses to naučil myslet jako cizinci.“ „Základy jsou
jednoduché,“ začal vysvětlovat Lado a podrbal svého Koně na hřívě, „musíš počítat s tím, že se nikdo
nebude zajímat o tebe a o to, co máš na srdci.“ „Aha,“ odvětil velitel, „a o co se zajímají?“ „Cizinci
obecně se zajímají o to,“ odpověděl Lado, „co povídáš, jaká slova používáš. Zajímá je, jak dobře umíš
mluvit a čím si svoje názory zdůvodníš.“ „Hm,“ začal se velitel pomalu ztrácet, „a když jim řeknu, že
mě třeba něco napadlo ve snu?“ Lado se začal smát. „Tak s tím,“ pokračoval, „se nikdo z nich
nespokojí. Že jsi to někde slyšel, že ti to někdo řekl nebo že to tak cítíš, to pro ně není žádná
odpověď.“ Zanedlouho se k rozhovoru přidali i ostatní jezdci. „A co když jim řeknu,“ začal jeden, „že
to tak cítí můj meč? Bude jim to stačit?“ „To záleží na tom,“ nepřestával se smát Lado, „jak rychle umí
vyskočit z pochvy.“ Celá skupinka propukla v nevázaný smích. Jeden bojovník málem spadl z Koně.
„Takže,“ pokusil se to shrnout velitel, kterému z toho všeho šla hlava kolem, „je jim úplně jedno, co
mám v srdci, jestli jed nebo med. Záleží jim na tom, co vypustím z úst a jak to dokážu zdůvodnit.“ Na
chvíli se zamyslel. „Ale,“ dodal pak zmateně, „vždyť důvod se dá vymyslet naprosto ke všemu.“
„Přesně,“ pochválil Lado velitele, „proto si myslím, že to bude zábava.“ „Pro mě teda ne,“ ušklíbl se
velitel, „já radši budu dohlížet na to, aby se naši ctění představitelé neporvali jako posledně.“ „Minule
to bylo dobrý,“ rozesmál se vedle jedoucí bojovník, „několik kmenů se odmítlo připojit k výpravě a
ostatní se mohli zbláznit.“ „K jaké výpravě?“ zajímal se Lado. „Ale,“ mávl rukou velitel, „právě, že
nakonec k žádné. Teď je ale všechno vážnější, však uvidíš sám.“ Světlo Měsíce prostupovalo skrze
vysoké koruny bukového lesa. Střídání jízdy z kopce a do kopce bylo nahrazeno prudkým sestupem
do zalesněného údolí, v němž se táhla malá říčka. „Koně jsou úžasní,“ pomyslel si Lado, „zvládnou
projít lesem, chodit po kopcích, a dokonce i skalách. S vozem by to nešlo, hned by se roztříštil.“ Kůň
Větřík dojatě zařehtal.
Po sestupu do údolí ještě všichni nějakou dobu jeli podél řeky, než dorazili na místo setkání
s ostatními bojovníky. Už zdálky Lado poznal, že jich bylo celkem šest a všichni jevili známky únavy.
Všude kolem rostoucí kapradí a měkká lesní podestýlka působily kouzelně. Říčka byla průzračně čistá
a třpytila se ve světle nebeských těles. „Tak jste ho našli,“ řekl jeden bojovník směrem k přijíždějícím
jezdcům. Jeho tvář zdobil úsměv a slušivý sestřih vousů. Jezdci se rozhodli sesednout a nechat Koně,
aby se napili vody. Když se Lado rozhlížel kolem, všiml si, že s sebou jeho noví známí táhli nějaké
ohromné pytle. Netrvalo mu dlouho, aby poznal, že byly naplněné převážně nejrůznějšími šperky,
zdobnými kamínky, zlatem a stříbrem. Lado se usmál. „Kde,“ zeptal se tajemně s přivřenýma očima,
„jste vzali to zlato?“ Jeden bojovník se prudce zastavil. „Ehm,“ odpověděl a podrbal se na hlavě. Jeho
oči těkaly ze strany na stranu. „No,“ pokračoval, „od místních.“ „Jo,“ vložil se do toho druhý, „ani
nevíš, jak jsou štědří.“ „Aha,“ odvětil Lado, „a k čemu vám bude? Vy jím přece neplatíte.“
„Neplatíme,“ řekl první bojovník, „ale můžeme ho dát do truhly.“ „A,“ nepřestával se zajímat Lado,
„co s ním uděláte pak?“ „No,“ řekl bojovník, „to rozhodne Mocný Vid, možná také velekněz.“ „Navíc,“
vložil se do rozhovoru opět druhý bojovník, „si jím můžeme zdobit domovy a chlubit se.“ Lado se
nepřestával usmívat, poznal, že se ovzduší kolem mírně ohřálo. „Zajímalo by mě,“ pronesl spíše jako
řečnický dotaz, „jak je možné, že tak dobře znáte místní cestičky.“ „Změňme téma,“ vložil se do
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nastalého trapného ticha velitel, když se právě vracel od říčky, kde si opláchl obličej, „musíme zjistit,
kudy vede nejrychlejší cesta.“ Bojovníci se zamysleli. „Na křižovatce v blatech,“ začal jeden, který
vypadal jako velitelův pobočník, „bych odbočil doleva a jel lesem. Tak se vyhneme cizincům.“
„Musíme se někde napojit na cestu,“ vložil se do návrhu velitel, „jinak se do Města rady nikdy včas
nedostaneme.“ „To se můžeme domluvit pak,“ řekl opět pobočník a mávl rukou, „ale nesmíme
minout tu odbočku na křižovatce.“ „Jo,“ řekl další bojovník, který si z neznámého důvodu začal hlídat
svůj pytel se zlatem, „pokud ji přejedeme jako minule …“ Po tom posledním slově Lado zkřížil ruce na
prsou. „Nepřejedeme,“ dodal další bojovník, „místní cestičky mám v hlavě.“ „Jen aby,“ řekl opět
první, „nerad bych, abychom tuhle odbočku minuli a museli pak projet celá blata až k té další.“ V tu
chvíli se na vrcholu srázu, který se tyčil nad zalesněným údolím, z houští vynořil Vlk. Chvíli se rozhlížel
kolem, potom se posadil a začal výt na Měsíc.
Všichni se rozhodli, že na tomto klidném a odlehlém místě uprostřed divočiny stráví zbytek noci. Lado
spal na měkkém mechu klidně. Byl celý zabalený v plášti a spalo se mu vskutku dobře. Tentokrát
neměl žádný zážitek, dokonce ani žádný sen, který by si pamatoval. Když se za svítání všichni
probudili, posilnili jídlem, které bojovníci dostali darem od místních spolu s těmi šperky, a protáhli
ztuhlé svalstvo, rozhodli se vyrazit. Avšak ještě před tím, než sedli na odpočinuté Koně, uviděli na
srázu stát tři šedé Vlky, kteří je upřeně pozorovali. Ve velitelových černých očích se opět mihl
sněhobílý plamen. „Co to má znamenat?“ zeptal se a ukázal na Vlky. Bojovníci jen pokrčili rameny.
„Nevypadají,“ začal jeden, „že by na nás měli chuť.“ Lado si povzdechl. „To asi bude,“ pronesl se
sklopenou hlavou, „další znamení od Lovce.“ „Koho?“ zeptal se velitel nevěřícně. „Lovce,“ zopakoval
Lado, ale nikdo z bojovníků to nechápal, „Hlavy Vida.“ „Aha,“ zvedl velitel chápavě hlavu,
„Černohlava, lesů pána.“ „Pak doufám,“ vložil se do rozhovoru další bojovník, „že je to dobré
znamení.“ „Asi ano,“ odpověděl Lado, „ale s Lešim nikdy nevíte.“ Potom se zamyslel.
„Mimochodem,“ dodal, „proč mu říkáte Černohlav?“ „Protože stejně jako Smrtka,“ vysvětlil prostě
velitel, „má vlasy černé jako havraní peří … tedy většinou, protože neustále mění podoby.“ „To je
stejné jako,“ začal velitelův pobočník, v jehož hustých hnědých vlasech se zablesklo sluneční světlo,
„když v této oblasti každý říká Mocnému Vidovi Vítěz.“ Ladovy oči se rozzářily. „Vy neznáte ten
příběh,“ řekl, „o Vítězi a Lovci?“ „Který máš na mysli?“ zeptal se velitel, když se vyšvihl do sedla. Lado
se nadechl a začal vyprávět:
V dubovém lese uprostřed vesnice, nastala zima, každý se třese. Černý Kůň po tyčích přešlapuje, věští
budoucnost, život ulehčuje. Na jeho hřbetě sedí pán v černém obleku, záškodník, který se vysmívá
lidem v pokleku. „Jen vyjevte svou slabost, potomci chudých,“ pravil, „a ukažte, že stát při sobě umíte
v dobách krutých.“ V jeho očích se mihl zelený plamen, každý je tím pohledem omámen. Avšak půl
koloběhu uteče a Země se zelení obleče. Tehdy přijede Vítěz v bílém, v očích Len v květu modrém. Bílý
Kůň po tyčích přešlapuje, věští budoucnost, život ulehčuje. Kolem Lovce letí dva lesní mužíci, takže to
vypadá, že má Lovec hlavy tři. Vítěz s východem Slunce přijel, aby radost přinést neopomněl. Náhle
Vítěz udeří, mečem se ožene a Lovce i s jeho nohsledy pryč vyžene. Jaro přichází, lidé jásají. „Jen
vyjevte své silné stránky,“ pravil Vítěz klidně, „úctu lesním duchům vzdejte, jídlo pěstujte, v kráse
žijte.“ V radosti i ve smutku nejsme bez úsudků. Víme, že koloběh se otáčí, Vítr vane a celý příběh
znovu nastane. Proto si vždy pomáhejte a myšlenkám zlým se vyhýbejte.
„Pěkná poučka,“ dodal velitel, „a docela se i rýmuje.“ Potom se všichni ještě jednou přesvědčili, že na
nic nezapomněli, došli si před cestou na záchod a hrdě se vydali skrze území Lužičanů, i když je
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pravda, že si nikdo z bojovníků vlastně nebyl jistý, kdo si toto území v tuto dobu nárokuje. Zbývající
Buky byly postupně vystřídány Borovicemi, které se v podstatě staly jedinými stromy v tomto
převelikém a temném lese. Jezdci nyní jeli pouze z kopce, občas narazili na nějakou rovinu, ale
většinou jen na malou chvilku. Koně se hnali rychlostí Větru, jejich hříva vlála a odhodlanost
nemizela. Moc dobře to tu znali a věděli, jak se tu mají pohybovat. Lado se cítil docela bezpečně,
nejen proto, že svému Koni plně důvěřoval, ale hlavně také z toho důvodu, že měl u sebe ten
ochranný váček s modrým kamínkem a šípkem. Pochopitelně měl také za opaskem zastrčený lískový
proutek, bez kterého by se na žádnou větší výpravu rozhodně nevydal. „Ženeme se jako divocí
kostlivci,“ řekl jeden bojovník s úsměvem. „Čím dříve budeme na místě,“ odvětil velitel, „tím lépe.“
Lado lidi z Červeného ostrova obdivoval, protože byli zdatní nejen na Koních, ale také na lodích, na
kterých mohli s ladností brázdit moře a řeky. Slunce putovalo po Obloze zprava doleva, protože se
jezdci většinou drželi půlnočního, a tedy severního, směru. Svítání se postupně změnilo v poledne a
poledne ve stmívání. Krajina byla velmi zarostlá vysokým travnatým porostem. Náhle se jezdci na
srázu zastavili a podívali se směrem dolů na zalesněnou a rovnou krajinu, jíž sluneční paprsky
dodávaly sílu. Listy stromů se zelenaly do nekonečných dálek, skal ubývalo, pevná Zem pod nohama
se změnila v mokřady. „Blata,“ prohlásil velitel hrdě, „se svým jedinečným půvabem a hojností
života.“ Lado se ušklíbl.
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Ještě dříve, než se jezdci vydali do mokřadů, v nichž se nacházelo skutečně mnoho živých i
ztrouchnivělých stromů, Lado všechny přesvědčil, aby se na nějakou dobu zastavili. Rozhodl se totiž
celý umýt v poměrně čisté vodě před tím, než se vydají dále do blat, kde se místní bahnitá voda
většinou k mytí nehodí. „Pramen života,“ řekl Lado a napil se průzračné vody, která se jen hemžila
nejrůznějšími rybami, především Pstruhy a Lososy. Když se spolu s ostatními usušil a oblékl, všichni se
vydali dále do lesů. Bojovníci si museli dát pozor, aby neztratili zarostlou a velmi nezřetelnou
cestičku, která se prozíravě vyhýbala bažinám a zatopeným oblastem. Občas bylo slyšet kvákání Žab a
nejrůznější další zvuky, které Lado jen stěží rozeznával. Velitel jel hrdě vpředu, ale zároveň velmi
pokorně, protože bažiny působily vskutku tajemně – a děsivě. „Pojedeme až do noci,“ poručil velitel,
„potom přespíme na nějakém prostornějším místě, kde se budeme střídat na hlídkách.“ Ladovi se
zamotala hlava, opět uslyšel divné tlumené hlasy, jako když minulou noc vylákal z úkrytu ty krvepijce.
„Večeře,“ znělo mu v hlavě, „množit.“ „Já,“ začal jiný, spíše ženský než mužský hlas, „potřebuju
množit. Večeře.“ „Krev,“ začal jiný hlas, „krev křísníka. Dobrá, nejlepší ze všech.“ Tu Lado ucítil
píchnutí na ruce. Okamžitě se tam plácl a spatřil, jak rozmázl nějakého krev sajícího hmyzáka.
Nejhůře na tom však byli Koně, na kterých si tito mrňaví krvepijci nejraději pochutnávali. Lado
zamrkal očima, hlasy ztichly. „Těch přísavek tady je,“ oznámil, „chudáci Koně.“ Velitel pokýval hlavou.
„Přísavky nemají dostatek vlastní síly, aby mohli přežít,“ řekl prostě, „tak potřebují kousek té naší.“
„Neroste tu něco,“ zeptal se Lado, „co by je odpuzovalo? Třeba alespoň Pelyněk?“ „To nevím,“
odpověděl velitel, „ale něco seženeme.“ Stmívání končilo, temná noc za chvíli zaplavila vše v dohledu.
Lado zkoušel mluvit k různým rostlinám, které žádal o pomoc proti krvepijcům. Některé z nich mu
k jeho překvapení skutečně odpověděly, a tak je Lado s úctou natrhal. Když bojovníci rozdělali oheň,
jehož jiskry osvětlovaly jinak samou tmou zahalená blata, tyto rostliny v něm zapálil a pořádně
dýmem vykouřil Koně i všechny přítomné. Koně si oddechli, protože na ně ty malé násosky už
dorážely mnohem méně. Bojovníci se mezi sebou domluvili, jak se budou střídat v hlídání, a podle
toho se uložili ke spánku nebo se posadili a začali hlídkovat. Lado se celý přikryl pláštěm a snažil se
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usnout. Moc mu to nešlo, protože celé to nezvyklé prostředí mu velmi zamotalo hlavu. Jeho mysl
zaplavovaly divoké obrazy a nějaká prapodivná oranžová záře. Věděl, že kdyby se tady na tom místě
někdo usadil, do roka a do dne by se dotyčný naprosto zbláznil. Na chvíli se Ladovi zdálo, jako by se
v koruně ohromné Olše, jejíž dřevo se po useknutí zabarví oranžovou krví, objevila silueta průhledné
postavy. Ještě před tím, než usnul, si povšiml, že téměř neviditelný bílý šat postavy zrudl.
Probuzení bylo docela sladké, protože bojovníkům na tvář zasvítilo teplé sluneční světlo. Celá krajina
se jakoby změnila, protože na nejbližší Kapradinu přistál nádherný barevný motýlek, který byl z jedné
strany oranžový a z druhé tmavě modrý. „Můj děd říká,“ řekl jeden bojovník, zatímco si nahlas zívl,
„že takhle barevní motýlci jsou znamením, že se u nás drží nějaký dobrý duch, možná předek.“ Lado
se usmál, protože si moc dobře pamatoval těhotné dívky ze své vesnice, kolem nichž poletovali
motýlci a malí ptáčkové. Vypadalo to, jako by si s někým ve vzduchu hráli, s někým, kdo se chystá
zrodit v lůně ženy. S duchem předka, který chce znovu přijít na svět jako malé dítě. „Hned vyrážíme,“
poručil velitel, „nemůžeme se tady zdržovat.“ Bojovníci poslechli a okamžitě se vyšvihli do sedel. Lado
se ještě nadechl vůně lesa a vydal se za ostatními. Ze začátku jeli všichni jistě. Všude rostly Olše,
Javory a další stromy, které bojovníkům připomínaly, že jsou na správné cestě. Brzy však velitel
znejistěl. „Samozřejmě,“ řekl, „že vím, kde jsme. Avšak přeci jen by se mi hodilo drobné ujištění, že
máme na tomto rozcestí pokračovat doprava.“ Ladovi se opět zamotala hlava. Musel přivřít oči. „Asi
ano,“ podrbal se velitelův pobočník na hlavě a pohledem přejel všechny přítomné. Velitel si
povzdechl a vyrazil po cestě vpravo. Krajina vypadala poněkud vesele, byla sice trochu zapadlá, ale
nikde ani stopy po nějakých výraznějších mokřadech. „Jedeme správně,“ ujišťoval velitele jeho
pobočník. Avšak jejich očividné nadšení netrvalo příliš dlouho, protože na ně u jedné Břízy čekalo
další rozcestí. Velitel zvážněl. „A teď?“ zeptal se. „No,“ odvětil jeden bojovník a podrbal se ve
vousech, „co kdybychom to zkusili pro změnu doleva?“ Lado se nechtěl vměšovat do jejich
rozhodování, jen se modlil, aby odtud co nejdříve zmizeli. Motání hlavy totiž vyvolalo nepříjemnou
bolest břicha. Velitel si znovu povzdechl. „Proč?“ zamumlal si pro sebe, „proč zrovna já musím mít na
starost takové ničemy? Ani jeden mi není schopen poradit.“ Potom se rozhodl a odhodlaně obrátil
Koně na cestičku vlevo. Snažil se najít nějakou stopu, něco povědomého, co už viděl. Avšak i když se
bedlivě rozhlížel, viděl jen samé stromy a rákosy. Popohnal Koně, chtěl co nejdříve vědět, na čem
vlastně je. „Mohlo to dopadnout ještě hůře,“ řekl si pro sebe, „alespoň vidíme Slunce, takže směr je
dobrý.“ Zanedlouho bylo poledne. Hmyz a ptáčkové všude ševelili svými malými křidélky. Stromy,
strážci lesa, se vypínaly do nezměrných výšek. Cestička vypadala nadějně, alespoň nekončila někde
uprostřed bažin, kudy by se Koně neprotáhli. Nicméně věci zdaleka nejsou takové, jakými se zdají být.
Ještě dříve, než nastalo stmívání, byli bojovníci nuceni sesednout a protáhnout Koně kolem
zaplavených oblastí. „Sice by to bylo dvakrát delší,“ pokusil se zvednout pochmurnou náladu jeden
z bojovníků, „ale mohli jsme to vzít přes Polany.“ Velitelovi se zableskly zuby. „Tyhle vtipy,“
odpověděl, „si nech až na sněm. Kdyby se Polané dozvěděli, kdo jsme, předhodili by nás Psům.“ „To
zas ne,“ odvětil bojovník, „vždyť jsou celkem mírumilovní.“ Všichni se snažili vyhýbat rozmáčené
Zemi, ale přeci jen se jim nohy pěkně promočily. Když už si mysleli, že to snad nikdy neskončí, v dálce
se zničehonic objevil výstup do kopce, který naše cestovatele konečně na chvíli zbavil nepříjemné
vlhkosti. Kopec nebyl vysoký, ovšem byl dostatečně rozlehlý na to, aby si všichni mohli na chvíli
odpočinout. Slunce pomalu zapadalo a oznamovalo čas stmívání. „Musíme dál,“ řekl velitel, „co
nejrychleji.“ Bojovníci poslechli, ale jen neochotně sestoupili zpátky do bažin. Zanedlouho se však
mělo stát něco, s čím ani jeden z nich nepočítal. Stromy se pomalu rozestoupily a odhalily rozlehlou
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mýtinu, na níž stály veliké mechem porostlé dřevěné domky. Velitel se zastavil. „To nevypadá dobře,“
řekl potichu, „nelíbí se mi to.“ Lado zavrtěl hlavou. „Který blázen,“ pomyslel si, „by si postavil dům
zrovna tady. To může být jen někdo, kdo před někým utíká nebo kuje nějaké pikle.“ Jeho hlava, která
se doteď jen motala, ho strašlivě rozbolela. Někdo nebo něco se mu do ní snažilo dostat. Chytil se za
čelo a málem vykřikl bolestí. Něco ho ze všech stran píchalo. Na nic nečekal, vzal do ruky lískový
proutek, který měl zastrčený za opaskem, a pokusil se zamumlat jedno zaříkávadlo, které ho kdysi
naučil jeden léčitel. S proutkem pak kolem sebe udělal kruh a pevně v ruce sevřel svůj kouzelný
váček. Bojovníci, kteří celému představení přihlíželi, jen nevěřícně zakroutili hlavou. „Copak se děje?“
zeptal se napůl posměvačně velitel. Avšak v tu chvíli se dveře do prostředního domu otevřely a z nich
se vynořila postava. Stála klidně a upřeně bojovníky pozorovala. Byla to docela pohledná mladá žena,
jejíž vlasy byly sepnuty provázkem a ozdobeny šperky s neurčitým vzorem. Bojovníci se rozhodli, že za
ní zajdou. „No,“ pronesl velitel, „třeba bude nějaká zábava.“ Lado šel vpředu hned za velitelem, který
ani na okamžik neprojevil známky obav. Zastavil se až těsně před ženou a hrdě se podíval do jejích
modrých očí. „Obyvatelko blat,“ začal slavnostně. Jeho pobočník jen zakroutil hlavou. „Já a moji
bojovníci,“ pokračoval velitel, „bychom na dnešní noc uvítali … ehm … přístřeší.“ Potom zvážněl,
blýskl očima a nenápadně se dotkl hlavice meče zastrčeného v pochvě. Avšak dívka měla kamennou
tvář, velitele ani nikoho kolem si vůbec nevšímala. Tu se však z domu ozval hlas starší ženy. „Jestřáb,“
promluvil hlas, „ať jde dovnitř.“ Dívka s kamennou tváří se otočila směrem k Ladovi. „Sám,“ dodal
hlas, načež dívka rukou pokynula, aby ji Lado následoval. Nikdo nechápal, co se vlastně děje. Dívka
vešla zpět do domu a nechala otevřené dveře. „No,“ obrátil velitel pohled na Lada, „asi bys měl jít
dovnitř.“ Také všichni bojovníci na něj obrátili své obličeje. Avšak Lado stál jako zaražený. Hlava ho už
nebolela, jen byl myšlenkami úplně mimo skutečnost. Probudilo ho až to, když do něj velitelův
pobočník citlivě šťouchl tak, že spadl na Zem. „Dobře,“ vzpamatoval se Lado, „jdu dovnitř.“ Opatrně
se postavil a vešel do mechem porostlé chalupy.
Tam se mu samým překvapením otevřela pusa dokořán. Bylo tam asi sedm dívek a jedna stařena. Ta
dívka, která bojovníky prvně přivítala, se nyní záludně usmívala, její kamenná tvář se rozplynula a
modré oči se rozzářily. Přešla ke dveřím a zavřela je. Poslední zbytky slunečního světla ještě stačily
místnost dostatečně osvětlit, navíc všude hořely medové svíčky a pod kotlíkem plál jasný oheň.
„Čekaly jsme tě,“ řekla modrooká dívka smyslně a pomalu se vydala směrem k Ladovi. Dívala se mu
přímo do obličeje. „Pověděla nám to naše paní,“ řekla další dívka, která seděla u stěny na dřevěné
lavičce. Přečetla totiž Ladovu myšlenku a spolu s ní i nevyslovenou otázku. Všechny dívky se hlasitě
rozesmály. Modrooká dívka se pevně přitiskla k Ladově levé paži. Usmála se. Poté mu odhrnula plášť
a oběma rukama začala mačkat lískový proutek, který měl zastrčený za opaskem. „Vítej,“ řekla
pomalu a přivřela oči, „v naší malé a trochu krabaté vesničce.“ Hluboce se nadechla. „Tohle,“ řekla,
zatímco proutek pevně svírala, „nebudeš potřebovat.“ Lado však byl při smyslech. V jeho tmavě
zelených očích se zablesklo. Silně od sebe dívku odstrčil a postavil se na místo, odkud měl na všechny
dámy dobrý rozhled. „Nechci vám radit,“ pronesl poměrně vážně, „ale v této vaší, jak tomu říkáte,
vesničce, nutně potřebujete muže.“ „Jsi přesně takový,“ vložila se do toho stařena, jíž zdobily dlouhé
šedé vlasy, „jak nám tě naše paní popsala.“ Modrooká dívka se záludně usmála. Pomaličku ze sebe
sundala svou hnědobílou košili. Rozesmála se, její oči zářily. Za chvíli tam stála docela nahá a …
nepoměrně dobře vyvinutá. Lado couvl. Poté znovu, až málem zakopl o kolem se válející předměty,
většinou různé hliněné nádobky. Najednou se něco dotklo jeho vlasů, nějaká sušící se bylina. Lado
ztuhl a zavřel oči, celé prostředí zmizelo a rozpadlo se v možnostech, podobně jako ve snu. Náhle stál
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uprostřed temného lesa. Byl obklíčen asi dvanácti Psy, z nichž všichni měli ohnivý zrak. „Lado,“
zašeptal tajemný hlas, „bojíš se divokých Psů?“ Všichni Psi se rozštěkali a ukázali své bílé zuby. Potom
se před Ladem objevila temná silueta rostliny, jejíž dvě ohromné černé bobule vypadaly jako oči té
nejhnusnější příšery. Působila chladně a jedovatě. Lado poznal, že je to ona, kdo mluví. „Víš,“
promluvila rostlina a celý svět se roztřásl, „proč mají pěnu u huby?“ Po ústech vzteklých Psů začaly
téct sliny. Vidění se změnilo. Lado před nimi začal utíkat, ale Psi byli rychlí. „Bojíš se?“ volala rostlina
zdálky a smála se, „bojíš se kruté a pomalé smrti? Zůstaň tu se mnou! Navždy!“ Když už ho Psi málem
dostali, něco s ním trhlo.
Lado se vzpamatoval a otevřel oči. Modrooká dívka ho držela za ramena a záludně se smála. Chtěla
ho políbit, avšak Lado se otočil a pohlédl na tu sušící se rostlinu, do které předtím narazil. „Proč?“
vykřikl tak moc, až modrooká dívka odskočila, „proč tady sušíte tyhle?“ Ukázal na rostlinu. Celý se
třásl. „Víte,“ zeptal se nahlas, „co jsou zač?“ „Víme,“ odvětila klidně stařena, „je v nich hodně
vetřelecké síly, ale naše paní nás naučila, jak ji krotit.“ „A využívat,“ dodala modrooká dívka, které se
na tváři opět objevil úsměv, „vše záleží na dávkování.“ „Vždyť,“ zakoktal se Lado, „vždyť dávají
průchod …“ „Běsům,“ řekla opět stařena, „ano, dokonalé pro nájemné vrahy.“ Potom se nadechla a
upřela na Lada svůj pohled. „Ale,“ řekla přímo, „my žádní vrazi nejsme.“ „Tak proč …“ nechápal Lado.
„Pomáhají nám,“ dodala stařena, „odejít do větrů tehdy, kdy potřebujeme.“ Potom se podívala do
kotlíku, aby se přesvědčila, jestli je směs už hotová. Modrooká dívka nespustila z Lada svůj pohled.
Nenápadně se kousla do spodního rtu a v jejích očích se mihlo odhodlání. Její dlouhé tmavě hnědé
vlasy volně padaly podél těla. Lado měl docela silnou vůli, ale takovému očarování nedokázal odolat.
Dotkl se dívčiny jemné tváře, pohladil křivky jejího obličeje. Dívka se usmívala. Její modré oči se mu
dostaly až do nitra jeho bytosti. Dlaněmi přejel níže a níže, po jejím krku, její hrudi až … ehm … k
místům dole. Jenže v tu chvíli se mu rozsvítilo. Svým ostrým zrakem za dívkou na chvíli zpozoroval
siluetu postavy v rudém šatu, který byl původně čistě bílý. Byla to silueta ženy s havraními vlasy a
děsivým úsměvem. Lado si povzdechl. Vzdálil ruce od dívky a udělal krok zpět. „Vaše paní,“ zeptal se
sice tiše, ale věděl, že to všechny přítomné uslyší, „je Zubatá?“ Modrooká dívka se přestala usmívat.
„Jediná paní,“ řekla po chvilce ticha, „která ví jak zkrotit vetřelce.“
Lado chodil po veliké místnosti sem a tam. Všechny přítomné dámy se smály. „Kdo?“ zeptal se.
„Čarodějky,“ odpověděla modrooká dívka. „Hm,“ odvětil Lado a začal pochodovat ještě rychleji.
„Copak,“ zeptala se jedna dívka, která byla stejně pěkná jako ta modrooká, „nelíbí se ti na
čarodějkách snad něco?“ „Já vím co,“ řekla modrooká dívka a rozesmála se, „nelíbí se mu, že
čarodějky mají svoji hlavu a nenechají se zblbnout jako ty vesnické květinky.“ Všechny dívky se opět
nahlas rozesmály. „To není ono,“ řekl Lado, zastavil se a pohlédl modrooké dívce přímo do očí.
„Čarodějky totiž nejsou upřímné,“ dodal a opět začal chodit sem a tam. „Upřímnost,“ zamyslela se
dívka, „nechápu, proč je pro tebe tak cenná.“ „Nech už toho,“ přikázala stařena Ladovi, aby se
zastavil. Lado tak učinil, ale hned zrudl jako roztavené železo. „Víte co,“ pronesl a ukázal na kotlík,
„nezajímá mě, co je v tom kotlíku, ani to, kolik to případně mělo lét. Ale vězte, že pokud tady děláte
něco nevhodného, koloběh vás dožene, dříve nebo později. Nikdo mu neunikne, ani bohové.“ Venku
byla tma, bojovníci začali být značně netrpěliví. „Neměj péči,“ odpověděla další dívka, „víme, co
děláme.“ Stařena přešla na druhý konec místnosti, utrhla kousek té sušící se rostliny, Rulíka z rodu
Zlomocníků, a hodila ho do kotlíku. Potom začala celou směs znovu promíchávat.
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Venku čekající bojovníci byli stále více nevrlí. „On,“ řekl jeden a dotkl se rukou jemného mechu, „si
tam užívá a …“ Na chvíli se zastavil. „A my nic,“ dodal a samým vztekem se rozdýchal. „Kolik hlasů,“
zajímal se velitelův pobočník, „jste vlastně napočítali, chlapi?“ „Jeden starší,“ odpověděl bojovník, „a
přinejmenším šest mladých.“ „Tak a dost,“ naštval se velitel a vstal ze Země, „jdu tam!“ Nadechl se,
vzpřímil hlavu a slavnostně vtrhl do ohněm osvětlené místnosti. Spatřil, jak se modrooká dívka znovu
vydala směrem k Ladovi. „Nikdo,“ zakřičel Lado, „se nedotkne mého lískového proutku!“ Velitel se
usmál, ale pak opět zvážněl. „Promiň, Lado,“ řekl, „ale je čas taky na nás.“ Teprve nyní si modrooká
dívka všimla, že mají dalšího hosta. Když se otočila a ukázala veliteli své přednosti, ten samým
překvapením otevřel pusu dokořán. „Když nechce,“ řekla dívka potichu a záludně, „tak nechce. Je tu
přeci spousta dalších chrabrých bojovníků.“ Velitele její slova dojala. Zdvořile se uklonil a přišel až
k ní. Dívka ho ihned pevně objala. „Nepůjdeme,“ navrhla, „do vedlejšího domku? Bude tam klid.“
Velitel se usmál, ale nebyl schopen odpovědi. Na medových svíčkách se mihotaly plamínky, směs
v kotlíku bublala a sušící se rostliny se volně vlnily ve vzduchu. Celé to romantické kouzlo narušil až
Lado. „Je něco,“ řekl důležitě, „co bys měl vědět.“ „Co?“ zeptal se velitel nevrle. „Tyhle všechny,“
dodal Lado a ukázal na dívky, „slouží Smrtce.“ Velitel zčervenal. „I kdyby to byly císařovy děvky,“
odvětil, „tak teď je mi to opravdu jedno.“ Lado se posadil na lavičku a položil si obličej do dlaní.
Stýskalo se mu po dívkách z jeho kmene, po jejich květinových věnečcích a jemných bílých šatech.
Stýskalo se mu po jejich záludných, ale zároveň upřímných pohledech, po splynutí dvou duší, po
Lískách a hvězdném Nebi. Stýskalo se mu po Mladě, po té, která vždy stála po jeho boku, i když sám
věděl, že si takovou přízeň nezasloužil. Chtěl pryč z tohoto tmavého místa uprostřed hlavu motajících
blat, v nichž panovala podivná oranžová síla. Chtěl za jasného dne vyjít na zalesněný kopec a
seběhnout po jeho straně, dopadnout na květinami zářící louku, odkud by skrze prsty na svých
dlaních mohl pozorovat sluneční světlo, to pravé zlato, které lze cítit až v nitru duše. Vlčí Mák, Chrpa,
Čekanka, Třezalka, Divizna, Pelyněk, Kopřiva, Heřmánek … Jabloně. Duby, Lísky, Buky, Bezy, Břízy, Lípy
… místo, kde je světlo a stín v rovnováze, kde čistou silou vládnou pouze Oheň a Voda. Lado a Mlada,
krásní, mladí, věční. Leží na louce a drží se za ruce. Pozorují Oblohu a jsou navždy spolu … Lado
otevřel oči, pocítil hněv a bál se, že opět dostane záchvat, jako se mu to již několikrát v minulosti
stalo. „Taková špína,“ opakoval si, „tohle tady je taková špína ve srovnání s upřímností, upřímnou
milostnou láskou, Květenou … já chci domů … chci do Země Jablek.“ Nevěděl, kde se ta poslední dvě
slova vzala. „Já,“ řekl a prohlédl si své dlaně, „já chci ke stromům, na pěkná místa, kde jedině lze najít
správnou duši pro tělo …“ Nebezpečně se roztřásl. „Milovat se tady,“ pokračoval, avšak tentokrát mu
začaly těkat rty, „to by žena porodila zlo-ducha a ne člověka. To by kolem ní nelítali motýlci. To by
bylo zneuctění Ohně a Vody!“ Poslední větu vykřikl tak nahlas, až se všichni přítomní zarazili. Lado
prudce vstal, rozběhl se a porazil mu v cestě stojící modrookou dívku s velitelem, takže se oba zřítili
na podlahu. Prudce vyrazil dveře, až se celý dům otřásl. V jeho očích hořel celý les tmavě zelenou
barvou. Lado nekoukal, do koho po cestě narážel, prostě rovnou doběhl na okraj mýtiny. Tam před
vysokými stromy spadl na kolena a začal křičet. Hlasitě, jednotvárně, dlouho. Byl zoufalý. To, co se s
ním dělo, vůbec nemohl ovládat. Slzy mu tekly proudem po tváři a odrážely světlo Hvězd. Lado křičel
a křičel. Bojovníci, kteří byli poblíž, si museli zacpat uši. „Tati!“ začal volat Lado, „prosím, dostaň mě
odsud!“ Lado spadl obličejem do mechu, ale křičet a brečet nepřestal. „Podívej, jak jsou špinaví,“
křičel Lado nebo to, co skrze něj mluvilo, „já to už déle nesnesu. Chci držet ostatní mého věku za ruce
a tancovat kolem vesnické Lípy. Chci se s nimi položit na louku a ozdobit se květinami. Chci myslet
upřímně. Já chci být čistý!“ „Klid,“ ozval se najednou tajemný hlas z lesních hlubin. Lado přestal
křičet, najednou byl opět při smyslech. Rozhlížel se, ale nikoho neviděl. Stále klečel na kolenou a
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dlaněmi si otíral tekoucí slzy. Listí okolních stromů vlídně zašumělo. Lado pochopil, že v tom zvuku
byla samotná podstata Přírody, nejlepšího učitele a léčitele ze všech. „Už jsi klidný?“ zeptal se hlas.
„A,“ odpověděl Lado koktavě, „ano.“ Po této odpovědi se z houští náhle vynořil krásný šedý Vlk. „Řekl
jsem ti,“ promluvil Vlk hlasem, který Lado slyšel v hlavě, „že si znovu promluvíme.“ Lado pokýval
hlavou a začal Vlka drbat na hlavě. „Pamatuj,“ řekl Vlk a upřeně se Ladovi zadíval do očí, „že je to
zkouška, kterou sis sám zvolil.“ Lado se usmál. „Jsi statečný,“ pokračoval Vlk, „že jsi tak učinil. Tví
kamarádi se vsadili, že to nezvládneš. Avšak pamatuj, že jsi silný.“ Lado si otřel poslední slzu
z obličeje. „Kdo jsi?“ zeptal se. Vlk přišel blíž, takže Lado úplně cítil jeho dech. „Já,“ řekl Vlk, „jsem
strážcem tvého rodu, rodu Vlka z Hor.“ Po těchto slovech Lado zavřel oči, záchvat ho úplně vyčerpal.
Listí stromů jemně zašumělo a v dáli v mokřadech bylo slyšet kachní kvákání. Netrvalo dlouho a Lado
padl na Zem úplně vysílen. Ihned usnul.

9
Nebe se dočista zatáhlo. Hvězdy zmizely a mraky se rozhodly, že přejmou vládu. Nádech vystřídalo
zamrkání očima, Lado si myslel, že je nějaký vyšší, protože stromy se mu zdály výrazně menší. Avšak
nakonec poznal skutečnost. Když se podíval pod sebe, spatřil, jak stojí ve vzduchu nad svým tělem,
které se několik bojovníků rozhodlo přenést do jednoho prázdného dřevěného domu. Jejich hlasy
sice slyšel, ale byly poněkud zkreslené. „Zeptám se ještě jednou,“ promluvil velitel a v jeho černých
očích se zableskl plamen, „co jste s ním udělaly?“ Venku stojící čarodějky ale vůbec neměly ponětí, co
se stalo. Poprvé ve svých životech si připadaly bezradné. „Vypadá jako mrtvý,“ řekl velitelův
pobočník, „ale naštěstí dýchá, i když velmi slabě.“ Poté sklopil zrak. Lado to celé pozoroval, ale vůbec
netušil, co by měl udělat. Ve vzduchu se cítil volně, ale zároveň zmateně. Náhle se však nalevo od něj
objevila zlatá záře, která prostupovala skrze lesní porost. Úplně se zdálo, jako by splývala s jemnými
zelenými listy okolních stromů. Byla silná a nádherná. Lado byl unešený. Rozhodl se, že se za ní vydá.
Když přešel mýtinu a opatrně se proplížil mezi hnědošedými kmeny stromů, zlatá záře se náhle
vzdálila. Lado běžel za ní, chtěl ji dohnat, ale ona byla stále rychlejší a rychlejší. Ladovi se dokonce
zdálo, že mírně poskakuje. „To nebude bludička,“ řekl si, „je tak krásná a silná.“ Nevěděl, jak rychle
běžel, ale muselo to být opravdu rychle. Hbitě se vyhýbal okolním stromům. To víte, skrze stromy se
nedá tak snadno projít, ani když jste v mlze jako duše. Stromy totiž také mají duši a pozorují, co se
kolem nich děje. Některé z nich se dokonce mírně nakláněly, aby umožnily Ladovi projít. Ten se
nadechl a nechal se unášet na křídlech Větru. Podíval se nad sebe a spatřil, jak se na jednom místě na
Obloze mraky odhrnuly, aby skrze ně mohl nakouknout jasný stříbrný Měsíc. Lado potom obrátil
pohled zpět před sebe a hnán nějakou podivnou silou stále běžel za zlatou září. Bažiny se změnily
v pevnou Zem, uprostřed lesa se zjevil výstup do velikého zarostlého kopce, který však byl na úplném
vrcholu dočista holý, zdobený jen malinkými rostlinkami. Lado šel po jeho boku stále výš a výš až nad
koruny vysokých stromů, které neprostupně pokrývaly celou oblast kolem. Nadechl se. Zlatá zář ho
oslnila. Vyšel na vrchol kopce a … před ním stál Jelen se zlatými parohy.
Záře se zmenšila a odhalila statné Jelenovo tělo. V jeho očích se mihl povědomý svit. Najednou se
však jeho tvary rozplynuly, proměnily a znovu upevnily. Vítr silně zafoukal, Měsíc svítil nad hlavami.
Netrvalo dlouho a před Ladem se objevila postava muže, kterého Lado moc dobře znal a na něhož se
v dobrých i špatných chvílích neustále obracel. Kolem jeho hlavy svítilo zlatožluté sluneční světlo,
které postupně přecházelo v dlouhé zlaté vlasy, jež zdobil věneček z Třezalky. Bílé oblečení bylo čisté
a mělo na sobě nejrůznější vzory, především znak Slunce a Květeny. Muž měl na zádech připnutý
44

dlouhý červený plášť, který se tajemně vlnil. Lado padl na kolena. Muž se usmál a v jeho
studánkových očích v barvě květu Lnu se blýskla ušlechtilost. Na čele mu ještě nějakou dobu svítilo
kulaté zlatobílé světlo. „Mocný Vide Vševěde,“ začal Lado nesměle, ale nevěděl, jak by měl
pokračovat. Zrudl. V jeho hlavě se divoce honily různé myšlenky, které nebyl schopen uspořádat.
Nebyl na ten pohled zvyklý, protože Mocného Vida v celé jeho kráse zatím viděl pouze jednou, a to
před rokem. Vítr pročesal drobné stonky rostlinek, které zdobily vrchol kopce. „Lado,“ řekl Mocný
Vid, který se snažil skrýt úsměv a vypadat vážně, „znovu se setkáváme.“ Jeho zlaté vlasy stále
osvětlovaly krajinu kolem. „Přišel jsem za tebou,“ řekl, „protože je načase, aby ses dozvěděl, co se
dalo do pohybu.“ Lado se opatrně postavil a pohlédl Vidovi přímo do očí. Cítil se uvolněně – a hlavně
v bezpečí. „Je ale potřeba,“ pokračoval Vid, „abys byl silný.“ Lado se vzpřímil, protože se snažil si
dodat pořádnou dávku odvahy a odhodlání. Vid jen stěží zadržel úsměv. „Někdo, koho ještě neznáš,“
dodal, „proti tvé vesnici potají kuje pikle, avšak duchům není nic skryto.“ Lado si povzdechl. „Pastýřův
syn,“ pokračoval Vid, „byl součástí těchto her, ale on o tom nevěděl. Ta jeho síla, kterou se ti podařilo
zahnat do mraků, by k němu sama nepřišla. Někdo ji navedl.“ Lado opět vzpřímil zrak. „Kdo?“ zeptal
se. „Ještě ho neznáš,“ odpověděl Vid, „ale až ho uvidíš, poznáš ho.“ Meč, který měl připnutý za
opaskem, zazněl podivným tónem. „Bude to brzy,“ dodal. Po jeho slovech se Lado zamyslel. Nicméně
je velmi těžké si vzpomenout na někoho, koho neznáme. „Slíbil jsem,“ řekl nakonec, „že tu sílu
zničím.“ Nyní již Mocný Vid úsměv nezvládl zadržet. „Dobře,“ odvětil, „ale aby to bylo možné, budeš
muset projít jedním obřadem.“ Když to Vid dořekl, ze tmy se najednou vynořila černá Vrána a přistála
mu na rameni. „Vše musí proběhnout,“ pokračoval, „bez jediné chybičky. Pokud se nějaké dopustíš,
zemřeš.“ Vrána odletěla a vrátila se zpět do noci. „Budu mít pro tebe připravenou mrtvou a živou
vodu,“ dokončil Vid, „a až se protrháš šípkovým keřem, všechny hranice zmizí a ty budeš moci tu sílu
zničit.“ Lado nevěděl, v jaké míře mluvil Mocný Vid v obrazech – asi to byla řeč znamení. Nicméně
Ladovi nedalo, aby se nezeptal: „Mám se protrhat šípkovým keřem?“ „Ano,“ odpověděl Vid klidně,
„na místě, které stanovím. Budeš muset být v tu dobu čistý a bez oblečení.“ „Ale,“ vložil se do toho
Lado, „to je přeci nemožné. Ty trny … a … vykrvácím.“ „To není to nejhorší,“ odvětil Vid, „co tě při
tom potká.“ Lado naprázdno polkl. „V ten den,“ pokračoval Vid, „neobětuješ rostlinu ani zvíře, ale …“
Lado znal odpověď. „Sám sebe,“ dokončil Vid, „aby skrze smrt vznikl život.“
Měsíc, obklopen samými mraky, se pozorně díval na boha i člověka, jak spolu promlouvají. „Vyber si,“
pokračoval Mocný Vid, „poznávací znamení, aby tě duchové toho místa, které zvolím, rozpoznali.“
Lado se zamyslel. „Nemusíš hned teď,“ dodal Vid, „až na nějaké přijdeš, ukážeš mi ho.“ „Ty,“ zeptal se
Lado, „ty budeš někde poblíž?“ Mocný Vid se rozesmál. Potom se dotkl svého čela, na kterém opět
zazářila malá kulička. Avšak ta se najednou začala zvětšovat, až splynula se světlem, jež vydávaly zlaté
vlasy. Lado měl vidění. V ruce držel nějaký rozmazaný předmět, který zvedl do výše směrem k jasně
modré Obloze, na níž silně svítilo Slunce, které dodává sílu všem živým bytostem, tu pravou moc …
Mocný Vid vše vidí, a tedy o tom ví. Lado pochopil. „Dobře,“ řekl Lado, „znamení najdu, ale …“ Sklopil
zrak. „Mám obavy ohledně toho obřadu,“ dodal. „To je v pořádku,“ usmál se Vid, „divil bych se,
kdybys je neměl.“ Lado opětoval úsměv. V jeho srdci se totiž otevřelo něco, co bylo hodně dlouho
zavřeno. Něco, co mu dodalo odvahu. „Jak se má Růžička?“ snažil se změnit téma. Vid se zasmál a
v jeho očích se zablesklo. „Má se dobře,“ odpověděl, „pořád si se mnou hraje. Dlouho měla vlasy
v barvě obilí, teď jsou spíše do hněda.“ Lado opětoval záblesk v očích. „Můžu tě ujistit,“ dodal Vid, „že
při tom obřadu bude celou dobu s tebou.“ Potom se ohnal rukama kolem své hlavy a snažil se
odehnat několik much a můr, které na jeho svítivé vlasy stále dorážely. „Nelíbilo se jí,“ dodal
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nakonec, „že jsem z tebe udělal křísníka tak brzy.“ „Hm,“ odvětil Lado, „mně se to nelíbilo vůbec.“
Mocný Vid na něj upřel zrak. „Já,“ zakoktal se Lado, „chci jen říct, že je toho hodně.“ Vid se zasmál.
„To se ti jen zdá,“ odpověděl, „vždyť ještě nevíš vše.“ „Celá ta věc s tím křísníkem,“ dodal Lado, „je
tak zvláštní. Navíc prý musím najít nějakou sílu, která mi dovolí se v jejím jménu proměňovat. Ale
kde?“ Mocný Vid si důležitě odkašlal a něco zamumlal. Jeho oči se rozzářily. „Omlouvám se,“ řekl
Lado, „ale neslyšel jsem to.“ „Změň se,“ zopakoval Vid a celá jeho tvář zazářila, „v mém jménu.“
Najednou všechno zmizelo. Sluneční Jelen se hnal temným lesem a zmizel v dáli. Celé prostředí se
rozpadalo a třáslo sebou v rytmu srdečního tepu. Nádech vystřídalo prudké zakašlání, po němž Lado
opět usnul. Na velmi zvláštní posteli se proháněli Mravenci, ale jejich lechtání Lado necítil. Místnost
byla útulná a temná, nikde žádné světlo. I když Lado tvrdě spal, na jeho tváři se objevil úsměv. Věděl,
že ho čekají těžké zkoušky, že vlastně neví, na čem on sám a lidé v jeho vesnici jsou. Avšak i přesto
pocítil silnou odvahu, která mu poskytla klidný a ničím nerušený spánek. Když se pak za svítání
probudil, cítil se odpočatě, zdravě a silně. Sluneční paprsky mu dopadaly na tvář a ani se nezlobil,
když si musel ráno z ruky vytrhnout malého přisátého pavoukovce a jako správný Vind najít listy
Řebříčku, jimiž obřadně vytáhnul všechen jed, který tento pavoukovec snad mohl do jeho těla zanést.
Křísník je sice něco jako lovec krvepijců, ale zatím to spíše vypadalo, jako by oni lovili jeho. Uprostřed
mýtiny se pak chvíli procházel a dýchal čerstvý vzduch. Když ho spatřili z různých domků vycházející
bojovníci, zůstali stát jako zaražení. Dokonce i modrooká dívka, která se mezi bojovníky zjevila a jejíž
touhy přes noc vyprchaly, se samou radostí rozzářila. „Ale,“ řekla tajuplně, „náš Jestřábek se nám
probudil.“ „To je také tvoje jediné štěstí,“ řekl nahlas přicházející a očividně nedospalý velitel, „jinak
by to špatně dopadlo, tedy pro tebe.“ „Kdybych chtěla,“ odsekla modrooká dívka, „už byste všichni
dávno leželi pod kytkami.“ Zavřela oči a něco zamumlala. V tu chvíli se velitel dotkl hlavy, protože ho
zničehonic začala bolet. Lado se jen usmál, vytáhl zpod opasku lískový proutek a švihl jím dívku přes
obě dlaně. Napřed přes jednu, pak přes druhou. Dívka vykřikla bolestí, velitel byl opět v pořádku. „To
by stačilo,“ řekl Lado s úsměvem, „teď nám povíš, krásko, jak se odtud dostaneme.“ Dívce se znovu
rozzářily oči. Začala si okusovat nehet na ukazováčku. „Ty,“ řekla, „máš kolem sebe nějakou zvláštní
medovou zář s krásnými modrými proužky.“ Lado nic neviděl. „Hrozně ráda,“ dodala smyslně, „bych
se s tebou někdy spojila a poznala, odkud pochází.“ Lado se usmál. „Tak kudy,“ zeptal se odhodlaně,
„se máme vydat?“ „To záleží,“ odvětila dívka a přestala se usmívat, „kam máte namířeno.“ „Do
Kládova,“ vložil se do rozhovoru velitel, „odtamtud už trefíme.“ Dívka pokrčila rameny. „Běžte prostě
půlnočním směrem,“ řekla, „a zanedlouho narazíte na cestu. Do Božkova je to asi den cesty, možná
ani to ne.“ „A dál?“ zeptal se velitel. „Dál,“ odpověděla dívka prostě, „do Žárova, který leží hned vedle
u jezera. Tam už se zeptáte.“ Bojovníci se ihned začali připravovat na cestu. „Počkat, počkat,“ řekla
dívka a znovu se záludně usmála, „dostanu něco na oplátku.“ „Copak?“ zeptal se Lado. „Pevné
objetí,“ dodala dívka a vyrazila směrem k Ladovi. Ale ten jen couvl a schoval ruce za záda. „Vida,“
řekla dívka, „osahávat mě ti nevadilo, ale objetí na rozloučenou je pro tebe moc.“ „No,“ vložil se do
toho velitel a blýskl zuby, „některé věci jsou prostě pro chlapa snadnější než jiné.“ Všichni bojovníci
se zasmáli. Potom vzali Koně za uzdu a rozhodli se vyjít vstříc svému cíli, jímž bylo Město rady.
Modrooká dívka se za nimi dívala. Viděla, jak bojovníci přešli mechem porostlou mýtinu a vydali se do
hlubin lesního porostu. V jejích očích sršely modré jiskry.
Bojovníci procházeli mezi Olšemi. „Věděli jste,“ začal Lado, který měl stále dobrou náladu, „že je
Smrtka neplodná?“ „Jasně,“ dodal velitelův pobočník, „a to i přesto, že ji každé jaro zapalujeme a
házíme do potoka, kde se může očistit.“ Bojovníci se rozesmáli. Lado občas humor lidí z Červeného
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ostrova opravdu nechápal. Těšil se, až se sejde se svým známým, s Joánem, který sice své výroky
zpravidla nezamýšlel humorně, nicméně Ladovi tak vždycky vyzněly. Slunce vystoupalo výše na
Oblohu a pozorně všechny cestovatele pozorovalo. Zanedlouho se skutečně bojovníci dostali na
pevnou cestu, která se táhla mezi bažinami. Šli opatrně a všude se rozhlíželi, protože modrooké
čarodějce zrovna nedůvěřovali. „Jaké čáry,“ zeptal se velitel, „jsi to včera kolem sebe nakreslil tím
lískovým proutkem, Lado?“ „Ale,“ mávl Lado rukou, „to bylo jen pro ochranu. Nemám rád, když se mi
někdo vrtá v hlavě.“ „Ale někdy je to nutné,“ vložil se do rozhovoru velitelův pobočník, „třeba jeden
můj známý měl bouli v hlavě, tam, no … na mozku.“ Potom se nadechl, jako by se snažil
rozpomenout, a pokračoval: „Tak mu kovář musel udělat díru do lebky, abychom mu tam mohli vložit
sádlo s bylinkami.“ „A přežil?“ zeptal se velitel. „Přežil,“ odpověděl pobočník, „ale kdybychom to
neudělali, tak by zajisté zemřel.“ „Jak jste na to přišli,“ zajímal se Lado, „že má bouli na mozku?“
„Přišel na to léčitel,“ řekl prostě pobočník, „navíc nedlouho předtím se ten můj známý účastnil boje,
kde se ošklivě zranil, takže to nebylo těžké uhodnout. Měl velmi nepříjemné bolesti.“ Cesta byla stále
zřetelnější a čistší. Svítání se změnilo v poledne, které svým horkem donutilo bojovníky, aby se
zastavili a napili vody z nádobek, které měli přivázány u pytlů se zlatem. Jasné světlo se odráželo na
jejich převážně bílém oblečení. Všichni chtěli do Města rady dorazit s předstihem, možná radši o něco
dříve, aby měli čas se připravit na sněm a vykoupat se v pověstné léčivé vodě z jezera. Ještě dříve, než
se setmělo, všichni v pořádku a bez jediné újmy dorazili do Božkova, odkud to do Žárova, ležícího
rovněž u velikého jezera jako Město rady, bylo už jen malý kousek. Když projeli hlubokými lesy a
spatřili dřevěné domečky na kraji jezera, rozhodli se citlivě a zajisté velmi pokorně poprosit místní lidi
o přespání. Ti velmi rádi souhlasili, a dokonce se usnesli, že bojovníky pohostí kančím masem,
medovinou a různými lesními plody. Samozřejmě nesměl chybět ani čerstvý žitný chléb a sůl
z dovozu, neb chléb se solí představuje prastarý zvyk uvítání. Chléb a sůl mají moc odhánět špatné
síly a pocity z nitra lidských duší a zkušenému hostiteli umožní poznat, jaké má jeho host úmysly. To
víte, Vindové se vždy snaží odhalit ty nejhlubší pohnutky toho druhého skrze pozorování, obřady a
především vnuknutí. Velmi oblíbeným způsobem je také vzájemné dobírání, „oťukávání se“, při
kterém se jízlivými poznámkami tak dlouho dloube do toho druhého, až mu nezbude nic jiného, než
se upřímně vyjevit. Když uplynula klidná noc, při které Lado neměl žádný zvláštní zážitek, bojovníci
poděkovali za pohostinnost a vydali se směrem do Kládova. Od místních dostali radu, aby šli přes dvě
vzájemně sousedící vesnice, Rudov a Bukov, skrze něž vedla pohodlná cestička dále. Naši bojovníci
totiž byli na místě, kde se nacházely ty pravé bažiny.
Nastalo poledne. „Hrome,“ stěžoval si velitel, když opět šlápl do bláta, „tohle tady je ale berl, bažina.“
„Pojďme se vsadit,“ odvětil jeho pobočník, jehož bílé oblečení po jednom nešikovném pádu poněkud
zhnědlo, „že až nám to tady říše sebere, tak tu postaví město.“ „Cizinci jsou takoví blázni,“ zasmál se
velitel, „že bych tomu i věřil.“ Jeden bojovník si nahlas říhl. Plný žaludek ho stále příjemně tížil. „To o
té šílenosti mi povídej,“ pokračoval pobočník, „víte, že začali hubit Vlky?“ Lado se zarazil. „Cože?“
zeptal se. „No jo,“ pokýval hlavou velitel, „jako by jim nestačilo vraždit posvátné dubové háje, což je
v podstatě ten nejhorší prohřešek ze všech, ale ještě se obrátili i proti Vlkům.“ „Jsou to blázni,“
nechápal Lado, „proč by něco takového dělali?“ Pobočník zkřivil obličej a pokrčil rameny. „Nevím,“
odvětil, „všichni ti cizinci jsou hrozně bázliví. Chápu, pokud se třeba někdo ožene na Vlka, když se mu
chystá sežrat dobytek, ale proč je všechny jen tak zabíjet ve velkém?“ Tu si Lado vzpomněl na jednu
věc, o které mu kdysi Jóán vyprávěl. „Považují je za běsy,“ řekl Lado, „celá Příroda je pro ně projev
jejich zlého boha.“ „Jak říkáš,“ dodal velitel smutně, „jsou to blázni.“ „Kolik mají vlastně ti křížoví
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uctívači bohů?“ zeptal se pobočník zvědavě. Vítr jemně zašuměl listím vysokých stromů. „Hodně,“
snažil se rozpomenout Lado, „jednoho velkého trojitého, potom toho zlého, pak několik Jóánů,
nějakou Mařenu a další. Ke každému se modlí pro něco jiného, jako my.“ „Myslím,“ snažil se
odporovat velitel, „že je to trochu jinak. Koukáš se na to z našeho pohledu, jejich je ale jiný.“ Lado se
ušklíbl. Netrvalo dlouho a bojovníci dorazili do Bukova. Tam je místní přivítali a ukázali jim cestu dále
do Kládova. „Je to kousek,“ začal jejich náčelník, „klidně můžete vyrazit hned. Do setmění jste určitě
tam.“ „A když ne,“ blýskl velitel černýma očima, „tak se vrátíme.“ Po těchto slovech se bojovníci
vydali po cestičce směrem na Západ do Kládova. Zanedlouho se bažiny změnily v pevnou Zem a před
cestovateli se objevil vysoký kopec. Les kolem byl krásně zelený a slunečními paprsky zalitý. Všude
bylo slyšet povědomé krákání šedých Vran. Velitel se rozhodl, že všichni vylezou na kopec, aby se
rozhlédli a zjistili, kde se vlastně nachází. Jaké bylo jejich překvapení, když se jim z tohoto opravdu
vysokého kopce naskytl krásný pohled do všech stran. „Vida,“ rozzářily se pobočníkovi oči. Prstem
ukazoval na Západ. „Támhle je řeka,“ dodal, „a za ní … Kládov! To je Kládov! Jsme tady.“ Všichni byli
nadšení, že jsou konečně na jim známém místě.
Nakonec však bojovníci do Kládova ani nešli, rozhodli se to vzít podél řeky na Sever, kde byla řeka užší
a dala se snadno přebrodit. „Přespíme v lese,“ poručil velitel, když bojovníci přecházeli přes brod, „u
cesty, která je konečně dostatečně pevná a prostorná, takže se zítra můžeme na Koních hnát
tryskem.“ Když bojovníci u okraje malé mýtinky přivázali Koně ke stromům a uvelebili se ke spánku,
mysleli, že noc bude klidná a bezstarostná. Skutečně nikde poblíž snad nikdo nebyl, ani lapkové nebo
vrahouni. Jedinou věcí, která jim pokazila klidný spánek, bylo to, že se náhle spustila bouře. Všude
mohutně pršelo, blesky modrofialově osvětlovaly okolní krajinu a hromy práskaly v dálce. „Bouřný
Vide,“ naštval se vlhkem probuzený velitel, „to jsi trochu přehnal.“ Najednou však poblíž něco
prásklo. Velitel se sehnul. „Nesmíme se povyšovat,“ řekl pobočník, „to Bouřný Dinda nemá rád.
Jakmile vidí něco, co se povyšuje, prostě to picne.“ Velitel mávl rukou. „Já se přeci nepovyšuju,“ řekl,
„jen ať pere do běsů a dalších vetřelců.“ Rozpršelo se opravdu hodně. „Schovejte se pod strom,“
přikázal velitel ostatním, „ale hlavně ne pod Duby! Ty dostávají zásah nejčastěji.“ Probuzený Lado si
promnul oči. „Už zase,“ řekl a hlasitě zívl, „se Bouřný rve s Lešim?“ „Zatím žádný strom nedostal
zásah,“ odpověděl jeden bojovník, „ale nechci to zakřiknout.“ Celkové představení však nemělo
dlouhého trvání. Za několik okamžiků se bouře přehnala a déšť ustal. Jelikož se však blížilo svítání,
bojovníci se rozhodli vydat dále na cestu. Nasedli na své odpočaté, i když bouřkou trochu vystrašené
Koně a rychlostí Větru se vydali dále po poměrně pevné cestě. V průběhu dne se pak bažiny změnily
v krásné hluboké lesy, kde nebyla ani stopa po mokřadech. Občas bojovníci přejeli po nějaké mýtince,
louce, nebo dokonce obchodní stezce. Místy se sice nacházely malé kopečky, ale byla to převážně
rovinatá krajina, žádné polo-hory, na které byl Lado navyklý. Ujeli ohromnou vzdálenost a další noc
pak strávili jen v malé vzdálenosti od vesnic, jež sousedily s Městem rady. „Už se nemůžu dočkat,“
řekl si Lado pro sebe, „bude zábava.“ Noc byla tentokrát úplně klidná, žádná přeháňka v dohledu.
Nastalo svítání. Smíšené hluboké lesy se táhly podél ohromného dlouhého jezera, v němž podle
pověstí přebývala nejrůznější vodní stvoření. Lado se nadechl čerstvého vzduchu a nechal se pohladit
listím vedle stojícího Dubu. Bojovníci jeli na svých Koních pomalu, byli rádi, že už jsou v podstatě na
místě. „Podle mého počítání,“ začal velitel, „se má zahajovací sněm konat dnes večer.“ Zanedlouho
se všichni vynořili na okraji lesa. Pohled, který se jim odtamtud naskytl, by okouzlil úplně každého.
Před nimi stála veliká palisádami obehnaná osada s ohromným dřevěným domem uprostřed. Jedna
její brána vedla směrem do jezera, kde se od břehu táhl malý dřevěný most spojující tuto bránu
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s další menší osadou, která byla ze všech stran obklopena vodou. Nacházela se přímo v jezeře na
pravděpodobně uměle navršeném ostrově. Jezero samo se pak táhlo do dálky a bylo ze všech stran
obklopeno hlubokými lesy nebo loukami, podél nichž vedly prašné cestičky. Lado zpozoroval, že na
různých místech stály dřevěné domečky, které sloužily jako trvalé nebo dočasné bydliště všemožným
návštěvníkům, především Vindům z různých kmenů, ale také cizincům z říše nebo dalekým
obchodníkům. „Město rady,“ řekl velitel, aby ostatním potvrdil, že dorazili na místo, „jsme tady.“
Vodní hladina se třpytila slunečními paprsky. Na pravém okraji jezera si na pláži hrály děti a mnohé
z nich se v něm koupaly. Poblíž stálo několik dřevěných domků a celá ta oblast vypadala rušně. To se
ovšem netýkalo levé části, která byla klidná a naprosto bez zásahu člověka. Lado věděl proč. Už tam
byl, u statného Dubu, u stromu světů, který spojuje nebeskou, zemní a podzemní říši. Na levém břehu
totiž stál rozlehlý a moc dobře hlídaný posvátný dubový háj. Najednou si Lado všiml, že na otevřeném
prostranství u dubového háje stojí léčitel, se kterým již měl tu čest se seznámit. Léčitel chodil pouze
v bílém oblečení s červenými vzory. Měl bílý plášť a na hlavě věneček z dubového listí, který zdobil
jeho dlouhé bílé vlasy. Léčitel byl už hodně starý, ale jeho oči zářily jako nikomu jinému. V pravé ruce
držel velikou dřevěnou hůl, na níž byly vyryty převážně sluneční znaky, a v levé ruce pak misku
s něčím, co vypadalo jako rozehřáté sádlo nebo olej. Tento léčitel byl nejen velmi zkušený ve svém
řemesle, byl to nejen Vid, ale také někdo, kdo si mohl hrdě říkat pravý Vid. „Podívejte,“ ukázal Lado
na léčitele, „nepůjdeme za ním?“ „Jen si běž,“ dodal velitel, „Koně nech tady, my ti ho ustájíme.“
Lado pokýval hlavou. „Jo, ještě jedna věc,“ zazubil se velitel, „někoho k tobě pošleme, tak nikam moc
daleko nechoď.“ Jeho pobočník se nahlas rozesmál.
Lado sesedl z Koně a předal ho bojovníkům, kteří okamžitě zamířili do města. Chtěl se ještě na chvíli
rozhlížet, protože odsud z kopce měl opravdu nádherný výhled. Otočil se více doprava a za sebou
spatřil menší jezírko, uprostřed něhož se nacházely asi tři další malé ostrůvky s domečky. Toto jezírko
bylo spojeno s tím větším jednoduchým průplavem, u něhož se nacházely další domečky, kolem nichž
se tyčily statné stromy. Celá oblast byla pořádně rozlehlá a rozhodně by stála za důkladnější
návštěvu, nicméně Lado tu měl práci. Otočil se zpět a vydal se po kopci dolu. Opatrně obešel velikou
osadu, do níž předtím bojovníci zamířili, a po levé straně jezera došel až k posvátnému dubovému
háji. Zdálky ho sice zpozorovalo několik strážců, ale nevšímali si ho, protože Lado rozhodně nevypadal
jako nějaký cizinec nebo zloduch, který by měl na mysli ničení posvátných míst síly. Naopak, Lado se
hned před prvním Dubem poklonil, a až potom se vydal dále k léčiteli. Vítr jemně foukal a přinášel
vlahou vůni jezera. Když léčitel Lada zpozoroval, jeho oči se ještě více rozzářily. „Ale,“ řekl a usmál se,
„Lado, jsi to ty?“ Lado úsměv opětoval a zdvořile se uklonil. Léčitel k němu s holí v ruce popošel. „To
snad není nutné,“ řekl dojatě. Potom se zamyslel. „Jsi čistý?“ zeptal se vlídně. „Ano, jsem,“ odpověděl
Lado a zadíval se přes jezero na hrající si děti. „Výborně,“ řekl léčitel, „tak pojď za mnou.“ Oba popošli
dále k jedné díře, která byla vykopaná v Zemi. „Ten horký olej,“ zeptal se Lado, „je obětina Zemi?“
„Správně,“ usmál se léčitel a vzal misku do rukou, „hned ho zakopu, ale musíme napřed provést
obřad.“ „Dobře,“ usmál se Lado, „co mám udělat?“ „Až ti dám znamení,“ dodal léčitel vlídně a
pohlédl na vedle stojící Duby, „tak se nadechni. Potom se budeme postupně obracet na jednotlivé
světové strany podle Čtyř Sil.“ Léčitel přivřel oči. „Pak každé slovo,“ dokončil, „které řeknu,
zopakuješ. Rozuměl jsi?“ Lado nadšeně pokýval hlavou. Léčitel se usmál. Dal Ladovi znamení.
Nadechli se čerstvého vzduchu. Poté se oba dva obrátili směrem k Východu:
Východ – „Matko Země, potlač každou zlou a nečistou bytost, aby na nás kouzla neseslala a škodit
nám nemohla.“ Západ – „Matko Země, pohlť nečistou sílu v tvých jámách vroucích a v ohních
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žhnoucích.“ Jih – „Matko Země, utiš Vítr ze směru poledního a všechno špatné počasí, ať se písky
uklidní a bouře nechť se utiší.“ Sever – „Matko Země, utiš Vítr ze směru půlnočního spolu s
velkými mraky, a zbav nás sněhových bouří a kruté zimy.“
Když léčitel zakopával mísu s obětinou, Lado si povšiml, že stojí uprostřed dřevěnými větvičkami
vymezeného kruhu, jenž představuje život, ale i smrt a věčný koloběh. Znovu se nadechl. Pocítil sílu,
dobrou a skutečnou. Lado poznal, že léčitel byl opravdový muž síly, který věděl, jak ji povolat a mluvit
s ní. Vítr pročesal dubové listí. Když byl léčitel hotov a obřad ukončil, zeptal se Lada: „Co budeš dělat
teď?“ Lado se usmál a pokrčil rameny. „Nevím,“ řekl, „asi se tady vykoupu a půjdu se podívat do
osady, do Města rady.“ V léčitelových očích se mihla ušlechtilost a zvědavost. „Jsi,“ zeptal se,
„součástí sněmu?“ „Ne,“ odvětil Lado prostě, „jsem tu prý jako poradce.“ „Aha,“ usmál se léčitel, „tak
to jsme na tom stejně. Naštěstí na mé názory dají.“ „To doufám,“ řekl Lado a blýskl očima.
„Mimochodem,“ dodal, „můžu se tady na hranici dubového háje svléci donaha?“ „Tady ještě ano,“
odpověděl léčitel, „klidně se tu vykoupej. Já jdu zpět do města.“ Poté pevně sevřel hůl v ruce a vydal
se na cestu. Dubové listí na jeho hlavě se líně vlnilo. „Děkuji,“ dodal Lado, „že jsem s vámi mohl
provést ten obřad.“ Léčitel se otočil, usmál se a dodal: „Určitě se ještě dnes uvidíme.“ Potom vyrazil
do města, které hrdě stálo na okraji jezera.

10
Voda v jezeře byla teplá a příjemná. Sluneční paprsky osvětlovaly okolní lesy a louky, především však
ohromný dubový háj, u něhož měl Lado položené své oblečení. Lado se zadíval na protější břeh, který
se jen hemžil životem. Ptáčkové na vysokých korunách hlasitě zpívali a byli rádi, že mají společnost.
Lado byl tím pohledem tak nadšený, že neodolal a musel ostatním, především strážcům dubového
háje, odhalit jeden svůj zvyk, který zahrnoval vábivý zpěv lidových písniček. Jeho oči se rozzářily,
nadechl se a začal zpívat písničku o tom, jak podle příběhů vznikli první lidé a hlavně národ Vindů.
„Vylezli jsme ze stromů,“ vykřikl a zvedl ruce nad vodní hladinu, „jó ho, ho, ho!“ Znovu se nadechl.
„Muž, žena bok po boku,“ pokračoval, „jó ho, ho!“ Byl tak zabraný do zpěvu, že si ani nevšiml, jak
k němu zdálky z města někdo přichází. „U velkého jezera,“ rozvášnil se vesele, „a z Dubů a Líp! Vylezli
jsme ze stromů, jó ho, ho – ho!“ I když bylo jezero poměrně široké, někteří lidé z druhé strany,
hlavně děti, si Lada začali všímat. „Avšak břeh je kluzký,“ pokračoval ve zpěvu tam, kde se začalo
mluvit o Vindech, „a jezero velké. Brzy do něj spadnou ti, co se mají Vindy stát – co se mají Vindy
stát!“ Potom se nadechl a potopil se pod vodu. Když se opět vynořil, pokračoval: „Nechte proud, ať
nás unáší! Mezi světy nechť nás provází! Vždyť je to naše povinnost, na labutích křídlech najít moc –
na labutích křídlech najít moc.“ „Vskutku pěkné,“ ozval se hlas za Ladovými zády. Byl to hlas toho,
který k němu přišel od města. „Když jsem tu písničku od tebe slyšel naposledy,“ pokračoval hlas,
„myslel jsem, že až trochu více dospěješ, že tě to přejde.“ Hlas se zasmál. „Ale mýlil jsem se,“ dodal,
„jsi prostě jedno velké dítě.“ Na Ladově mokré tváři se objevil úsměv. Opatrně a hlavně pomalu se
otočil, aby si užil to napětí. Když tak učinil, spatřil u pláže před dubovým hájem stát černovlasého
muže, který byl oblečený v dlouhém různobarevném a cizokrajném rouchu. Neměl tak vysoké lícní
kosti jako Vindové, jeho obličej byl na rozdíl od jejich trochu protáhlý, ale stále vypadal ušlechtile.
Zdobil ho úsměv, který vychází z radosti ze shledání s někým, koho jsme již dlouho neviděli.
V Ladových tmavě zelených očích se mihl plamen. „Jóán!“ řekl radostně, „ani nevíš, jak rád tě vidím.“
„Nápodobně,“ snažil se muž opět získat vážnost, „ale mohl jsem si myslet, že ses ještě nenaučil
správně vyslovovat mé jméno.“ Zasmál se. „Co to vlastně znamená, Jóán?“ dodal. Lado se zamyslel.
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„Nevím. Malý Jó?“ odpověděl, „jen netuším, co je to Jó. Asi nějaký bůh nebo předek.“ „Ne,“ zavrtěl
muž hlavou, „to je prostě výmysl. Nemusíš vyslovovat celé jméno, zkus alespoň to zkrácené – Johan.“
„Jó …“ začal Lado, „… áán.“ „Nechme toho,“ řekl Johan a zkřížil ruce na prsou, „holt plynně mluvit
čtyřmi jazyky, jako to umím já, se asi nenaučíš.“ Lado se chystal vylézt z jezera. „Mimochodem,“
dodal Johan, „mám pro tebe překvapení.“ „Jaké?“ zeptal se zvědavě Lado, když už byl po půl těla nad
hladinou. „Víš, jak jsme si povídali o našich kulturách,“ pokračoval Johan, „zvycích a všem, co s tím
souvisí.“ Lado pokýval hlavou. „Tak,“ řekl Johan, „mě arcibiskup pověřil velmi citlivou věcí, o kterou
má církev zájem. Jedná se o křesťanský výzkum různých názorů, které jsou v souladu s našimi
postuláty, hlavně svatou knihou a …“ Johan se zastavil. „Obleč se, ty neznabohu,“ dodal rázně. Lado
se záludně usmál. „Musím uschnout,“ odvětil prostě. „Vy a to vaše koupání,“ povzdechl si Johan, „no,
zkrátka a dobře, je tu se mnou celá skupina lidí, kteří zastupují různé badatelské a zájmové oblasti.“
Potom na Lada upřel pohled. „A já bych chtěl,“ řekl, „aby sis s nimi dnes promluvil.“ „To vaše mluvení
znám,“ mávl Lado rukou, „to zas bude jen o přesvědčování, že jsem pouze bezcenný vesničan
s pochybnými těmi … názory. Stejně má každý vnitřní pohnutky, na kterých svůj proslov staví, a to si
pak hájí hlava nehlava.“ Zamyslel se. „Nebylo by lepší,“ pokračoval, „kdybychom si všichni napřed
řekli, co nás vede k takovému názoru, a potom teprve mluvili?“ Johan chtěl odpovědět, ale Lado ho
přerušil: „Kdybych například začal mluvit o něčem, co není v souladu s tou vaší knihou, tak do mě
budete hučet, jak se mýlím, a budete pro to hledat tisíc a jedna důvodů.“ „Racionálních důvodů,“
doplnil Johan. „A když je najdete,“ pokračoval Lado, „je to pro vás jasným přesvědčením, jak jste
úžasní, i když ve skutečnosti by někdo jiný mohl vymyslet dalších tisíc a jedna podobných rac-něco
důvodů proti. Ne že ne.“ Lado se najednou hlasitě rozesmál a nečekaně v celé své nahotě Johana
objal. Ten se vylekal a snažil se z objetí dostat, což se mu nakonec povedlo. „No,“ řekl Johan
v rozpacích, „uvidíme, třeba tě zaujmou nějaké naše nezvratitelné důkazy.“ Lado se opět rozesmál.
Občas totiž neměl tušení, o čem to Johan mluvil. „A ta tvoje skupinka,“ zeptal se Lado, „je ve městě?“
„Ano,“ rozzářily se Johanovi oči, avšak především proto, že se Lado začal oblékat, „myslíš tedy, že
zvládneš si s nimi promluvit?“ „Ale jo,“ mávl Lado rukou, „bude zábava.“ „Dobře,“ usmál se Johan,
„navíc se nemusíš ničeho bát, protože ti stejně budu muset tlumočit.“ Tu si Lado na něco vzpomněl.
„Mimochodem,“ zeptal se, „ti podivíni, co k nám v rámci římsko-vindských vztahů přicestovali, jsou
kdo?“ Johan se celý rozzářil, vzpřímil se a hrdě na Lada pohlédl. „Minulý týden,“ odpověděl, „je
arcibiskup učinil součástí mé skupiny, takže nově spadají pode mě.“ „A kdo jsou?“ nevydržel Lado.
„Říkáme jim,“ odvětil Johan hrdě, „oživlí historici.“ „He?“ nechápal Lado. „Oživlá minulost,“
vysvětloval Johan, „zkoumají, jak žijete, co nosíte, kam chodíte na záchod … aby pak mohli dělat to
samé a na vlastní kůži poznat, co jste zač.“ „No,“ zkřížil Lado ruce na prsou, „moc jim to teda nejde,
jsou hrozně zbrklí a přemýšlí úplně jako každý jiný cizinec.“ Johan mávl rukou. „Co ty, v temnotě žijící
neznaboh, můžeš vědět o výzkumu,“ dodal a urovnal si objetím pomačkané roucho. Lado pohlédl
směrem k hlavní osadě, do níž právě přijížděli další účastníci sněmu. Slunce je všechny pozorovalo.
„Nezazpíváme si?“ zeptal se Lado, „nějakou lidovku z tvé domoviny?“ „Ne,“ odvětil Johan, „pojďme
raději do města.“ Lado se usmál, pokrčil rameny a spolu s Johanem se vydal podél dubového háje
směrem k velké osadě. Cestou ještě pozoroval, jak se sluneční světlo odráží na kamíncích u břehu
jezera a vytváří tak dokonalý pohled plný barev. Na protějším břehu hrající si děti Ladovi připomněly,
že i jeho život je barevný, takový, jaký ho Příroda zamýšlela.
Pohodlná cestička vedoucí podél břehu jezera do osady byla sama o sobě poměrně prázdná. To se
ovšem netýkalo vstupu do samotné osady, před jejíž hlavní bránou se shromáždily davy lidí. Úplně
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vzadu stálo asi pět vojáků říše, kteří doprovázeli císařova posla. Vojáci na sobě měli velmi těsnou
kroužkovou zbroj, helmy a pevné oblečení. Samozřejmě nechyběly ani nablýskané meče vyrobené
zkušenými mistry. Když k nim oba naši přátelé dorazili, Johan je všechny vřele přivítal. „Tak jaká byla
cesta?“ zeptal se Johan ve svém jazyce, „prý jste měli potíže.“ „Přepadli nás lapkové,“ odvětil jeden
voják, „tak jsme se s nimi utkali v boji.“ „Aha,“ řekl Johan, „doufám, že jste jim dali co proto.“ „Tak
určitě,“ odpověděl další voják s nepřítomným úsměvem, „bitva byla dobrá, štěstíčko přálo.“ Lado mu
sice nerozuměl, ale už podle jeho výrazu poznal, že je veliký rozdíl mezi vindským bojovníkem a
říšským vojákem. „A hlavně,“ dodal třetí voják s helmou pevně nasazenou na hlavě, „byla dobrá
parta.“ „Chápu,“ řekl Johan a gestem ruky pobídl Lada, aby popošli dále do města. Chvilku jim trvalo,
než se prostrčili davem přihlížejících lidí, kteří obestoupili několik křesťanských kněží v dlouhém
rouchu. Před kněžími stáli strážci města, kteří je odmítali pustit do osady. „Nejste pozvaní,“ řekl jeden
strážce neústupně, „nemůžu vás pustit dovnitř.“ Lado se zastavil. „Co se děje?“ zeptal se Johana.
„Ale,“ odvětil Johan sklesle, „náš současný císař není tak zbožný jako jeho předchůdce, a protože mu
místní lidé občas pomáhají, zakázal misionářům, aby vnesli naše náboženství do této krajiny. Proto je
nikdo nepozval ani jako poradce.“ Lado se zasmál. „Ale ti nevypadají,“ řekl a ukázal na misionáře, „že
by se dali odradit.“ „Nedají,“ odpověděl Johan, „a to je dobře, to je důležitá vlastnost každého
dobrého kněze, který bojuje za správnou věc.“ Lado se ušklíbl. „Mně je tedy na rozdíl od těch tvých
misionářů jedno,“ řekl a upřel na Johana pohled, „co si kdo myslí nebo v co věří. Já nepotřebuji
získávat duše žádnému bohu.“ Johan něco zamumlal. „Obecná pravda, ty jediné správné názory,
které platí pro všechny,“ řekl nakonec, „se musí hledat a chránit. To je to, pro co žijeme. My tím, že
jsme byli pravdou spasitele osvíceni, že nám byla dána možnost ji poznat, máme povinnost ji sdělovat
ostatním.“ Lado poplácal Johana po zádech. Opět nechápal, o čem to vlastně mluví. Najednou se ale
jeden strážce na všechny misionáře rázně ohradil. Vzal do ruky meč a jejich hlavnímu představiteli
sdělil:
Kroky zastav, cizinče, a raději přemýšlej. Nezamýšlím na tebe vojnu ani zla, kříži my se neklaníme,
hosty vítáme.
Vůdce misionářů zrudl. Rozhodl se odpovědět, ale poznal, že to nemělo cenu. Nakonec si uraženě
jako malé dítě prorazil cestu davem přihlížejících a vydal se spolu s ostatními pryč. Lidé jen viděli, jak
misionáři mizí v dálce. „Tak,“ řekl Lado, „to by bylo. Teď honem dovnitř.“ Stráže si Lada ani Johana
nevšímali, protože Johana znali a Lada pravděpodobně slyšeli zpívat u jezera nebo ho viděli ve
společnosti starého léčitele, jenž byl na těchto místech vskutku váženým člověkem. Lado brzy poznal,
že se za velikou dřevěnou bránou nachází úplně jiný svět. Osada nebyla zase tak rušná, jak by tomu
celá ta oblast nasvědčovala. Malé dřevěné domečky stály převážně v rovině a všechny se paprskovitě
sbíhaly do jednoho středu, na malé náměstíčko, kde stál ohromný dřevěný dům. Tento dům navíc
vypadal, že je ještě větší, protože se na něj napojovala dřevěná stříška, kterou podpíralo několik
dřevěných sloupů s vyřezávanými tvary zvířat. „Tady se bude konat sněm,“ vysvětlil Johan, „zahájení
bude dnes večer. Přípravy jsou v plném proudu.“ Lado se usmál. „Nepodíváme se dovnitř?“ zeptal se
nadšeně. Johan jen pokýval hlavou a vyrazil směrem ke vchodu. Nechtělo se mu, protože sněmovní
místnost byla ozdobena různými dřevěnými sochami bohů, což pro něj byl zavrženíhodný projev
modlářství. Když oba vešli dovnitř, všimli si, že sluneční paprsky půvabně osvětlovaly celou místnost,
takže tam tma rozhodně nebyla. Paprsky se dokonce na jednom místě soustředily do jednoho bodu,
kde se nacházela ohromná dřevěná socha, jejíž hlava zářila do všech stran. Byla úplně vzadu a jako
samo nebeské Slunce pozorovala každého, kdo se posadil k velkému sněmovnímu stolu. Celý ten
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pohled byl kouzelný, až na jednu maličkost. „Proč,“ ušklíbl se Lado, „mají bohové brnění jako vojáci
říše?“ Johan pokrčil rameny. „To je nechutné,“ dodal Lado. Potom přešel k veliké soše, zadržel dech a
poklonil se. Spatřil, že se vedle ní nachází veliká dřevěná truhla naplněná zlatem. Na jejím dřevě byly
vyřezány různé sluneční znaky, především znak Slunce a Květeny. Přes ni pak byl volně přehozený
cizokrajný purpurový plášť. Lado couvl a upřel svůj zrak na osvětlenou tvář sochy. „Tak schválně,“ řekl
si pro sebe, „to bude určitě Vítěz. Pěkné zpracování.“ Johan jen zakroutil hlavou. „Pojďme,“ řekl, „pak
během sněmu tu strávíme hodně času.“ Lado ještě chvíli sochu prozkoumával, pak se otočil a vyrazil
za Johanem ven z tohoto ohromného domu, který hostil radu svazu.
Lado se nadechl čerstvého vzduchu. Následoval Johana do jedné krajní uličky, kterou zdobilo několik
domů, z nichž jeden byl prostornější než ostatní. Nad vstupem do něj byla ve dřevě vytesaná jelení
lebka. Celé ulice byly poměrně prašné, protože tu již dlouhou dobu nezapršelo. Lado se bál, že i přes
všechny obřady a znamení nastane tuhá zima. Ještě dříve, než se s Johanem k domu dostal, jim vyšel
vstříc nějaký Johanův známý, který se již na dálku usmíval. Na první pohled měl na sobě velmi drahé
oblečení, převážně v odstínech hnědé. Vítr jemně zafoukal a pročesal listí okolních stromů, z nichž
většina byly Lípy. „Johane,“ promluvil muž cizím jazykem, „jak se daří?“ „Dobře, bratře ve víře,“
odvětil Johan. Oba muži se s odstupem objali. „Dovol,“ pokračoval Johan, „abych ti představil mého
přítele, Lada z Hor.“ Na chvíli se na mužově tváři objevil vážný výraz, jako by ho něco překvapilo. Ale
potom se opět usmál a lehce se uklonil. Lado se chystal ze zdvořilosti udělat to samé, nicméně
najednou v hlavě uslyšel hlas, který neustále opakoval jedno slovo: „Poznáš.“ A znovu: „Poznáš.“ A …
„Lado!“ vykřikl Johan. Lado se vzpamatoval. „Tento pán,“ začal Johan, „je můj přítel Heimirich. Je to
poctivý křesťan, kterému císař udělil zvláštní poctu jakožto veliteli jednoho vojenského oddílu.“ Lado
na muže upřel pronikavý pohled. „Tak,“ obrátil se Heimirich na Johana, „budu muset jít. Uvidíme se
na zahájení.“ Když procházel kolem Lada, jeho úsměv postupně ustal. Lado se nadechl. Rozhodl se, že
dokud Heimirich nezmizí v nějaké uličce, nespustí z něj oči. „Nezdá se mi,“ řekl Lado Johanovi, „víš
určitě, že ho znáš dobře?“ „Ano,“ odpověděl Johan, „a kdybychom měli zkoumat každého, kdo se ti
nezdá, tak bychom se nikam nedostali.“ Na chvíli se na jeho tváři objevil úsměv zadostiučinění. Lado
se ušklíbl, ale potom se také usmál. „Doufám,“ řekl Johan po chvíli, „že se těšíš na shledání s mou
skupinou.“ Lado se zasmál. „Jdu do pasti,“ řekl poněkud zoufale, „protože přistupuji na tu vaši hru.
Ale jo, těším se, bude zábava.“ Johan dramaticky pomalu otevřel dveře do domu. Lado se nadechl a
vešel dovnitř.
V prostorné místnosti se nacházelo asi pět lidí. Už od pohledu to byli cizinci a pravděpodobně i
„poctiví křesťané“, jak je nazýval Johan. Mnozí z nich neskrývali nadšení, když Lada uviděli. Avšak
většina se chovala velmi zdrženlivě, i když alespoň malou známku zvědavosti se jim skrýt nepodařilo.
„Pánové,“ začal Johan ve svém jazyce, „představuji vám toho, o kom jsem vám tak často vyprávěl.“
Pokynul Ladovi, aby se postavil před něj. „Ladovid,“ dodal slavnostně, „z Hor.“ Lado se zdvořile
uklonil. Červenal se. Johan se usmál a promluvil k Ladovi. „Všem jsem dal přečíst,“ oznámil, „ty spisy,
které jsem sepsal, když jsem byl na návštěvě ve vaší vesnici. Kolik že už to je vlastně lét?“ Lado se
zamyslel. „Asi sedm,“ odpověděl s nostalgickým výrazem na obličeji. „Zkrátka,“ dokončil Johan,
„všichni by měli alespoň částečně tušit, co jsi zač.“ Náhle jeden muž z Johanovy badatelské skupiny
vyšel vpřed a začal si Lada prohlížet. Očividně ho zajímalo všechno, oblečení, úprava vlasů, rysy
obličeje. Lado na muže bafl. Ten se vylekal. „Co je zač tenhle?“ zeptal se Lado, „jsem pro něj nějaký
kouzelný předmět?“ „Dá se to tak říct,“ odvětil Johan, „zajímá ho, proč se od většiny lidí z říše vy
Vindové tak moc vzhledově odlišujete.“ „To mu můžu vysvětlit,“ začal hrdě Lado, „když se naši
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předkové v dobách, kdy byli lidé tvárnější, topili v proudu, vlasy se jim zúrodnily, a tedy zhoustly a
ztenčily se.“ Johan začal Ladova slova překládat. „Oči se zúžily,“ pokračoval Lado, „aby do nich
nenateklo tolik vody, ale zároveň se jako studánky prohloubily a barevně více vynikly. Také ústa se
zmenšila, aby do nich moc nenateklo.“ Kolem stojící badatelé se začali usmívat. „Proto se nám také,“
pokračoval Lado, „vytvarovala pod vlivem rychlé vody těla. Křivky jsou patrnější, lícní kosti vyšší, aby
zabránily toku vody do očí. Navíc, když se naši předkové snažili dostat nad hladinu, jejich těla se
ztenčila, takže jsme vyšší a štíhlejší.“ Po chvíli byl Johan s překladem hotov. Dva badatelé jen
nevěřícně zakroutili hlavami. „To snad není možné,“ řekl jeden z nich ve svém jazyce, „takové pověry.
Rád bych mu vysvětlil, že se šeredně mýlí.“ „Správně,“ odvětil druhý, „copak neví, že naše vykopávky
ve svaté zemi odhalily kameny, podle nichž je nanejvýš jasné, že všichni lidé skutečně pochází
z Adama a zrádné Evy od řek Eufrat a Tigris.“ „Vím,“ vložil se do toho Johan, „že jsou to nezvratitelné
důkazy. Avšak slíbili jsme si, že ho s otevřenou myslí vyslechneme.“ Badatel jen nevěřícně prskl. „Je
ale naší křesťanskou vědeckou povinností,“ snažil se Johanovi odporovat, „abychom ho vymanili
z ďáblova učení a ukázali mu světlo pravé víry, tu jedinou absolutní pravdu, která platí pro všechny
bez rozdílu, protože na to máme důkazy a argumenty.“ Lado si důležitě odkašlal. „Co si to tam
povídáte?“ zeptal se, „rozuměl jsem jen slova křesťan a ďábel.“ „Řekni mu,“ nevzdával se rozvášněný
badatel, „že naše víra je o vědění, poznávání a objevování. Co ve svém životě poznal on? V jakých
školách se učil?“ Johan tato poslední slova Ladovi přeložil, avšak ten jen zkřížil ruce na prsou. „Moc
dobře znám,“ odpověděl s přivřenýma očima, „to poznávání a objevování cizinců. Ve skutečnosti
chcete to, co objevíte, jen rozkrást, zneužít a popřípadě zničit. Chcete si podmanit Přírodu a její síly,
avšak vězte, že ta pravá tajemství nikdy neobjevíte.“ Když Johan Ladovu odpověď přeložil, ještě pro
vysvětlení doplnil: „Vindové totiž ve svých předsudcích věří, že na určitá místa nebo k určitým
tajemstvím se lze dostat jen za splnění daných podmínek. Podle nich musí být člověk čistý, dodržovat
nějaká tabu a navázat spojení se silami. Badatel v bílém plášti, s vědeckým železným vybavením a se
špatným stavem mysli se podle nich nikam nedostane.“ Všichni přítomní, až na dva podivíny stojící
vzadu, se nahlas rozesmáli. Johan přešel ke stolu, vzal odtamtud hrníček s vodou a dal napít Ladovi,
kterému se celé to ovzduší kolem přestávalo líbit. Avšak Johan ho uklidňoval, protože i když byl
myšlenkami se svou skupinou, srdcem stál po Ladově boku. To bylo nyní to jediné, co Lado bezpečně
poznal.
„Změňme téma,“ navrhl Johan své skupině a prstem pokynul vzadu stojícím podivínům, aby se
postavili dopředu. Jeden z nich doslova zářil a rozhodl se, že Lada obejme. Každý jiný Vind by se objetí
vyvaroval, ovšem dětinský Lado se jen usmál a poplácal podivína po rameni. „Úplně z něho cítím
lásku,“ řekl podivín s úsměvem, „řekni mu, že se mi líbí jeho původní spiritualita.“ „Tito dva,“ začal
Johan s úšklebkem, „představují nejnovější myšlenky v naší skupině.“ Jakmile to Johan dořekl, Ladovi
se zamotala hlava. Snažil se dýchat, ale už nezabránil tomu, aby se mu před očima opět neobjevilo
vidění. Spatřil podivína, jak sedí uprostřed lesa a míchá si medovinu s červenými Muchomůrkami.
Viděl, jak celý zmatený leží na místě síly a něco zpívá. Lado to místo znal, bylo to nedaleko jeho
vesnice. Buky tam rostly do nekonečných výšek a odvážili se tam jen ti nejzkušenější léčitelé, když
hledali sílu pro léčení, přičemž všichni měli obřadné roucho a několik dní žili jen o žaludovém chlebu.
Avšak Lado viděl, že podivín měl den před tím maso, spal se svou ženou a donesl Muchomůrky tam,
kam neměly být doneseny. Duch toho posvátného místa byl naštvaný a rozhodl se podivína potrestat
nevyléčitelnou nemocí. … Zamrkání očima. Lado byl zpět. „Ty,“ ukázal celý roztřesený na podivína,
„podivíne nového věku, víš o tom, že jsi poblíž naší vesnice znesvětil posvátné místo síly?“ Johan to
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jen s úsměvem přeložil. Podivín mávl rukou. „To tak,“ odvětil podivín, „zbavte se těch vašich
kmenových tabu, těch vašich předsudků, abychom mohli žít bok po boku jako jedna rodina.“ Johan to
opět přeložil. Lado o krok couvl. Podivín se nadechl. „Je potřeba být otevřený,“ dodal, „v lásce, světle
a míru.“ Lado si odkašlal. „Nemusíš to překládat,“ řekl Johanovi, „radši mi ještě představ toho
druhého.“ Druhý podivín vypadal mnohem klidněji, nicméně Ladovi se zdálo, že až přehnaně chladně.
Podivín měl na krku přívěšek s nějakým starým bohem nebo předkem, kterého Lado neznal. Po
chvilce se podivín nadechl a začal vyprávět. Johan to všechno po pravdě překládal. „Já si myslím,“
začal podivín, „že to, co hlásají tady křesťanští vědci, se přeci vůbec nemusí vyvracet s vašimi názory a
životním postojem. Například váš příběh o tom, že lidé pochází ze stromů, může být jen prastará
vzpomínka na božský Eden, kde se člověk v rukou pána postupně vyvíjel.“ Znovu se nadechl. „Vidíš,“
pokračoval, „že naše novodobé a zajisté správné poznatky akademické elity se dají dobře napojit na
vaše zvyky a názory. Nemusí se vzájemně vyvracet.“ Lado si odkašlal. „Tak to je ještě více nechutné,“
začal, „než to, že dávají bohům brnění.“ Johan se od srdce zasmál. „Zkrátka a dobře,“ dokončil
podivín, „tradice se vyvíjí a musí se přizpůsobit poznatkům naší vědy.“ Lado zrudl. „Překládej!“
zakřičel na Johana. Potom pokračoval: „Tohle všechno říkáte jen proto, že nejste schopní opustit
zásady a požadavky vaší společnosti, mezi které patří slepé následování těch vašich vědeckých
poznatků. Tohle není přirozený … jak tomu říkáte … vývoj, ale strach z odmítnutí, že vás odmítnou
všichni z vašeho okolí, rodina, přátelé, badatelská skupina, říše. Přizpůsobujete tu … tradici … vaší
společnosti, která je zkažená. To není žádný vývoj!“ Po těchto slovech se Lado chytil za hlavu.
Nebezpečně se mu roztáhly zorničky. „Jsi v pořádku?“ zeptal se Johan. „Ano, jsem,“ řekl Lado, „ale
potřebuji na vzduch. Co kdybychom se přesunuli ven?“ Johan to navrhl ostatním a ti souhlasili. Ihned
potom Lado rychlostí Větru vyrazil ze dveří a nadechl se vzduchu. „Já jsem duch těchto míst,“
opakoval si jednu poučku, kterou ho pro uklidnění naučila jeho matka, „dýchám ho, jsem Vind, můj
duch je duchem této krajiny. Vždy jsem zde byl a vždy tu budu.“ Bál se, že dostane další záchvat,
ovšem nakonec se přeci jen zvládl uklidnit. Potom se posadil na okraj prašné cestičky a pokynul
badatelům, aby se také posadili. Ti tak učinili jen velmi neochotně. „Změníme téma,“ navrhl Johan
Ladovi, „vyprávěj teď ty.“
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Bylo téměř poledne. Vítr zahučel ve stromech a Slunce zalilo tváře všech diskutujících. „Lado vám teď
poví,“ promluvil Johan ke své skupině, „něco o svých předcích a o minulosti jeho národa.“ Lado zavřel
oči, snažil se rozpomenout na všechny ty příběhy, které se u něj předávaly z pokolení na pokolení.
„Pf,“ odfrkl si jeden badatel, „ústně předávané příběhy nejsou nic důvěryhodného.“ Johan to
nepřeložil, nechtěl Lada ještě více rozvášnit. Avšak Ladovi se už dávno na tváři objevil úsměv a získal
zdravou barvu. „Naše příběhy praví,“ začal, „že někteří naši předkové odcházeli, a pak se znovu
vraceli s novými znalostmi a tou … jak tomu říkáš … kulturou. To je také proč jméno Vind používá
málokdo.“ Když to Johan přeložil, další badatel jen nevěřícně zakroutil hlavou. „Takové stěhování,“
řekl, „odcházení a vracení se nemá v historii obdoby. Jak je to možné?“ Když Johan otázku přeložil,
Lado odpověděl: „Protože naše předky zavolalo zpět srdce světa a místní duchové. Je to úděl mého
národa to tu chránit, už od samých počátků, proto jsme spadli do velikého proudu, su lawo.“ Johan se
zamyslel. „A proč vlastně odcházeli?“ zeptal se. Lado se ušklíbl. „To se ptej,“ odpověděl, „sám sebe a
sobě podobných. Většina Vindů neodešla dobrovolně, avšak i tak někteří zůstali a bojovali. Po dlouhé
době to pak vyvrcholilo, když nás sjednotil mocný Rozrazil, a konečně jsme měli šanci cizince zahnat.“
Lado se zamyslel. „Pokud jsou někde na světě,“ pokračoval, „potomci Vindů, ať už více či méně přímí,
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pak přišli odtud, ze srdce světa ležícího mezi třemi Bílými řekami, Windo boná. Uprostřed se pak
nachází řeka Červená, Roudo boná.“ „A …“ zakoktal se jeden badatel, „má proto nějaké důkazy?“
„Vindové,“ blýskl se Johan svými vědomostmi, „věří, že žádná absolutní pravda neexistuje. Lidé si prý
vždy hájí jen svůj soukromý názor a cíle, proto také Vindům dokazování přijde nesmyslné.“ „Cože?“
řekli badatelé jednohlasně. Potom se všichni do jednoho rozesmáli. „Ale,“ přerušil jejich smích Johan,
„rádi stopují, což je trochu přímější než dokazování.“ „A co stopují?“ zasmál se jeden badatel,
„Medvěda na polívku?“ Johan zakroutil hlavou. „Ať vám to Lado vysvětlí sám,“ dodal. Potom se
obrátil na Lada a vše mu přeložil.
„Proč,“ zeptal se Lado a povšiml si, že se některé děti již vrátily do osady, „je pro vás tohle zkoumání a
rozumování tak důležité?“ Johanovi se zablesklo v očích. „Protože,“ odvětil, „křesťané, židé a další
mají tu výhodu, že je jejich bůh rozumný.“ „Jen rozumný?“ nechápal Lado, „pak je to srab, jen ti totiž
zapojují pouze studený rozum. Tím vaším zkoumáním nikdy nepochopíte bohy nebo ducha, to je jako
si myslet, že uvidíte zvuk.“ Nadechl se. „Pravý rozum jde ruku v ruce se selským rozumem a
vnuknutím,“ dodal, „nemůžete ho oddělit od … jak tomu říkáte … intuice … a pocitů. Stejně to ani
není možné.“ „Každý racionální nebo iracionální důkaz,“ začal Johan vysvětlovat své skupince, „je pro
Vindy prostě vždy podvrh a každý svědek je křivý. Proto se také na svých sněmech snaží spojovat
s duchy … jejich démony … pomocí lískového proutku a stopovat, pokud to je možné. Nikdy nenechají
nikoho přísahat jen tak, protože se bojí, že by je bohové za křivou přísahu potrestali všechny.“ „Hm,“
odvětil jeden badatel, „zajímavý soudní systém.“ Ostatní se znovu rozesmáli. „Vždyť ani nemají jedno
učení,“ pokračoval badatel, „každý z nich chodí na jiná posvátná místa, dokonce každý nazývá bohy
jinak.“ Johan to přeložil. Lado se rozesmál. „Protože,“ začal, „nám nejde o nějakou obecnou pravdu,
ale o to, jaké má jednotlivý národ, rod, rodina a jednotlivec spojení se světem kolem sebe, a to
včetně Přírody. Každá vesnice má svůj vlastní kroj, své důležité oslavy, posvátná místa, umělce,
léčitele a hrdiny. Tak to má také být, žádná jedna vaše kniha, žádné jedno svaté místo, žádný jeden
hrdina.“ „Proč?“ nechápal Johan. „Protože,“ vysvětlil Lado, „bychom jinak ztratili úctu ke světu kolem
sebe a jeden k druhému. Kdybychom všichni uznávali za svaté místo jen ten váš Jeruzalém a ne své
vlastní hory, kopce a údolí, neměli bychom k nim vztah a začali bychom je ničit.“ Johan pochopil a
přeložil to ostatním. „Tady je to marné,“ řekl další badatel, „tady asi neprosadíme tu myšlenku,
obecnou pravdu, na kterou jsme přišli, naše pověstné a za každých okolností platící ‚myslím, tedy
jsem‘.“ „To rozhodně ne,“ odpověděl za Lada Johan.
Avšak jakmile si Lado tu myšlenku vyslechl, opět začal rudnout. Johan mu totiž řekl, že díky ní mohou
oddělit mysl od těla a zkoumat svět odtažitě. „Pro nás,“ začal Lado, „prostě duchovní, přírodní a
skutečný svět splývají a splývají i pocity s rozumem. Kdy už to konečně pochopíte? Třeba Mocný Vid
je Slunce a sluneční síla, která protéká celou Přírodou a odívá ji listím a životem. A tato síla je
bohem.“ „Já to chápu,“ odvětil Johan, „ale my to zkrátka vidíme úplně jinak, odděleně. My chováme
hlubokou lásku ke křesťanství a všemu, co s tím souvisí, takže i k samotnému božskému rozumu.“
„Láska,“ pohodil Lado hlavou na stranu, „jak chcete laskat křesťanství? Můžete laskat jeden druhého,
stromy, zvířata, kameny, řeky, a dokonce i sluneční paprsky. Ale jak chcete laskat myšlenku?“ „Já
zapomněl,“ dodal Johan, „jak podivně vnímáte rozdíl mezi abstraktním a konkrétním.“ Lado
nechápal, už se mu z toho všeho pořádně točila hlava. „Pamatuji si,“ řekl Johan, „jak jsi říkal, že věříte
na nějaký řád, který vznikl díky možnostem. To by bylo ještě v pořádku, protože podobnou věc mají
třeba i v Řecku, a říkají jí chaos, ne možnosti. Avšak ty jsi říkal, že možnosti se mohou rozpadnout na
Oheň a Vodu.“ „Vše,“ skočil mu do toho Lado, „se může rozpadnout na Oheň a Vodu, a také se tak
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stane, dříve nebo později, aby pak společně mohly vytvořit další život.“ „Právě,“ zeptal se Johan,
„nechápu, jak se něco tak abstraktního jako možnosti může rozpadnout na něco tak konkrétního jako
Oheň a Vodu.“ „Může,“ řekl Lado, „a čím více jsou v rovnováze, tím lépe. Jako ty jsi mi vyprávěl, že
kdysi v hlavním městě vaší říše spali muži mezi sebou kvůli postavení a ženy je musely na slovo
poslouchat a sloužit jim. Teď zase naopak potlačujete to, aby vůbec spolu spali muži a ženy, a tím jste
na druhém konci té samé nerovnováhy. Nežijete s Přírodou jako my. Nedržíte se za ruce a netančíte
kolem vesnické Lípy, neznáte povahu Ohně a Vody.“ Nadechl se. „A přesto,“ dodal, „si dovolujete
říkat našemu životu pověry a klamy, ale věz, že ten váš život v kamenných domech, to vaše vnucování
názorů a ničení všeho kolem sebe, je tím největším klamem ze všech, i když si myslíte, že vyhovuje
nějaké vaší obecné pravdě, svaté knize a pokroku.“ Johan se zadíval na Nebe. Musel to všechno
nechat v hlavě uležet. Lado si opět začal prozpěvovat: „Koloběh se otáčí, na všechny dojde, na
všechny došlo … i na vaše Řecko, i na váš Řím, i na to, co je teď. Oheň a Voda je pohltily.“
Rozdováděné děti proběhly kolem, zatímco se nevinně pošťuchovaly. „Uf,“ oddechl si Lado, když
vstával, „to teda bylo něco, úplně mi z toho třeští hlava. Původně jsem doufal, že to bude větší
zábava.“ Všichni badatelé se vrátili zpět do domu, který zdobila ze dřeva vyřezaná jelení lebka.
„Nuže,“ tleskl Lado dlaněmi, „kdy začne ten sněm?“ „Ještě máme plno času,“ odvětil Johan, „nechceš
se projít?“ „Jasně,“ dodal Lado s úsměvem, „pojďme zpět do středu.“ Kolem hrající si děti křičely a
přiváděly své rodiče k zoufalství. Na mnohých domech visely ochranné věnečky z květin. „Vidíš,“ začal
Lado, „jak je tohle město čisté? Hlavně voda kolem je čistá a dobrá k pití.“ Johan se ušklíbl. „Co do
člověka vchází,“ začal, „to ho neznečišťuje, avšak to, co z něj vychází, ho může znečistit.“ Lado se
zasmál. „Tak určitě,“ zopakoval slova v cizím jazyce, která slyšel z úst vojáka, se kterým se předtím
před branou setkali. „Pij špinavou vodu, nekoupej se, nečisti ulice,“ dodal Lado, „a do roka a do dne
zemřeš.“ Johan na to neodpověděl, protože ho zaujal nedaleko stojící léčitel s věnečkem z dubového
listí. Stál hned vedle sněmovního domu a na jeho bílých vlasech se až oslnivě odrážely sluneční
paprsky. Když léčitel zdálky spatřil oba přicházející, jeho oči se rozzářily tak moc, až to oba překvapilo.
„Zrovna jsem na vás dva myslel,“ zvolal zdálky. Sněmovní dům s vyrytými zvířecími vzory za jeho zády
vytvořil spolu s léčitelovým bílým oblečením a dubovým věnečkem nádherný obraz. Lado si vzpomněl
na to, jak na první Vindy ve velikém proudu zasvítilo Slunce a oni se změnili v Labutě. Když pak našli
mýtinu a přistáli na Zemi, proměnili se zpět v lidi, ovšem s dlouhými bílými košilemi na sobě. „Kam
máte namířeno?“ zeptal se léčitel. Lado pokrčil rameny, ale pak si vzpomněl, že by stálo za to se
podívat do stájí. „Možná bych rád,“ odpověděl Lado, „zašel tam, kde jsou ustájení Koně.“ „Dobře,“
odvětil léčitel, „a kde ho máš ustájeného?“ „Nevím,“ řekl Lado, „ale přijel jsem s Červenými.“ „Aha,“
usmál se léčitel, „tak to je kousek, pojďte za mnou.“ Když procházeli ulicí na druhý konec osady, kde
se rozkládaly prostorné stáje, Johanovi to nedalo, aby se léčitele nezeptal. „Vy jste,“ řekl skromně,
„kněz?“ „Tak napůl,“ odpověděl léčitel, „hlavně uzdravuji ostatní a dohlížím na správný průběh
sněmu.“ „Představte si,“ změnil Johan téma, „že jeden z mých badatelů přišel s nápadem, že se lidé
postupně vyvíjeli z opic.“ „Z čeho?“ zeptal se zaskočený Lado. „No,“ podrbal se Johan v zamyšlení na
bradě, „to jsou takoví skoro-lidé, co žijí hodně daleko odsud.“ Léčitel se zasmál. „Tak taková
vědomost,“ řekl s rozzářenýma očima, „že lidé v jiných světech vylezli ze skoro-lidí, je mi úplně na nic.
Naopak to, že lidé v našich světech vylezli ze stromů, mi výrazně pomáhá při léčení a povídání
s duchy.“ „Prosím vás,“ propukl v smích i Lado, „vůbec se před cizinci neobhajujte, protože to je
přesně to, co očekávají.“ „Mimochodem,“ dodal vlídně léčitel, „znáte ten žertík o cizincích a
rozdílech, který se zakládá na pravdě?“ Léčitel se podíval na Nebe, a pak zpět před sebe. „U nás
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Vindů se říká,“ začal, „že mezi Pravdy Videm a lidskou duší je rozdíl, nicméně je pořád menší, než jaký
Římané dělají mezi mužem a ženou.“ Lado se od srdce zasmál. „To je pravda,“ řekl a v jeho tmavě
zelených očích se zablesklo. Johan se ale jen ušklíbl, načež ho Lado vlídně poplácal po rameni. Vedle
stájí se nacházely dva šípkové keře, na něž děti věšely barevné hadříky na oslavu dnešního dne, kdy
město hostí sněm svazu severních Vindů.
Stáje byly zevnitř velice prostorné a na první pohled vypadaly, že jsou určeny převážně pro vladyky a
další velmi vážené lidi. Dřevěné přepážky oddělovaly jednotlivé Koně a každý z nich měl dostatek
sena a vody, aby se mohl cpát od rána do večera … a od večera do rána. Léčitel začal pečlivě
přecházet od jednoho Koně ke druhému, aby se přesvědčil, že je s nimi dobře zacházeno. Stále se
zvláštně usmíval. Lado svého věrného Větříka ihned spatřil. Narovnal si své převážně bílé oblečení,
aby před Koně předstoupil s hrdostí, a také to potom učinil. Musel se mu ukázat tak, aby Kůň v jeho
očích spatřil zároveň radost a odhodlání, protože Lado věděl, že to Větříka uklidňovalo. Lado se
usmál, vzal jeho hlavu do rukou a začal ji hladit. Johan jen zavrtěl hlavou. „Nějaká přehnaná péče,“
řekl, „nevím, jestli si to pak bude vůbec pamatovat.“ „Ale bude,“ ujistil ho Lado, „o mnohých věcech
ví víc, než my oba dohromady.“ Johan se zasmál. „Nechápu,“ řekl, „co nás dva tak spojuje, vždyť jsme
úplně odlišní. Vůbec nevím, jak jsme si tehdy mohli tak padnout do oka.“ Léčitelův úsměv se změnil
v záludný smích. Lado to už nevydržel. „Copak tajíte?“ zeptal se. Léčitel na něj obrátil své rozzářené
oči. „Mezitím, co jste si povídali u jeleního domu,“ začal vysvětlovat, „jsem měl vidění, když jsem šel
nabrat vodu do kbelíku.“ „A,“ vzrostla Ladova zvědavost, „co jste viděl?“ „Vím,“ řekl léčitel tajemně,
„co vás dva spojuje.“ Johan jen mávl rukou. „Není to život,“ pokračoval léčitel, „ale smrt.“ Ladovi se
ozvaly tiky. „Cože?“ zeptal se nechápavě. „Oba dva,“ začal léčitel prorocky, „se podle mého vidění
máte dožít velmi vysokého věku.“ „No,“ zkřížil Lado ruce na prsou, „tak to je dobrá zpráva.“ „Ovšem,“
zvážněl na chvíli léčitel, „oba dva zemřete násilně, a to ve stejný rok.“ Johan se podíval na Lada, který
vypadal stále zaraženě. To víte, Lado léčiteli poměrně důvěřoval, zato Johan v podstatě vůbec. Jeden
Kůň zařehtal. „Křesťan,“ pokračoval léčitel, „zemře rukou rozlícených Vindů, Vind pak rukou
křesťanského vládce.“ Johan se zarazil. „Rozlícených Vindů?“ podivil se. „Křesťanského vládce?!“
podivil se ještě více Lado, „to přece není možné. Proč by se se mnou nějaký vládce přímo obtěžoval,
když může pohodlně vyslat vojsko nebo zabijáka? Navíc to už pravděpodobně budu ve věku, kdy do
smrti nebudu mít daleko.“ Léčitel pokrčil rameny. „Nevím,“ odpověděl, „říkám jen, co jsem viděl.“
Johan si odfrkl a pohodil hlavou. „To je mi teda výplod fantazie,“ odvětil, „nebo jste snad četl
v nějakých pohanských nitkách osudu?“ „Asi ano,“ usmál se vlídně léčitel, „většina mých vidění se
v té či oné podobě vždy stala skutečností.“ Lado naposledy poplácal Větříka a rozloučil se s ním. „To
zvládneš,“ řekl mu, „máš tu dostatek jídla.“ Větřík na Lada upřel své hluboké oči. Když pak léčitel
zkontroloval každého Koně a přesvědčil se, že je vše tak, jak má být, a že posvátné Vlaštovky mají
možnost kde hnízdit, všichni tři naši přátelé se vydali opět ven. Nadechli se čerstvého vzduchu a
zaposlouchali se do zpěvu písní, které si již místní hudebníci nacvičovali. Poté se všichni posadili a
chvíli spolu jen tak volně promlouvali. Johan vyprávěl o tom, jak se před sedmi léty vrátil zpět domů,
kde se naučil více o víře, kněžském řemesle a řecko-římské filozofii. Jeho domov byl prý v horách, jež
se nacházely na ohromném ostrově na severozápadě mapy světa. Do toho se vložil léčitel a
povyprávěl o tom, jak se zamlada vydal do mohutných hor na Jihu, kde se špičky skal dotýkají
samotného Nebe. Tam prý navázal spojení se silou Medvěda, jeho hlavním zvířecím spojencem.
Naproti tomu Lado, který byl z nich nejmladší, neměl moc o čem vyprávět, avšak i tak všechny zaujal
povídáním o jeho viděních, hlasech, které slýchával, a o Mladě, která si ho sama zvolila za muže.
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Povídal jim o obřadu čtyřlístku, při kterém mu kdysi dívky předaly sílu, o spojení s Jestřábem, o
kouzelném modrém kamínku, jablkách v medu, kolových tancích kolem májky, vílách, životadárné síle
horského potoka, smažených Lososech na jablkách, žaludovém chlebu, jeho matce a rodině a o
prostém barevném životě, který neznal pojmy chudý ani bohatý, ani nadvládu a ničení svobody.
Avšak v tom nejlepším je z jejich rozhovoru vyrušili přicházející bojovníci, které Lado moc dobře znal.
Velitelův pobočník, který šel vpředu, se záludně usmál, zableskl očima a zdvořile se uklonil. „Všem
vám přeji,“ začal slavnostně, „hodně zdraví, ať jste z dobrého dřeva, ze kterého naši předkové vyšli se
vztyčenou hlavou.“ Lado se rozesmál. „To už začali nalévat medovinu?“ zeptal se a opřel se dlaněmi o
prašnou cestu, na níž spolu s Johanem a léčitelem seděl. Velitelův pobočník zamrkal a uhladil si své
nové čisté oblečení, které mu místní lidé poskytli. Moc totiž neobstál s tvrzením, že skvrny od bahna
byly ve skutečnosti jen cizokrajným vzorem vyjadřujícím výši postavení. „Na sněm,“ začal pobočník
vysvětlovat, „není medovina vhodná. Avšak mně udělili výjimku.“ Hrdě se postavil a zvedl hlavu do
výše. „Jak to?“ zeptal se Lado. „Protože,“ pokračoval pobočník, „já se ho účastnit nebudu, jsem tu jen
jako doprovod.“ Najednou si všichni povšimli, jak se zpoza bojovníků vynořila krásná mladá dívka
v bílých šatech, jejíž rozpuštěné vlasy odrážely sluneční paprsky jako listí stromů. Měla hluboké
hnědé oči a na všechny se usmívala. „Tohle,“ začal slavnostně pobočník, „je naše hostitelka jménem
Vinda.“ Lado vstal a zdvořile se uklonil. „Slyšela jsem,“ promluvila Vinda líbezným hláskem, „jaké
dobrodružství vás potkalo na blatech s těmi tajemnými ženami.“ Záludně se usmála, načež Lado
okamžitě zčervenal. „Pojďte,“ dodala nakonec, „lidé se už začínají shromažďovat. Mám na starosti
vás usadit.“ Lado, stále s ruměncem na tváři a neschopen slova, se hrdě vypravil vpřed směrem
k sněmovnímu domu. Za ním pak šla Vinda, kterou následoval Johan s léčitelem. Všichni se už
nesmírně těšili na zahájení sněmu.
Jakmile Lado, Johan, léčitel a Vinda vešli do sněmovního domu, kolem stolu již seděla většina lidí,
kteří se připravovali na své dnešní proslovy. Lado moc obdivoval svaz severních Vindů, protože i přes
svou obrovskou velikost a tlak cizinců si dokázal udržet takové zřízení, které zamýšleli bohové. Nebyla
zde žádná jedna vláda, která by měla plné právo rozhodovat – naopak byla každá vesnice v rámci
svazu a jednotlivého kmene nezávislá a mohla sama rozhodnout, jestli bude kmenová rozhodnutí
následovat nebo ne. Každá vesnice měla svého představitele, nebo chcete-li vladyku, jenž byl volen
vesnickou radou svobodných a radou matek. Jeho titul byl někdy i dědičný, nicméně ve vesnici, kde
není více jak sto padesát obyvatel, není možné provádět nějaké nekalosti, protože v takovém případě
by ho ostatní ihned odvolali. Samozřejmě Lado věděl, že to zase tak úplně neplatilo ve všech
vesnicích v tomto svazu, který byl stejně sám o sobě v těchto krutých časech spíše již výjimkou. Cizinci
měli kromě císaře i vévody, snobské válečníky, kteří vlastnili pozemky, hledali poddané a chtěli
nadvládu. Našinci a Polané měli svého panovníka, který spolu se šlechtou vládl pevnou rukou. Avšak i
tak se mnozí z nich chtěli nadvlády zbavit, neboť to je to, co Ladův národ hledal již od samého
počátku – svobodu v nekonečných lesích, kterým lidstvo nevládne. U Lada v horách byla situace
klidnější, jelikož jejich vesnice nebyla snadno přístupná a výnosy, které by mohli případní utlačovatelé
z jejich poddanství mít, byly poměrně malé a pravděpodobně by ani nestály za námahu. Navíc lidé
z Hor věděli, jak se mají bránit, protože na rozdíl od cizinců byli skutečnou součástí nekonečných
smíšených lesů. Byli sice malí, ale silní a svobodní … „Lado!“ zakřičel u stolu sedící velitel. V jeho
černých očích se objevil bílý plamen. „Nad čím zase přemýšlíš?“ zeptal se. „Já …“ vykoktal zmatený a
vyrušený Lado, „nad ničím.“ „To ti tak věřím,“ odvětil velitel a rozesmál se, „ale necháme toho. Pojď
sem, držím ti místo.“ Velitel seděl u levé strany stolu, přibližně uprostřed, ale Ladovi se zdálo, že více
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ke dveřím. Lado k němu přišel a pohodlně se vedle něj po jeho pravém boku posadil. Nadechl se a
začal pozorovat Vindu, která obhlížela všechny přítomné a některých se i ptala, jestli jim nic nechybí.
„Máme pěknou hostitelku,“ začal záludně velitel, „nemyslíš?“ Lado si opřel bradu do dlaní a s jiskrou
v očích Vindu pozoroval. „To máme,“ odvětil. Mezitím si léčitel stoupl ke dveřím do rohu místnosti,
odkud měl výhled na všechny strany. Lado se na něj usmál. Věděl totiž, že léčitelův bystrý zrak odhalí
každou případnou nekalost dříve, než započne. „No,“ dodal za Ladem stojící Johan, „jdu támhle na
druhý konec ke svým lidem.“ „Posaď se tady,“ nabídl mu Lado, ale Johan to jen gestem ruky odmítl.
Potom přešel na druhý konec místnosti a posadil se ke stolu nalevo od Heimiricha, po jehož pravém
boku seděl prazvláštní podivín, který vypadal zamyšleně a ospale. Vedle něj pak sedělo několik Vindů,
které Lado neznal. Poslední sluneční paprsky svítily na hlavu dřevěné sochy, která se nacházela úplně
vzadu. Sněmovní místnost se začala zaplňovat.
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V čele stolu, přímo před velikou sochou, seděl hlavní vladyka, který měl na starosti úvod celého
sněmu. Do místnosti stále přicházeli další a další lidé, Lado okusoval již druhé jablko. „Podívej,“
šťouchl najednou do velitele a ukázal na nově příchozí, „maniaci s družinami.“ Do místnosti vešlo
několik lidí se vztyčeným nosem, které doprovázelo komando bojovníků, mezi nimiž Lado rozpoznal i
osobní rádce, kteří měli za úkol krýt svým pánům záda a nahlašovat jim drby, které se o nich mezi
lidmi roznesly. Lado se ušklíbl. „Někteří jsou v pohodě,“ mávl rukou velitel, „ale na jiné platí jen meč
… nebo zlato, ale to já nerad dávám.“ Záludně a hlasitě se zasmál. „Hodně z nich,“ pokračoval Lado,
„je nazdobených až k neuvěření. To určitě pochytili od cizinců.“ „Správně,“ dodal napůl vážně a napůl
z legrace velitel, „zlato náleží Mocnému Vidovi, do truhly, ať ho pak sám odnese Matce Zemi, které
po právu patří.“ Bouchl do stolu a dřevěné misky poskočily. Zanedlouho byli všichni lidé na místě,
podivín sedící vedle Heimiricha již nevypadal tak rozespale. Ladovi celé to místo přišlo pro tak
důležitý sněm nezvyklé. Sice tu všemožnými prostředky měla být zajištěna přítomnost bohů, ovšem
vnuknutí a úsudek, který lze získat na čerstvém vzduchu v dubovém háji, kdy si přísedící vzájemně
předávají lískový proutek, který je s bohy přímo spojuje, v takovémto domovním prostředí rozhodně
není možné obdržet. Lado se bál, že se to místo hledání postupného řešení zvrtne v tradiční výměnu
názorů, kdy si každý hájí jen svoji vlastní pravdu a nikdo nebude vědět, co ho k ní vedlo. S mírným
výrazem zoufalství se obrátil na léčitele, který jeho myšlenku okamžitě přečetl. Léčitel pokýval hlavou
na znamení, že chápe jeho obavy.
Trojité zabouchání do stolu. Hlavní vladyka, sedící před velikou dřevěnou sochou, se slavnostně
postavil. „Všechny vás vřele vítám,“ začal a roztáhl ruce, „na zahájení schůze rady. Jak víte, máme
hodně o čem mluvit.“ Nadechl se. „Jsem rád,“ pokračoval, „že dorazili představitelé všech kmenů
našeho svazu, protože důležitost naší věci je … nepopsatelná.“ „Blablabla,“ řekl potichu velitel. Lado
se nenápadně usmál. „Předně,“ zvýšil vladyka slavnostně hlas, „uctěme naše bohy a předky.“ Potom
vzal misku, naplnil ji bylinkovým odvarem, patrně ze Sporýše nebo Řepíku na očištění ducha a
zbystření úsudku, zvedl ji do vzduchu a hrdě prohlásil: „Připíjím na toho, který švarně žije, na
Mocného Vida!“ „Na Vida!“ ozvalo se z davu. Velitel se nenápadně naklonil k Ladovi. „Už dlouho
navrhuji,“ řekl potichu, „aby sochu Vida převezli na náš ostrov. Tady podle mě není v bezpečí.“
„Proč?“ zeptal se Lado. „Kvůli nim,“ dodal velitel a ukázal na přes stůl sedící cizince. „Na Pravdy Vida,“
pokračoval vladyka, „a Bouřného Vida, nechť nám pomohou prosazovat právo!“ „Právo!“ ozvalo se
znovu z davu. „Ať žije,“ dodal vladyka, „mocný Rozrazil, který před mnoha věky sjednotil jižní Vindy a
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zahnal cizince zpět do jejich brlohu! Nikdy nezapomeneme na jeho odvahu, vždy ji budeme ctít tímto
naším svazem, kterému nikdo nevládne, jen my!“ „Jen my!“ zopakoval dav, „ať žije Samo Rozrazil!“
Lada to dojalo. Myslel si, že bájné příběhy o Rozrazilovi dnes už nikdo nezná. „Nesmíme
zapomenout,“ pokračoval vladyka, „že vedle Samola máme i jiného hrdinu, mnohem staršího a
dodnes oblíbeného, jehož jméno jest vryto v duších mnoha lidí. Ať žije Premíás!“ „Přemysl,“
zopakoval dav, „muž dobré mysli, Premíás, první jas, syn Mocného Vida, velikého jasu.“ Velitel se
pousmál. „Dnes,“ řekl potichu, „se tak jmenuje čím dál tím více lidí. Já už jsem na svých cestách
potkal dva.“ „Rozrazilův syn,“ dodal Lado, „se tak prý také jmenoval. Říkal mi to jeden starý Našinec,
ale nevím, co je na tom pravdy.“ „Uctěme,“ řekl vladyka a sklopil misku, „také ducha našeho jezera,
ať nás i nadále chrání a cizím nevydává.“ Dav byl stále více v lepší a lepší náladě. „A nakonec,“ dodal
vladyka, když konečně předal misku dále, „nesmíme zapomenout …“ Jeho tvář zdobil záludný úsměv.
„… pořádně poplivat,“ pokračoval, „Křivdy pána, ať shnije v jiných světech mimo vejce světů!“ „Ať
shnije,“ zopakoval dav, „spolu s vetřelci!“ Lado si odplivl. Když misku obdrželi zástupci říše, jen
neochotně a spíše naoko se z ní napili. Potom ji předali dále, až několikrát obešla celé shromáždění.
Nakonec vzal vladyka do ruky lískový proutek, který ho opravňoval mluvit. Jeho tvář zvážněla. „Nyní
bych rád slyšel něco o vašich zkušenostech,“ začal, „a vašich trápeních, která možná ve vesnicích
zažíváte. Navíc musíme probrat naši slíbenou pomoc císaři.“
Sněm pokračoval celkem dobře. Místo misky se nyní předával lískový proutek, který každému
umožňoval na chvíli přede všemi promluvit o starostech jeho kmene, jeho pohnutkách a názorech.
„Císař nám nabídl dohodu,“ řekl jeden starší vladyka, „když mu budeme pomáhat, misionáři k nám
nemají přístup a císař uzná naši nezávislost, i když nejsme křesťané.“ Johan nenápadně obrátil oči v
sloup. Starší vladyka předal lískový proutek dalšímu. „Já si myslím,“ začal zástupce jednoho
přímořského kmene, „že císař tuto dohodu nakonec stejně poruší. A pokud ne on, tak jeho potomci.
Navíc šlechta cizinců, vévodové a kněží na nás pořád tlačí a všemožně se snaží tuto dohodu rozvrátit.“
„Pravda,“ pokračoval další mluvčí, „musíme se připravit na to, že nás císař dříve nebo později
obětuje. Vždyť ani nemá přehled o tom, co vévodové provádějí.“ „Já osobně,“ začal další v pořadí,
„císaři důvěřuji. Proto si myslím, že bychom ho měli na této výpravě podpořit.“ „Jaké výpravě?“
zeptal se Lado potichu velitele. „Ale,“ mávl rukou velitel, „proti Polanům. Císař a Bolek mají očividně
trošku rozvrácené vztahy.“ „Pokud vyrazíme proti Polanům,“ dodal další mluvčí, který seděl přesně
před v koutě stojícím léčitelem, „císař se sice pak možná bude pokoušet dohodu udržet, ovšem
vévody a šlechtu si ještě více znepřátelíme. Mnozí z nich si vzali polanské ženy a vím, že císařově
výpravě zrovna moc nepřejí.“ Lado si povzdechl, tušil, že situace byla beznadějná. Když se dostal na
řadu, malinko se zastyděl, ale nakonec své obavy potlačil. Hrdě se postavil a v jeho očích se objevila
upřímnost. „Já sice do vašeho svazu nepatřím,“ řekl, když pevně svíral proutek v ruce, „avšak myslím
si, že je jedno, jak se rozhodnete. Důležité je, abyste zůstali silní a dokázali se před říší ubránit.“ Lado
na sobě cítil oči podivína, který doprovázel Heimiricha. „Dohody cizinců,“ pokračoval Lado, „jsou jako
podzimní listí, ze začátku jsou barevné, ale nakonec se rozpadnou. Biskupové, vévodové, šlechta … ti
všichni chtějí vaši zem, chtějí si vás podmanit, abyste pro ně pracovali, bojovali a platili jim ty … daně
a desátky. Nebudou vás vůbec brát v potaz, chtějí, aby divoký Východ, jak nám říkají, zanikl.“ Velitel si
odkašlal. Převzal lískovou hůlku a začal s proslovem. „Nesmíme být zbrklí,“ řekl, „my z Červeného
ostrova víme své, jelikož na nás neustále někdo doráží.“ „A my dorážíme na ostatní,“ pomyslel si
v duchu. „Takže,“ pokračoval, „bych rozhodně císaři vyhověl, ale zároveň počítal s tím, že se naše
dohoda dříve nebo později rozpadne. Vím, že mnohé z vás láká život v říši, ale pokud bychom přijali
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křesťanství jako Polané nebo Našinci, naše totožnost by zmizela a rozpadla se v prach. Musíme být
silní a odvážní a rozhodně ne zbrklí.“ „Říše je veliká,“ pokračoval další mluvící, „ani netušíte jak.
Pokud se nepřizpůsobíme dobrovolně, oni to udělají násilně.“ „Kdybyste jen věděli,“ řekl si potichu
Heimirich, „co se na vás chystá, jaký úkol jsem dostal k vypracování. Ostsiedlung, osídlovaní divokého
Východu.“ Jeho tvář zkřivil zlý úsměv.
Postupně se na zahájení sněmu probraly všechny důležité otázky, nad kterými budou účastníci
v následujících dnech přemýšlet. Lado si všiml, jak jeden křesťanský kněz na druhé straně stolu
odstrčil misku s masem a nevhodně se ušklíbl. „Cizinci,“ obrátil se Lado pomalu k veliteli, „každá
zabijačka je pro ně hned oběť pohanským bohům.“ „Záleží na tom,“ snažil se filozofovat velitel, „co
jako oběť označíš, protože to může být naprosto cokoli.“ Zamyslel se. „Obětí může být i to,“ dodal,
„že jsem se, já vůl, dobrovolně rozhodl jít na tento sněm.“ Zakroutil hlavou. „Vladyka kašle a pšiká,“
dodal se zkříženýma rukama na prsou, „a mně, starému dobrákovi, ho bylo líto … že ho zastoupím,
jsem řekl.“ Lado se nahlas rozesmál, což vylekalo všechny sedící poblíž. Vinda, která právě zametala
podlahu kolem stolu březovým koštětem, se na Lada usmála. Její oči jiskřily. „No,“ plácl se Lado
potichu do stehen, „půjdu jí pomoci. Přeci se nehodí, aby teď zametala, zatímco se ostatní ládují.“
Jeho záměr byl nevinný. „Seď,“ přikázal rázně velitel, „chceš snad, aby si všichni mysleli, že se
nedokážeš udržet na uzdě?“ Jenže v tu chvíli sněm přerušil hrozivý povyk, který se ozýval zvenku.
Právě promlouvající vladyka se posadil. Pomalu nahmatal sekeru, kterou měl zastrčenou za opaskem,
aby ji mohl v případě hrozby použít. Léčitel, který stál u dveří, se ani nehnul, protože na takové
situace byl už zvyklý. Najednou, neočekávaně a bez pozvání vtrhli do místnosti přesně ti misionáři,
kterým ráno strážci zakázali vstup do osady. V ruce drželi kříže. „Vyznavači Satana,“ začal jeden z nich
naštvaně, „tato země patří našemu bohu, neboť jedině on ji stvořil a jedině jemu náleží věčná sláva.“
Hlavní vladyka se postavil. „Země nepatří lidem ani bohu,“ odvětil, „to my patříme Zemi. Váš bůh je
zloděj!“ „Mlč, přívrženče ďábla,“ rozvášnil se misionář, „je tu s námi celé vojsko!“ Jeho odpověď
všechny zaskočila. Lado zakroutil hlavou, věděl totiž, že to nebylo možné. Jediný, kdo nevykazoval ani
sebemenší známky překvapení, byl Heimirich, který se zničehonic začal bavit s podivínem vedle. „Tak
a dost,“ naštval se jeden mladší vladyka, „nemáte naprosto k ničemu úctu!“ V jeho očích práskaly
blesky. „Úctu k předsudkům?“ odvětil o nic méně hlasitě misionář, „jste jen krvelační neznabozi, co
se vyžívají ve zvířecích a lidských obětech! Táhněte všichni do pekla!“ Vladyka málem popadl sekeru,
ale vedle sedící stařešina mu ruku zastavil. Nakonec se vladyka jen nadechl. „My,“ nenacházel zprvu
slov, ale pak pokračoval, „my, že jsme krvelační? Že se vyžíváme ve zvířecích a lidských obětech? Ty
příběhy, které mi kdysi jeden vám podobný vyprávěl, nás ale učí pravý opak. Nevím, který z našich
národů prováděl hry v okrouhlých stavbách, v nichž se nespočet lidí neustále zabíjelo před očima
smějícího se davu. Nebo kdo nechal vraždit zajatce divokými zvířaty v arénách? Který z našich národů
nechával ukřižovat své nepřátele nebo ženy, jež nechtěly s mužem ulehnout? A ty nám tvrdíš, že naše
zvyky jsou krutější než vaše nebo vašich předků? Jestliže přijde někdo, kdo bude kázat o tom, jak jsme
špatní, a znesvěcovat naše posvátná místa, ničit stromy, které tu stály od samých počátků věků a
jejichž bytí má cenu několika lidských životů, pak věz, že zažije to stejné, co váš bůh, když jste jeho
pomoc odmítli tak krutou vraždou! Všechny z nich necháme ukřižovat a obětujeme, ale nebojte se,
nenecháme je trpět až do noci, ne proto, že bychom snad měli výčitky svědomí, ale proto, že nejsme
jako vy, alespoň ne většina z nás. To vzkaž všem tobě podobným!“ Ovzduší v místnosti zhoustlo, Lado
cítil něco divného. Podíval se na léčitele, který jen pokýval hlavou na znamení, že o tom ví. „Teda,“
řekl velitel potichu, „to byl dost drsný proslov.“ Ladovi se zamotala hlava, něco s ním mávalo. Vytáhl
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zpod opasku svůj lískový proutek a snažil se zůstat při smyslech. Avšak v tu chvíli jeden vladyka
vyskočil do vzduchu a odrazil stůl. Všichni byli jako zaražení. Potom vykřikl, nahlas, nepřirozeně. Začal
kolem sebe mlátit, škrábat a trhat. Jednomu svému známému škrábl po tváři tak silně, že krev začala
okamžitě téct proudem. Lado vstal. „Posedl ho běs!“ volal směrem k léčiteli, „udělejte něco!“ Léčitel
se vzpamatoval, vzal svou hůl a mohutně udeřil do Země. Nějaká neznámá síla způsobila to, že se
místnost celá roztřásla jako při zemětřesení. Lado by přísahal, že uviděl vedle léčitele stát skoro
neviditelnou siluetu Medvěda, který se vrhl na posedlého vladyku. Další otřes. Vladyka spadl na Zem
a zamrkal očima. „Co?“ zeptal se vyděšeně, „co se stalo?“ „To ti misionáři,“ volal ten vladyka, který se
s nimi prve hádal, „přinesli sem nějakou kletbu!“ Najednou se doslova strhla bouře. Misky začaly
padat na Zem, rozpadaly se na malé kousíčky. Lado se rozhlížel kolem, snažil se vzpamatovat, najít
původce toho všeho. Když se tak rozhlížel, uvědomil si, že dva lidé chybí. Po bližším zkoumání poznal,
že jsou to Johan a Heimirich. „Kde je Jóán?“ zeptal se velitele. „Nevím,“ odpověděl velitel, když se
snažil vyhnout letící vepřové kosti. „Pomoz léčiteli,“ řekl nakonec Lado, „uklidněte to tady. Já jdu najít
Jóána.“ Velitel kývl hlavou.
Venku byla černá tma, avšak i tak bylo díky svitu mnoha Hvězd krásně vidět. Johan šel po prašné
cestičce směrem ke stájím, kam spatřil utíkat Heimiricha. Nevěděl, co se to vlastně děje, kdo pustil
misionáře do města a navedl je k takovému hněvu. Modlil se k bohu, aby veškeré ty sváry urovnal.
Prošel kolem jednoho domečku, pak druhého, stáje již nebyly daleko. Hvězdy zalily uličku jemným
stříbrným světlem. Najednou se však zpoza jednoho domečku vynořila postava muže, který pevně
svíral meč. Jeho oči jiskřily a tvář zdobil zlý úsměv. Johan ho poznal. „Heimirichu,“ řekl překvapeně,
„bratře, co se to tu děje?“ „Nic zvláštního,“ pokrčil Heimirich rameny, „misionáře jsem pustil dovnitř
potají zadní branou a schoval je u sebe.“ „Ale proč?“ nechápal Johan. „Tobě to nikdy nedojde, že
ne?“ rozvášnil se Heimirich, „celá tato země, ti lidé, co tu pobývají, pěkně lezou šlechtě a celé říši
žaludkem. Najal jsem zabijáky, čaroděje a vladyky v hloupé naději, že se mi povede to celé tady
rozbít, ale mýlil jsem se.“ Nadechl se. „Ale teď,“ řekl hrdě, „mám plán, vedle těchto nohsledů mám
vojsko … a podporu. Svrhnu císaře a celý národ Vindů vyplením do posledního.“ „Cože?“ Johan byl
dočista zaskočen, „vždyť ale přece … tak to náš spasitel nezamýšlel.“ „Nikdo neví,“ dodal Heimirich,
„jak to zamýšlel. Navíc já na něj kašlu, účel světí prostředky!“ Potom se rozesmál. „Mimochodem,“
řekl, „děkuji za ty tvoje spisy, které jsi kdysi sepsal o Vindech. Teď už vím, jak na ně. Myslel jsem ale,
že ta černá vlčí síla dokáže víc … tvrdil mi to jeden zabiják. Jenže …“ Nebezpečně pevně sevřel meč.
„Pak,“ pokračoval, „přišel ten tvůj Lado.“ Mávl rukou. „Ale co,“ řekl nakonec, „na lidi z Hor také
dojde, i když si myslí, jak jsou v bezpečí. Nevědí, kdo k nim míří.“ Johan to celé stále nechápal, bylo
toho na něj moc. Jak ho mohl zradit přítel, kterého považoval za bratra? Kvůli penězům a touze po
moci? Kvůli životu v zatracení? „Abys věděl,“ dodal velkoryse Heimirich, „že si tě vážím, nabízím ti, že
se ke mně můžeš připojit.“ „Nikdy!“ vykřikl Johan z plných plic. „To je ale smůla,“ pokračoval
Heimirich klidně, „teď neuvidíš, jak zabiju císaře, který je mimochodem nedaleko a chystá se táhnout
na Polany. Neuvidíš, jak budou za jeho smrt vinit Vindy. Neuvidíš, jak se proti nim říše obrátí a do
posledního je zničí. Neuvidíš, jak se tyhle hluboké lesy konečně vyplení a přijde do nich civilizace.
Neuvidíš už vůbec nic …“ Čepel jeho meče se zableskla stříbrným světlem Hvězd. Johan zavřel oči,
modlil se, ale věděl, že je to konec. Avšak ještě dříve, než se Heimirich stačil rozmáchnout, uslyšel
vedle sebe jemné krůčky, po nichž následoval zvuk … zvuk hlasu, který moc dobře znal. „Bojuj se
mnou,“ řekl hlas vindským jazykem, „ty svině jedna!“ Heimirich couvl. Poprvé od dnešního rána byl
zaskočen. Věděl, že musí jednat rychle. Ihned upustil meč a rychlostí Jelena utíkal pryč temnými
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uličkami. Když se Lado rozkoukal, začal ho následovat. Avšak vždy, když si myslel, že už Heimiricha
má, on mu unikl do vedlejší uličky. To se opakovalo tak dlouho, až ho ztratil úplně. Vykřikl. Možná by
pročesával uličku po uličce, ale rozhodl se, že se raději vrátí k osamocenému a neozbrojenému
Johanovi, který z vlastního přesvědčení odmítal nosit zbraň.
Johan se vylekal, když uslyšel kroky. Nadechl se. Vítr jemně zafoukal a pročesal mu jeho černé vlasy.
Bál se, ale zbytečně. Kroky totiž patřily Ladovi. „Nevím, kde je,“ řekl Lado smutně, „ale musíme ho
dostat, čím dříve, tím lépe.“ Johan neodpověděl, stále byl zaražený, protože takovou zradu
neočekával. „Jó?“ zeptal se Lado a začal si Johana prohlížet, „jsi v pořádku?“ Johan zrudl. „Neříkej mi
Jó,“ odpověděl, načež se Lado vlídně rozesmál. V jeho tmavě zelených očích se odrážel svit stříbrných
Hvězd. „Já …“ řekl Johan nakonec, „já ti děkuji.“ „Nech to být,“ mávl Lado rukou. „Ne,“ skočil mu do
řeči Johan, „opravdu ti děkuji, ze srdce. Vůbec jsem to nečekal.“ „To je na zradách to nejhorší,“ řekl
prostě Lado, „nikdo je neočekává. S nepřítelem alespoň víš, na čem seš.“ Johan se zamyslel, snažil se
rozumně uvažovat. „Musíme,“ řekl nakonec, „varovat císaře, Heimirich ho chce zabít.“ Najednou se
z ohromného sněmovního domu začali vynořovat lidé, někteří byli stále rozvášnění, jiní byli klidní.
Mezi nimi byli i velitel z Červeného ostrova a místní léčitel, který vypadal smutně. Lado a Johan k nim
pomaličku, zalití světlem Hvězd, přišli. „Copak se stalo?“ zeptal se Lado léčitele. „Byl mezi nimi
čaroděj,“ odpověděl léčitel, „neutekl by mi, jenže on se schoval pod stůl a až našel vhodný okamžik,
vyklouzl ven. Nejhorší na tom je, že nevím před jakou dobou.“ „Byl to ten podivín,“ dovysvětlil velitel,
„co seděl vedle tvého přítele.“ Ukázal na Johana. „Už to není žádný přítel,“ odvětil Johan, „ale
prachobyčejný zrádce, co chce svrhnout císaře a vás zničit.“ Velitel si povzdechl. „Alespoň víme,“ řekl
pomalu, „na čem jsme. Ale mohlo nám to dojít dřív.“ Potom se zamyslel. „Kde je vlastně,“ zeptal se,
„ten tvůj už-ne-přítel?“ Johan pokrčil rameny. „Někde se schoval,“ odpověděl, „ale divil bych se,
pokud by byl ještě ve městě. Znám ho, určitě má strach.“ Dav se zase začal pošťuchovat. „Ticho!“
okřikl je hlavní vladyka, „tady už nic nevyřešíme. Misionáře vykopnout z bran, ostatní domů.“
Mezi Hvězdami se objevil Měsíc, pán veškerého vodstva a pomocník v léčení. Jemný vánek pohladil
Ladův obličej. „Musíme vyrazit hned,“ řekl Lado, „dostat toho zrádce.“ „A kam,“ zeptal se velitel,
„kam bys chtěl jet? Už dávno zmizel v lesích. Souhlasím tady s Jóánem, že musíme varovat císaře.“
„Být vámi,“ vložil se do rozhovoru léčitel, jehož dubový věneček se ve třpytivém světle kouzelně leskl,
„bych vyrazil do Vinedy. Nejen, že tam budou přesně vědět, kde se císař zrovna nachází, ale zároveň
můžete najít i stopy, které vás zavedou k tomu čaroději. Divil bych se, kdyby ho Heimirich najal jinde
než tam.“ „Vineda?“ začal se zajímat Lado, „to město není jen vymyšlené?“ „Není,“ řekl prostě velitel,
„už jsem tam několikrát byl a vím přesně, jak se tam dostat. Nedá se ale říci, že by to bylo nějaké
velké město, je to spíše několik hradišť.“ „Jako tady,“ usmál se léčitel. „Ano,“ řekl velitel a v jeho
černých očích se zablesklo. „No,“ nadechl se nahlas Lado, „noc je pěkná, spát se mi nechce, tak co
kdybychom vyrazili hned? Noční jízda má také své kouzlo.“ „Proč ne,“ souhlasil velitel, „jen tu na mě
chvíli počkejte, řeknu mým bojovníkům, aby zítra odjeli přímo na náš ostrov, kde na nás v případě
potřeby počkají.“ Potom se zazubil a vypravil se směrem k domu, kde byli ubytovaní jeho bojovníci.
„Nevím,“ začal nejistě Johan, „jestli bych měl jet s vámi. K ničemu vám nebudu.“ Ladovi se zablesklo
v očích. „Ale budeš,“ odvětil, „kdo jiný umí čtyři jazyky? Komu jinému císař důvěřuje?“ Johan si
povzdechl. „Vůbec mě nezná,“ odvětil. „To nevadí,“ mávl Lado rukou, „rozhodně ti cizinci budou
důvěřovat mnohem více než komukoli jinému z nás.“ Johan se ušklíbl. „Tak to je jasné,“ řekl, „vždyť
se na sebe podívejte.“ Lado se opět rozesmál. Vítr jemně zafoukal. Vracející se velitel tleskl dlaněmi.
„Vše je zařízeno,“ řekl, „můžeme okamžitě vyrazit. Vezmeme si nějaké zásoby ze sněmovní místnosti
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a hurá do stájí na odpočaté Koníčky.“ I když to byl bojovník tělem a duší, dobrodružství v něm vždy
vyvolalo dětinské pocity nadšení. Opět odešel, ale tentokrát zamířil do sněmovní místnosti. Cestou na
tvář políbil stále trošku vystrašenou Vindu. „Musím zůstat tady,“ řekl léčitel a jeho oči se rozzářily,
„lidé mě potřebují.“ „Chápu,“ odvětil Lado, „mnohokrát děkuji za pomoc a za rady.“ Léčitel se
zamyslel. „Ještě jedna věc,“ dodal s úsměvem, „poblíž Vinedy jsou božkamy, najdi je a použij, určitě ti
to pomůže.“ „Božkamy?“ zeptal se zvědavě Lado, „co jsou zač?“ Léčitel se nepřestával usmívat.
„Uvidíš,“ odpověděl prostě, „a až najdeš toho zrádce, koukej mu pořádně vyprášit kožich.“ Lado
opětoval úsměv.
Několik okamžiků poté se Lado s Johanem rozhodli, že se vydají napřed do stájí, kde na velitele
počkají. Ze sněmu byli docela najedení a odpočatí. „Lado,“ začal Johan a obrátil se na svého přítele,
„nerad to říkám, ale Heimirich si najal i některé Vindy.“ Avšak Lado jen pokrčil rameny. „To se dalo
čekat,“ odvětil, „dobří a špatní lidé jsou na všech stranách.“ Nastala chvíle ticha. „A tvé skupince,“
zeptal se Lado, „nebude vadit, že odjíždíš?“ „Ne,“ odpověděl Johan, „jsou dostatečně samostatní a
odjet zvládnou i beze mě …“ Najednou se Johan zarazil, spatřil totiž, že si Lado něco počítá na
prstech. „Co si to počítáš?“ zeptal se. „Nic,“ odpověděl Lado, „jen si třídím myšlenky. Mám toho nějak
hodně.“ Johan zamrkal očima. Lado se zasmál a chytil se za čelo. „Schválně,“ řekl, „poslouchej, co
všechno mám za úkol.“ Nadechl se. „Zabít toho tvého Richa,“ začal vyjmenovávat, „zeptat se na toho
zlého čaroděje, zničit jednu černou vlčí sílu.“ Zamrkal očima. „Najít znamení,“ pokračoval, „pro
pochybný obřad, který mám podle Mocného Vida provést. Teď jsem se od léčitele dozvěděl, že mi
pomohou nějaké kamínky, božkamy – takže ty mám najít.“ Zamyslel se. „A nakonec,“ řekl, „by mě
zajímalo, co po mně Leši chce. Ze začátku mi pomáhal, a ten pastýř vypadal tak tajemně … hm. Na ty
dvě Vrány, co mě sledovaly, radši ani nemyslím, to mohlo znamenat cokoli … ale kam jel, hrome,
Stado?!“ „Tvoje bludy,“ odvětil Johan s citem, „vyřešíme pak. Napřed je potřeba najít Heimiricha a
varovat císaře.“ „Já myslím,“ snažil se odporovat Lado, „že ty moje ... jak tomu říkáš … bludy, se do
toho všeho krásně přimíchají.“ Potom se usmál a vešel do stájí, kde ho již řehtáním přivítal jeho Kůň.
Měsíční světlo ho půvabně osvětlovalo. Když Lado Koně osedlával, do stájí vešel velitel v celé své
kráse. Stačil si uhladit své oblečení a nabrat tři menší pytle plné jídla a pití. „Tak hůra,“ řekl
slavnostně, „do Vinedy! Měj se, Město rady, Radogost, doufám, že tě nějakou dobu neuvidím.“
Rozesmál se. „Víš kudy?“ zeptal se pro jistotu Johan. „Vím to přesně,“ blýskl velitel zuby, „na
severovýchod.“ „No,“ zkřížil Johan ruce na prsou, „tomu říkám přesnost.“ „Tady se nemůžeme
ztratit,“ zatvářil se velitel poněkud uraženě, „tyhle lesy znám líp než cokoli jiného.“ Vánek se změnil
v lehkou vichřici. „Kde máš Koně?“ zeptal se velitel Johana. „Nemám,“ odpověděl Johan. Velitel
nevěřícně zakroutil hlavou. „Tak víš co,“ řekl nakonec záškodně, „vezmi si tady Koně mého
pobočníka, stejně říkal, že chce nového.“
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Ve jménu osudu
V předalekém kraji, v době, kdy Ladovi byly tři roky, vzal kněz oděný v dlouhém rouchu do ruky zbrusu
novou sekeru. Doprovázen skupinkou najatých a ve víře pevných nohsledů vyrazil přímo směrem
k posvátnému dubovému háji, který zde stál snad už od samého počátku světa. Kolikrát už jen
podobné výpravy podnikal, kolik dubových hájů pokácel, dokonce i celé vesnice pro matku církev
zabavoval, když se tamní obyvatelé odmítli obrátit na pravou víru a zuby nehty se drželi prastarých
obřadů. Kněz se zhluboka nadechl. V Římě ho učili, aby bez výčitek vtiskl víru do srdcí pohanů a
barbarů, aby prorazil cestu svaté říši a jejím Kristovým bojovníkům včele s císařem. Sek. Všichni začali
ničit posvátné místo pohanů. Vítr zlověstně hučel, Duby se vzpouzely, bytosti v mlze a za šípkovým
keřem křičely bolestí. „Zničte to dílo ďáblovo,“ řekl kněz svým nohsledům, „buďto je obrátíme na
pravou víru, na obecnou pravdu, nebo je ve jménu našeho pána a spasitele zničíme.“ Náhle se tomuto
muži, kterého už brzy měla církev prohlásit za svatého, před očima mihl celý jeho život. Viděl, jak
pomáhal říši a církvi získávat vesnici po vesnici, desátky po desátkách. Dokonce spatřil i Ladovy rodiče,
které pro jejich léčitelské nadání vesničané před církví zachránili a vyslali ukrýt do Hor, kde bylo zatím
bezpečno. „Ne nadlouho,“ pomyslel si kněz, „pryč s ďáblem, chvála našemu pánu!“ V tu chvíli ale ti
nohsledi, kteří šli vpředu, začali padat k Zemi jako ty Duby, které mezitím stihli pokácet. Strážci
dubového háje dorazili právě včas a kněze i s jeho žoldáky obklíčili ze všech stran. V jejich očích žhnul
plamen. Jeden umírající žoldák dostal ránu přímo do srdce. „Tři životy člověka,“ promluvil jeden ze
strážců háje potichu ve svém jazyce, „jeden život Jelena.“ Pohlédl knězi přímo do očí. „Tři životy
Jelena,“ dokončil strážce, „jeden život Dubu.“ Kněz se roztřásl, dostal strach. Věděl sice, že strážci
všechny nohsledy nezabijí, protože je budou chtít vyslat zpět jako varování ostatním křesťanům, aby
nechali dubové háje na pokoji. Avšak mnozí z nich to měli spočítané … včetně samotného kněze.
Strážci započali prastarý obřad, při kterém lukostřelec natáhl luk se zapáleným šípem, který ozařoval
všechno kolem, zatímco ostatní si připravovali oštěpy. Oběť bohům na usmířenou. Nohsledi se třásli.
Lukostřelec zamířil přímo na kněze. „Pane,“ promluvil zoufalý kněz, jehož minulost, naplněná krutostí
vůči krajině a původním obyvatelům, ho nyní dostihla. „Pane,“ pokračoval kněz, „smiluj se nade
mnou. Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou. Ty, spasiteli celého světa …“ Výstřel. Plameny začaly
pohlcovat svou oběť. Znesvěceným dubovým hájem se nesl bolestivý výkřik.

1
Listí vysokých stromů se klanělo síle vichřice. Noc zahalila hluboký les, jediné, co jako ostrý meč
probodávalo černočernou tmu, byl jemný stříbrný svit několika Hvězdiček. V jehličí, na vysokém
stromě, dlel ten, který ze tmy a ticha povstal. Puštík seděl naprosto nehybně. Svým přesným sluchem
dokázal rozpoznat jemné zapištění v trouchnivějících větvičkách, které pokrývaly líbeznou mechovou
podestýlku. Malá Myška neměla šanci, nic neslyšela, neviděla ani necítila. Dotek smrti byl okamžitý a
odnesl její duši zpět k Matce Zemi. Naproti tomu Puštík byl spokojený, protože už dlouhou dobu měl
docela hlad. Myslel si, že když je noc, tma a ticho, jedině on je vládcem lesa, který se táhl
z nekonečna do nekonečna. Pročechral si svá peříčka a hrdě se posadil na nízkou větev vedle cestičky,
která se lesem táhla a kroutila jako navždy strnulý had. „Teď v noci,“ pomyslel si Puštík, „ani Střízlík
nevyleze, aby si svým pronikavým hláskem nárokoval vládu nad lesem. Uprostřed tmy jsem tu jen já.“
Dusot kopyt. Puštíka jeho chvástání brzy opustilo, musel uniknout pryč. „Přízraky na Koních,“
pomyslel si, „to mám za to, že jsem si říkal pán lesa.“ Netrvalo dlouho a zmizel do lesních temnot.
Avšak po cestě se rychlostí blesku nehnaly přízraky, nýbrž tři docela obyčejní lidé. Vpředu jel na
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statném Oři černooký krasavec, jemuž v očích žhnula ohnivá síla. Jeho jezdecký plášť volně vlál a
odhaloval převážně bílé oblečení, které i v této neskutečné tmě bylo dobře rozeznatelné. Ihned za
ním jeli bok po boku dva přátelé, kteří však na první pohled rozhodně jako kamarádi nevypadali.
Avšak zdání klame, protože i přes odlišné názory, život a myšlení lze k sobě najít cestu, byť nemusí být
zrovna příjemná. Zelenooký Vind s hnědými vlasy se záludně usmíval a čas od času obrátil svůj zrak na
vedle jedoucího kněze, badatele a učence v jedné osobě. V jeho očích planulo listí lesa. Naopak
pohled černovlasého kněze byl spíše šedomodrý jako vodopád, který uprostřed houštin padá po
promáčených skalách dolů do malého jezírka, které se třpytí průzračně čistou vodou. Jeho obličej byl
stále vážnější a vážnější. Pak zrudl a prudce se na vedle jedoucího Vinda obrátil. „Proč,“ zeptal se, „na
mě tak zvláštně koukáš, Lado?“ Vítr zahučel v korunách stromů. Lado se usmál. „Protože,“ odpověděl
pomalu, aby si svá slova vychutnal, „jsem moc rád, že s námi jedeš, Jó. Ani v tom nejpodivnějším snu
by mě to nenapadlo.“ Johan si odfrkl. „Prosím tě,“ odpověděl dobíravě, „copak jsem měl na
vybranou?“ „Neměl,“ dodal za Lada vpředu jedoucí velitel, „ve třech se líp jede.“ Větvičky praskaly,
Země se třásla. „Když teď máme čas,“ začal pomalu Lado a pohodil hlavou na stranu, „mohl bys mi
převyprávět to, co jsi tehdy o nás napsal.“ „Myslíš ty mé spisy?“ zeptal se Johan, „ale k čemu ti to
bude?“ „Třeba přijdeme na něco,“ odpověděl vážně Lado, „co jsme přehlédli. Na nějakou skrytou
stopu.“ Johan se rozesmál. „Tak to je to vaše slavné stopování,“ dodal s úsměvem, „poslouchání
údajů o sobě a svých zvycích? To je přeci pro náš úkol naprosto zbytečné.“ Lado neodpověděl, jen se
smutně podíval na cestu před sebou. Johan si povzdechl. „Dobře,“ řekl nakonec, „budu se snažit ti to
převyprávět přesně tak, jak jsem to napsal. Avšak slib mi, že se neurazíš.“ Ladovi se v očích objevilo
nadšení. Rychlostí vichřice pokýval hlavou a začal zvědavě naslouchat každému slovu, které Johan
vypustil z úst …
Je mi nesmírnou ctí, že mně, prostému božímu služebníkovi, který se vždy snažil žít v pokoře a
ustupovat druhým, byl svěřen tak důležitý a jedinečný úkol. Děkuji církvi svaté a všem jejím
představitelům za tuto duchovní obživu, která naplňuje mé srdce upřímnou radostí. Před tváří
nebeského otce si já, prostý hříšník, troufám prohlásit, že můj úmysl je čistý a že se budu ze všech sil
snažit, aby údaje zde poskytnuté byly přesné a pravdivé. Vždyť jedině život v pravdě, lásce a
bohabojnosti může spasit naše vyprahlé duše a uvést je do království nebeského, je-li to vůle našeho
nebeského pána. Úkol, jenž mi byl svěřen, zahrnuje zkoumání pohanských zvyků národa Vindů z Hor,
aby se církvi svaté otevřela cesta ke spáse místního obyvatelstva. Budu se snažit, abych jejich zvyky,
slavnosti a způsoby popsal takovým způsobem, aby pak bylo snadné tyto zvyky napojit, a popřípadě
změnit, na zvyky křesťanské, jež jsou v souladu s učením církve a přikázáními svaté knihy. Na rozdíl od
mých současníků plynně hovořím jazykem Vindů a jsem obeznámen s většinou jejich přízvuků a
nářečních rozdílů, takže pevně doufám, že poskytnu jedinečný a o to více pravdivý pohled na jejich
životy a zpracuji tak dílo, které zatím nemá nikde na světě obdoby. Zbaven od hříchů v čistotě ducha si
budu snažit zachovat nezávislý a objektivní úsudek ve jménu našeho spasitele, který nám vždy radil
projevovat úctu k bližním a mocí božího slova vykoupit ztracené duše z rukou ďáblových, jenž už od
svého pádu vždy hleděl jen na to, aby činil příkoří božímu dílu a všem lidským duším. Avšak pokud se
za svého života vymaníme z jeho náruče, čeká nás pak věčný život po boku našeho pána, Ježíše Krista,
skrze nějž nalezneme spásu a blahobyt v čase milosti. Pro snadnější zařazení jsem se tuto svou práci
rozhodl označit kódem M458, který může rovněž posloužit našim potomkům pro vyhledání cenných
údajů o původu Vindů, budou-li o ně jevit ve jménu Krista zájem.
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Naplněn odvahou a bohabojností, vydal jsem se pouze s malým doprovodem skrze nepřátelské území,
kam slovo našeho spasitele ještě nemělo možnost vkročit, abych se setkal se zástupci místních Vindů.
Už zdálky jsem poznal, že zdejší lidi velice tíží nejrůznější bludy a předsudky. Na oblečení mají vedle
různých květinových vzorů i takzvané ochranné znaky vybájených velikostí. Vindové ve své
prostoduchosti věří, že jim tyto znaky poskytnou nadpřirozenou ochranu proti zlým mocnostem a
všem, kteří by jim chtěli ublížit. Tyto znaky mají převážně barvu červenou a pěkně na jejich bílém
oblečení vynikají. Většina Vindů je velice štíhlá a vysoká. Jejich vlasy mají především barvu hnědou,
ovšem není nouze ani o ostatní podivné barvy, především zlatou a černou, nicméně stále u nich
dominují nejrůznější odstíny hnědé. Muži mají poměrně široká ramena a ženy, prosím našeho pána o
odpuštění z důvodu vědeckého zkoumání, mají dobře tvarovaná těla s výraznými křivkami. Kůži mají
bílou, ale ne zas tak moc jako Sasové. Na rozdíl od nich mají Vindové spíše kulatější tváře
s neznatelným prodloužením a vysokými lícními kostmi, které však nejsou tak silné jako kosti Sasů.
Naproti tomu se mi zdá, že Vindové disponují silnějšími nosy a čelistmi, avšak mají méně odolný
chrup. Upozorňuji všechny čtenáře, že tyto údaje jsou pouhými prvními pozorováními a platí jen pro
většinu obyvatelstva, protože mezi Vindy žijí bok po boku i potomci jiných národů, kteří s nimi na
různých místech a v různých dobách splynuli, většinou z obchodních důvodů. Považoval jsem však za
svou povinnost tyto poznatky zde uvést.
Avšak vraťme se zpět k mé výpravě, jež měla za úkol velebit boha. Po příjezdu do vesnice se mě ihned
ujala jedna milá rodina. Už zpočátku jsem poznal, že život Vindů je ve své původní podobě velice
prostý a ani se zdobením si přílišnou hlavu nedělají. Nicméně i tak jsem nucen říci, že celý jejich
způsob života je nanejvýš šťastný a barvitý. Tolik sušených bylin, lesních plodů a nejrůznějších her a
slavností jsem neviděl ani ve své vlasti, kde podobné pohanské zvyky rovněž přetrvaly. Vindové jsou
navíc velmi pohostinní. Nikdo u nich není žebrák a s pečlivostí se starají o ty nejmenší, staré a
nemocné. Nechť je tato jejich filozofie příkladem i nám, neboť jak víme, pokora a starost o bližního je
vůlí našeho spasitele, skrze nějž nalezneme věčný život po jeho boku. Avšak i přes tyto jejich zjevné
přednosti jsou stále tíženi pokušeními ďáblovými. Všichni do jednoho jsou prostoduší modláři, kteří
uctívají své přírodní bohy, ve skutečnosti démony, a domácí duchy prostřednictvím dřevěných řezeb
vybájených tvarů a podob. Už odmalička se učí žít v souladu s prostředím kolem sebe, nicméně i tak
většina z nich až s nekřesťanskou upřímností dává najevo své nejhlubší úmysly. To se týká především
třech výrostků, kteří od kmenových starších dostali za úkol mě mým pobytem provázet a názorně mi
ukazovat různé zvyky a obřady. Prvně mně to přišlo jako urážka, že zrovna tři výrostci mi mají být
oporou v mém božím zkoumání, avšak poměrně brzy jsem si na jejich přítomnost zvykl. K tomu mi
pomohla i trpělivost, otevřená mysl a modlitby k našemu pánu, který si jako jediný zaslouží věčné
velebení a slávu.
Hned druhý den jsem si dovolil tyto tři pohanské vesnické výrostky pozvat do svého skromného obydlí,
kde jsem měl tu možnost díky velkorysosti našeho pána pobývat. Den předtím jsem jim na Nebi ukázal
místo, na kterém až se ráno objeví Slunce, tak v tu dobu se sejdeme. Všichni tři výrostci se zdáli, že to
pochopili, ovšem jejich prostoduchost se pro mě brzy ukázala být osudnou. Jeden z nich jménem
Drako sice trefil správnou dobu, nicméně na nás čekal na místě, kde jsme se den předtím rozešli, a
nikoli v mém skromném příbytku, jak jsem jim to pečlivě předchozí den oznámil. Druhý z nich, jménem
Lado, sice byl na správném místě, nicméně na dveře mého domu tloukl už za svítání. Naproti tomu
třetí z nich, jemuž říkají Stado, prý na celé shledání zapomněl a ráno jsme ho museli jít hledat do lesů.
Kdyby nás náš pán neučil trpělivosti, asi bych byl nucen zešílet. Nakonec jsem byl rád, že se mi je
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povedlo všechny shromáždit a posadit na tvrdou Zem ve své skromné místnosti. Musím všechny mé
čtenáře, jelikož jsou to jistě zbožní a učení lidé, upozornit, že tyto tři výrostky můžeme směle
považovat za učeneckou elitu celé této vesnice v horách. Díky tomu si lze udělat obrázek o tom, jak je
situace se vzděláním v těchto bohem zapomenutých místech kritická. Avšak vraťme se zpět k mé
schůzce s výrostky. Zpočátku se všichni zdáli být klidní a usměrnění, nicméně po chvíli si Stado začal
broukat nějakou píseň, Lado pochodoval po místnosti sem a tam a Drako se rozhodl, že zatopí v peci.
Vrcholem bylo, když všichni tři začali soutěžit v říhání. V ten moment jsem jejich neuspořádanost
rázně zastavil a donutil je, aby mi vyprávěli o svých zvycích. Jelikož pochopitelně nevěděli jak začít,
sám jsem se jich zeptal, proč například staví vesnice spíše paprskovitě s jedním středem uprostřed a
nedělají kolmé uličky. Jako odpověď mi prosím Drako ukázal nějaké místo na své hlavě, odkud mu
vlasy v podobě vodního víru vystupovaly. Ze začátku jsem nechápal, avšak protože jsem poměrně
zkušený v mytologii a pohanských báchorkách, dal jsem si to dohromady s jejich bílým oblečením a
celkovým životním přístupem a přišel na to, že všechny tyto věci pocházejí z prastarého kultu Slunce,
neb okrouhlá vesnice Slunce a jeho paprsky symbolizuje.
Pokud lze o náboženských bludech Vindů tvrdit něco obecného, pak to je to, že jsou to vyznavači Ohně
a Slunce, což je poté doplněno uctíváním Vody a Květeny. Navíc obětují různým lesním duchům,
řekám a studánkám. Lado tvrdí, že všechny tyto věci spolu souvisí, jelikož Děva Květeny,
pravděpodobně zosobnění nějakého ženského démona, je prý ochránkyní domácího krbu, tedy ohně,
studní a studánek, tedy vody. V její moci jsou prý básně, řemesla a léčitelství, především to
nejjemnější a nejpůvabnější, co lze na těchto činnostech nalézt. Jejím manželem je pak sám bůh
Slunce, další pohanský démon, kterému místní lidé říkají Vítěz, protože je to prý on, kdo odívá jarní
Přírodu listím a přináší do ní nový život. Když mi Lado toto vypověděl, začal ve své upřímné a nevinné
dětinskosti zpívat píseň, kterou prý slunečního Vítěze velebí během oslav světla, které přesně
odpovídají době zimního slunovratu. „Narodil se sluneční Hrdina,“ začala píseň, „Malý Vid!“ „Přinese
teplo a život nám,“ pokračovala, „Mocný Vid!“ Jak si můžete všimnout, tento svátek lze vhodně spojit
se svátkem narození našeho pána, Ježíše Krista, který se už církvi díky pohanským zvyklostem starých
Římanů povedlo se zimním slunovratem a zrozením slunečního světla spojit. Tímto může být démon
nahrazen jménem a světlem našeho spasitele. Dovolte mi nyní, abych vám jednotlivé vindské svátky
v pouhé stručnosti představil.
Svátků a oslav mají Vindové mnoho. Podle mého skromného chápaní mají asi čtyři sluneční svátky,
čtyři měsíční a několik ptačích a stromových. Všechny tyto oslavy a svátky souvisí s koloběhem roku a
ročními obdobími, což je především pro jejich většinově zemědělský život nad míru důležité. Nyní bych
vám rád představil svátky, které se nazývají sluneční. Oslavy světla, jak už bylo zmíněno, probíhají
v období zimního slunovratu a trvají zpravidla něco kolem dvanácti dní. Velebí se při nich obnova
sluneční síly a do domů lidé nosí věčně zelené větvičky s jehličím, které má znovuzrozenou zeleň a
světlo, což jsou věci, které u Vindů přímo souvisí, představovat. Mnozí z nich si slunečního Hrdinu
představují i jako zářivého Jelena, především se zlatými parohy, jak ve dne utíká po nebesích a v noci
bydlí ve svém domečku v lese. Jelikož všichni mužští bohové mají v nějaké své podobě rohy nebo
parohy, lze usuzovat podle vědeckých důkazů na přítomnost ďáblovu, neboť rohy jsou podle církve
v mnohých případech projevem zla. Během doby zimního slunovratu probíhá i přerozdělování majetku
ve vesnici, kdy se chválí ten, kdo je nejvíce štědrý. Přesně na druhém konci roku, v období letního
slunovratu, pak probíhají oslavy krásy, neboli slavnosti křesání a koupání, které rovněž trvají něco
kolem dvanácti dní. Lidé se při nich očišťují v Ohni a Vodě, skáčou přes oheň a koupou se v řekách.
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V noci pak hledají v hlubokých lesích tajemné poklady, kapradinové květy a prý „přechází mezi světy“,
ve kterých si ale musí dávat velký pozor. Církvi doporučuji tento svátek spojit s Janem Křtitelem,
jelikož to byl on, kdo křtil pomocí vody v jezeře, a tedy pohanské slavnosti koupání lze spojit s
křesťanskou slavností křtu. Jako patrona je rovněž možné použít svatého Víta, neboť s pohanským
„Mocným Videm“ sdílí skoro stejně znějící jméno. Církvi se už podařilo starovindské slovo svaŋto,
mocný, díky podobnému znění s latinským „sanctus“ významově pozměnit na svatý. Další dva sluneční
svátky jsou nanejvýš zajímavé. Během jarní rovnodennosti probíhají oslavy síly, kdy Slunce konečně
zvítězí nad zimními silami. V tomto období Vindové věří, že jarní blesky zahání zlé duchy. Proto si
z vrbového proutí pletou takové zvláštní tyčky, které zdobí barevnými šátečky. Potom s nimi všude
kolem práskají a říkají, že tak napodobují skutečné blesky a podílejí se tak na ochranné moci Přírody.
Do toho si vzájemně dávají vajíčka jako symbol plodnosti znovuzrozené Přírody, na níž se všichni
pochopitelně chtějí podílet. K tomu všemu pijí očistné bylinné nálevy a zametají domy březovými
košťaty, čemuž říkají jarní úklid a zahánění špatností, které si v období zimy na lidech pochutnávaly.
Ach, jaké různé bludy na světě existují! Nechť nám náš pán dodá sílu to vše změnit a napravit. Celkově
se v této době jedná o vítání jara, což doprovází i vynášení smrti, slaměné figury, aby mezi lidmi déle
volně nepochodovala. Čtenář je jistě bystrý a sám si dokáže určit, na jaký křesťanský svátek lze oslavy
síly napojit. Přesně na druhém konci koloběhu roku, v době podzimní rovnodennosti, se konají oslavy
hodování, kde se děkuje bohům za sklizeň a úrodu, která je již dávno pečlivě uschovaná. Na stolech
jsou v té době jídla mnohých druhů včetně ovoce, ořechů, masa zvěřinového, masa rybího, masa
ptačího, mléka, kaše, pečiva a mnohých dalších věcí.
Zcela odlišnou kapitolu tvoří kouzelné svátky měsíční, které jsou rovněž čtyři a probíhají zpravidla
v období úplňku. Bujaré oslavy se u Vindů nikdy nekonají v období novu, protože v té době prý ženy,
podle nich požehnané, ale podle pravdy prokleté zradou Evinou, krvácejí a potřebují klid a odpočinek,
aby se očistily a načerpaly novou sílu, pomocí níž pak chrání své rodiny a domovy. Protože žijí spolu
s měsíčním světlem a Přírodou, jejich krvácení se s novem samo synchronizuje. O úplňku jsou pak
veselé a plodné tak, aby si mohly spolu s muži plně vychutnat měsíční oslavy. V noci za úplňku je prý
síla uvolněná a mocná. Dovolte mi nyní, abych vám jednotlivé svátky představil. Během druhého
úplňku ve vindském roce probíhají oslavy hromu. Jedná se o vyhánění zimních nemocí pomocí masek
vybájených tvarů, volného veselí a milostné lásky. Prý se jedná o vodní období, při kterém Dívka
Květeny rozráží ledy v řekách. Na znamení toho se zapalují medové svíčky, lidé líbají Zemi a celá Země
se očišťuje. Navrhuji církvi, aby tento svátek pohodlně spojila se svátkem očišťování panny Marie.
Avšak volné veselí, které v této době probíhá, je nutné potlačit! To samé se týká i dalšího měsíčního
svátku, oslav milování neboli Rozkvětu, který probíhá o pátém úplňku podle vindského koloběhu roku.
Je to čas zeleně, pálení ohňů a milování, tak bujarého, že si ho dovoluji označit za orgie, při kterých
muži a ženy pořádají pochybné obřady a se svým smluveným protějškem volně ulehají skryti v houští.
Jako symbol plodnosti a spojení Slunce a Květeny zapichují do Země ohromný oholený borovicový
kmen, pouze vršek jest ponechán s větvemi, a kolem něj ovinou věneček z jarních květů. Co to
znamená, to nechám na uvážení čtenáře, neboť mi nepřísluší o tomto před tváří našeho pána mluvit.
Jako správný bohabojný křesťan se jen červenám a tyto zvyky rázně zavrhuji. Během osmého úplňku
ve vindském roce se pak konají oslavy úrody, které prý zahajují ohnivé období, které je podpořeno
ohněm Veliké Hvězdy, jež se objevuje na Obloze. Této Hvězdě my Římané říkáme Sírius. Jakmile se vše
sklidí, vymlátí, uschová a dokončí se dožínkové slavnosti, lidé se začínají věnovat různým řemeslům a
mnohdy i bojům. Během ohnivého období se lidé zpravidla nekoupou, což je pro Vindy značně
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nepříjemné, neboť ti se v horském potoce koupou třeba i několikrát denně. Čistotou jsou přímo
posedlí, prý kvůli tomu, že jejich předkové poznali sílu labutí čistoty, když vylezli z velikého proudu … o
této vindské báchorce se zmíním níže. Posledním měsíčním svátkem je oslava předků, neboli slavnosti
duší, lovu a sběru. Ta se koná během jedenáctého úplňku vindského roku. Lidé v této době s sebou
neustále nosí lískové proutky, aby se chránili před přízraky, před tím, čemu já osobně říkám Štvanice
neboli Divoký Hon. V této době se sbírají poslední byliny, chystá se dřevo na zimu a případně se
zpracovává a uchovává maso. Svět předků je prý v těchto dobách blíže světu živých, takže se s předky
volně mluví a vzpomíná se na ně. To by myslím k základnímu popisu měsíčních svátků stačilo.
Nebudu čtenáře déle nudit povídáním o pohanských předsudcích, nicméně ještě bych rád zmínil ptačí
a stromové svátky. Mezi ptačí svátky patří především oslavy příletu a oslavy odletu Vlaštovek, které
Vindové považují za nejvíce posvátné a které je prý zakázáno jakkoli omezovat v hnízdění, nebo se jich
dokonce i dotýkat. Prý dokáží přenášet duše mezi světy a samy tak duše představují. Kolem oslav
hromu, zmíněných výše, se koná oslava nazvaná ptačí svatba, ptačí namlouvání. Děti při ní – prý od
ptáčků – dostávají drobné dárky a zpívají písně. Jednu z nich mi zazpíval i Lado. Moc si ta slova
nepamatuji, ovšem uvedu zde alespoň některá: „Ptáčkové teď svatbu mají v tom zeleném lese.“ Načež
následovalo jednotvárné: „Pípíp-lalala! Pípíp-lalala! Pípíp-lalala-la-la!“ Opravdu dětinské. A takových
písní je skutečně hodně. Vedle ptačích svátků slaví Vindové i rozličné svátky stromové, pro příklad zde
uvedu alespoň jeden, který je tím největším z nich. Koná se někdy mezi zmíněnými oslavami milování
a oslavami krásy a čas jeho zahájení je určen podle toho, jak jsou stromy a rostliny rozkvetlé. Zkrátka
a dobře se jedná o oslavy zeleně, víl a studánek. Víly jsou prosím nadpřirozené bytosti podobné lidem,
jen hezčí a zkušenější, ale často mnohem více divoké. Některé lidem přejí, jiné je na životě ohrožují.
Stado zdůraznil, že je důležité neplést víly s divoženkami, polednicemi a jezinkami, které jsou naprosto
jiného rázu a „více vetřelci“. Víly jsou také odlišné od duchů, avšak výklad o tom, co je víla a co už ne,
se u Vindů liší vesnice od vesnice. V této době, oslav zeleně, se oslavují především Břízy, Lípy, Hlohy a
Bezy, vílám a předkům se přinášejí obětiny do dubového háje a mladé dívky v bílém, zvané ladařice
podle Života Lady, Dívky Květeny, chodí po vesnici, přinášejí radost a především se vypravují čistit
studánky od nadbytečných kamínků a lístečků. Tady je krásně vidět, jak si Vindové nesmírně váží čisté
pitné vody. Bezové, lipové a další květy se trhají, suší a uschovávají pro případ nemocí. Jeden
z výrostků, Lado, říká, že je to jeho nejoblíbenější oslava, i když má spíše ženský než mužský ráz. Na
tomto místě pevně doufám, že jsem zbožného čtenáře neunudil zvyklostmi Vindů, avšak je navýsost
důležité, aby o nich měl alespoň nějaké ponětí. Nyní však slibuji, že se zaměřím na docela jinou věc.
O samotném původu Vindů by se toho dalo navymýšlet hodně, jelikož od babylonských dob o nich
nemáme písemné zprávy. Musíme se tak spolehnout na jejich ústně předávané a často rozporuplné
příběhy a názory. Povšimněte si, že Vindové veškeré své vědomosti a údaje předávají výlučně pomocí
příběhů a nikoli pomocí odborných diskuzí. Říkají, že jen příběhy mohou promlouvat řečí znamení, řečí
skrytých symbolů a moudrosti. Avšak vraťme se zpět k jejich původu. Lado tvrdí, že na tomto místě
poblíž oblasti Lužice žijí už tisíce lét, protože tu prý jejich předkové vylezli z velikého proudu v podobě
Labutí. Dejme tomu, že nějaká taková lužická kultura Vindů tu mezi třemi Bílými řekami byla a
smíchala se, jak říká Lado, s některými z „teutá de bojki“, někdo pak prý cestoval, jiný se vracel, do
toho přišli cizinci a další nesmysly. Opravdu se mezi těmito pověrčivými modláři nedá vést pravé
křesťanské vědecké bádání. Vždyť ani neznají náš římský čas a kalendář. Vše je pro ně, jak říkají,
koloběh. Jeden tvrdí, že Počátek byl před tisíci a jedna léty, další, že před dvanácti a devíti zimami.
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Vůbec neuvažují logicky, jejich myšlení odporuje myšlení svaté knihy a církve, jediným faktům, u
kterých jsme si jistí, že nejsou klamem ďáblovým.
Další věcí, kterou Lado tvrdí, je, že Vindové již od pradávných dob kromě běžných domů stavěli i
zemnice a polozemnice, to jest domy napůl zapuštěné v Zemi. Říká, že pokud se chceme dozvědět
něco o původu Vindů a najít místa, kde pobývali, máme prý hledat polozemnice, jednoduchou
keramiku a alespoň částečný obchodní styk s lidmi, kteří mluvili řečí předků, což je další fenomén
naprosto překračující naše racionální chápání. Lidé z Hor se chvástají, že umí mluvit řečí předků,
nicméně jsem zatím nenašel nikoho, kdo by v této pradávné řeči dokázal složit alespoň jednu
smysluplnou větu. Zajímavostí také je, že v některých vesnicích tuto řeč naprosto neznají a při zmínce
o ní jen krčí rameny. Svým křesťansko-řecko-římským bádáním jsem dospěl k názoru, že kdysi hodně
dávno poblíž žila nějaká kultura, která výrazně ovlivnila prastaré Vindy. Jediné, co po ní zůstalo, jsou
možná nějaké zvyky a pozůstatky její řeči, která možná do jisté míry ovlivnila současnou a nezávislou
starou vindštinu. Na tento fenomén jsem si dovolil s modlářem Ladem učinit malý rozhovor, který zde
prezentuji:
Tázající (já): Lado, řekni nám prosím něco o řeči předků.
Lado: *smích* Windes, teutá de su lawo … medu nedegí.
Tázající: Co to mělo znamenat?
Lado: Vindové, lidé od velikého proudu … medovinu nepij. *vstává* Musím jít, dostal jsem chuť na
tekutý med.
Tázající: *citlivě Lada shazuje na Zem* Ještě chvilku. Ráno jsem tě slyšel mluvit o názvech a jménech,
že prý jsou v řeči předků.
Lado: Ano, totiž, často přidáváme ke jménům koncovky … jako … k plným jménům. Například –vid
odpovídá v řeči předků koncovce –wid. Potom –slav znamená „slavný“ a má stejný význam jako –mír,
což přímo v řeči předků znamená „slavný“. „-mír“ pochází z řeči předků.
Tázající: Aha. A co jsi mi to ráno říkal o písmenech „s“ a „š“?
Lado: Říkal jsem, že často názvy a jména, které v řeči předků končí na „s“, vyslovujeme ve vindštině se
„š“. Tak třeba pradávný název pro Lovce, Kornonos, rohatý pán, vyslovujeme jako Kornonoš. Místo,
odkud naši předkové vylezli v Bílé řece z velikého proudu (su lawo), Lawos, vyslovujeme jako Lovoš, a
potom …
Tázající: Už to chápu. Docela mě děsí představa toho rohatého pána.
Lado: *škrábe se na zadní části těla* Býci, Kozlové, Jeleni, ti všichni mají rohy nebo parohy.
Představuje to jejich mužnou sílu.
Tázající: A nepřitahuje toho Lovce náhodou krev? Nežije v ohni?
Lado: V ohni ne, ale krev přitahuje všechny duchy, protože je to životní síla. Někteří mohou skrze ni
pracovat a žehnat. Avšak pozor na ty, kteří ji pojídají a zneužívají!
Tázající: Vím, že víra v krvepijce je u vás rozšířená natolik, že i jiné národy začaly přejímat vaše slova
pro ně. Nicméně Lovec krev nepije?
Lado: Ne, ten ji vrací zpět Matce Zemi k očistě. On má vlastní sílu a sílu od Pravdy Vida, proč by měl
chtít další?
Tázající: Nevím, říkal jsi, že lidem rád škodí a tropí si z nich žerty … a pokouší je.
Lado: To ano, všichni záškodníci totiž přímo na příkladech ukazují, co je možné ještě udělat a co už
rozhodně dobře nedopadne. Jsou proto lepší než kdejaká přikázání.
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Vindové mluví řečí, kterou nazýváme stará vindština, s různými přízvuky a nářečními rozdíly. Tato řeč
prý údajně pochází z řeči bílé, mýtické řeči, a obsahuje vlivy nezávislé řeči předků. Vindština je hodně
podobná jazykům národů žijících vedle Vindů na severovýchodě u moře. Co se týče slovní zásoby,
vindština je nesmírně bohatá na výrazy související s lesem, bažinami a horami, což odhaluje ráz této
jejich bohem zapomenuté domoviny. Řeč mají sice hezkou a složitou, ovšem stále mé srdce tíží místní
bludy a pověry, které je stále utápí ve spárech ďáblových. Vindové až přílišně lpí na čistotě, hlavně na
té duševní. Když vstoupí do posvátného háje nebo do dřevěné svatyně, bojí se na těchto místech
dokonce dýchat, aby jejich lidská přirozenost neznečistila ducha, neboli dech daného místa, kam prý
často chodí mocní duchové a bohové Přírody. Neustále se koupou a očišťují, hlavně na jaře všelijakými
bylinnými odvary a nálevy, skáčou přes ohně, zametají větvičkami naplněnými kouzelnou mocí a dělají
mnohé další věci. Tyto záležitosti bych spíše ještě zařadil mezi dostatečně „milé pověry“, protože
báchorky a nesmysly, které si dovedou navymýšlet, neznají mezí. Například jednou jsme s výrostkem
Ladem procházeli vesnicí, když tu jsme narazili na smutného mladíka, jak tak seděl u potoka. Když
jsem se Lada zeptal, proč je onen mladík vlastně tak smutný, Lado jen mávl rukou a odpověděl: „On
totiž v minulém životě, před tisíci a jedna léty, vynalezl urny ve tvaru hlavy. Jenže v té době tu s námi
žili panovační cizinci, kteří sice podle příběhů brzy odtáhli, nicméně byli vnímaví a přejali naše
předměty. … A dnes si všichni myslí, že to byli právě oni, kdo tyto urny vynalezl, a ne on. Proto je i dnes
tak smutný.“ Nevěděl jsem, jestli si Lado ze mě dělá legraci nebo ne, ovšem zněl velice přesvědčivě. To
celé mě jen utvrzuje v názoru, že bez nepodložených a nesmyslných báchorek prostě Vindové nedokáží
běžně žít.
Avšak nejvíce zbožného čtenáře zaskočí odlišný způsob myšlení a vindské zvyky, které jsou v rozporu
s těmi našimi, s těmi, kterým spasitel spolu se svatou církví požehnal. Jako pěkná se mi jeví jejich
stydlivost, protože mnozí z nich jsou především v mladém věku skoro neschopní na dívku promluvit
bez toho, aby nezrudli nebo se nezakoktali. Lado mi vyprávěl, že často se tak zmohou jen na pouhé
pozorování z dálky, kdy jsou obalení listím a schovaní v lese, odkud mají na dívky dobrý rozhled. Avšak
je tu i opačný extrém, velice odporný, který zbožného člověka v dobrém hněvu rozvášní. Jednou jsme
šli jako obyčejně vesnicí, ovšem najednou jsem se zastavil a zůstal stát jako zaražený. Znechucen jsem
se obrátil na Lada, který se jen záludně usmíval. Na okraji vesnice se totiž dva lidé, muž a žena, před
očima všech milovali. „Asi nejsou tak stydliví,“ pohodil Lado nepohoršeně hlavou. Ach, jaké
nechutnosti jim to jen ďábel napovídal! V této souvislosti je ještě více zarážející, že takoví prostoduší
lidé mají ohromně silná kmenová tabu, kterým říkají přírodní zákony. Když jsem si o nich něco
poslechl, o tom, že jsou vepsány ve Hvězdách, v božím jménu jsem se naštval a snažil se Ladovi
vysvětlit, že se šeredně mýlí. „Nevěříš na naše, jak jim říkáš, kmenová tabu?“ odpověděl Lado, „tak
pojď za mnou.“ Poté jsme přešli na druhý konec vesnice a vešli do jednoho malého dřevěného
domečku, v němž ošklivě kašlalo dítě. Bylo mi ho skutečně líto. „Vidíš, jak je nemocný?“ začal Lado,
„to není jen kašel a nevolnost, s touto nemocí se občas někdo nevinný narodí. Neděje se to často, ale
někdy se to naneštěstí stane a léčit se to dá jen těžko, musí se provést obřad, při kterém se on i jeho
rod omluví. Schválně jestli víš za co? Této nemoci říkáme kletba předků a nikdo neví, kdy a u koho se
projeví. Kletba proto, že si někteří naši předkové, kteří mluvili dávnou řečí předků, volili náčelníka,
vladyku, který, aby dokázal svou plodnost, musel vniknout do bílé Kobyly. Za takové porušení zákonů
Přírody teď někteří z nás i po tolika nespočtu lét stále trpí. Proto mi neříkej, Jó, že naše, jak říkáš,
kmenová tabu, nejsou skutečná. Věci a skutky se vrací zpět. Někdo to musí vyrovnat, i když se jedná
jen o malého nevinného potomka.“ Po těchto slovech jsem jen nevěřícně zakroutil hlavou.
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Některé zvyky jsou však skutečně prastaré, pocházející nejen z kultu Slunce a Květeny, ale také z kultu
lesních bytostí, mezi které patří i Leši Lovec, z kultu Vlka, Jelena a Medvěda. Tyto kulty spolu
s uctíváním řek a stromů jsou u Vindů velmi silné, doplněné kultem Nebe a Země. Zajímavý je i kult
Pravdy, která pro Vindy spíše přímo vychází ze slova „přímost“ nebo „upřímnost“, a nikdo z nich si tak
slovo „pravda“ nespojuje se slovem „fakt“ nebo „skutečnost“. Jeden umírající vindský léčitel mi před
svou smrtí sdělil důvěrné tajemství, protože prý ve mně spatřil něco kouzelného a začal mi tak ve své
prostoduchosti důvěřovat. Říkal, že ve svých snech viděl, jak se několik přízraků snaží proniknout skrze
mlhu až k nějakým „nitkám času“, ale prý to nebylo snadné, jelikož průchod skrze nitky většinu z nich
roztrhal a navždy „rozprášil po koloběhu“. Většinu času jsem neměl tušení, o čem to starý léčitel
mluvil, ale uvádím to zde jako příklad jejich báchorek a klamu. Nakonec léčitel dodal, že by stačilo,
aby někdo na různých místech vyvolal síly krvepijců, morousů, které by dokázaly skrze nitky projít, a
jeho národ by skončil v troskách …
„To je ono!“ přerušil Johanovo vyprávění Lado, kterému se z těch cizích slov a urážek už začal zvedat
žaludek. „Já věděl,“ pokračoval rozradostněně, „že v tom najdeme nějakou stopu.“ Johan nechápal.
Všichni tři jezdci se dále hnali černou tmou skrze hustý les. „Ta zlá černá vlčí síla,“ začal vysvětlovat
Lado, „chce proniknout skrze nitky času, proto odešla do mraků. Ale nevím, jestli ji někdo navedl
nebo se tak rozhodla sama.“ „A proč,“ zeptal se vpředu jedoucí velitel, „proč by to dělala?“ „Kdo
pronikne skrze nitky,“ pokračoval Lado, „bude moci pozměňovat budoucnost.“ „Já myslel,“ zarazil se
velitel, „že takovou moc mají jen sudičky.“ „To ano,“ odvětil Lado, „jenže vetřelci se na nic neptají,
prostě si ji vezmou.“ Vítr zahučel v korunách stromů. „V takovém případě,“ pokračoval velitel, „ale
potřebujeme pomoc bohů.“ Lado se nadechl. „Důležité je,“ řekl, „že nyní alespoň tušíme, kde máme
tu sílu hledat. A jak se na ni připravit, protože očividně tam těch přízraků a krvepijců bude víc.“ Johan
si důležitě odkašlal. „Teď ty vaše bludy nevyřešíme,“ dodal, „musíme se dostat do Vinedy, tam
budete mít dostatek času na povídání.“ Vichřice se začala pomalu uklidňovat. Naši jezdci se hnali
lesem rychle, přímo a jistě. Věděli, že do jejich cíle to už nebylo daleko.

2
Velitel se najednou prudce zastavil. Ladův Kůň jménem Větřík se vyděsil, postavil se na zadní a málem
svého jezdce shodil na Zem. „Pravák!“ vykřikl velitel s neskrývaným nadšením. Sesedl ze svého
hnědého Koníčka a rychle se jako útočící had vrhl na okraj cesty. „Ty máš teda oči,“ obdivoval ho
Lado, „a to i teď v noci. Prostě někomu sbírání hub jde a někomu ne.“ Vichřice již dávno ustala, celé
ovzduší až podezřele zhoustlo. „Určitě jich tu bude víc,“ dodal velitel, když otevíral svůj lněný cestovní
vak. „Šup Praváčku do váčku,“ řekl a hrdě hodil svůj čerstvě utrhnutý hřib do vaku. Lado také sesedl a
začal se rozhlížet po okolí. Johan zakašlal. „To snad nemyslíte vážně,“ řekl, „nesmíme se zdrž …“
„Mám další!“ oznámil opět nahlas velitel a pozvedl nos do výšky, „dnes je můj šťastný den.“ Hvězdy
blikavě osvětlovaly okolní krajinu. Johan si povzdechl, zapomněl, že ho nedoprovází rozumově a
morálně chladní civilizovaní lidé, ale banda pohanských neznabohů. „Jaký je to alespoň Pravák,“
snažil se ulehčit si své trápení vědeckou otázkou, „dubový, borový, smrkový nebo jiný?“ Velitel si
odkašlal a podíval se na strom, u kterého hřib našel. Podle výšky a dlouhého ostrého jehličí ho poznal
hned. „No,“ začal velitel, „vzhledem k tomu, že tu roste Borovice, tak asi borový.“ Johan zakroutil
hlavou a znovu si povzdechl. „Nerad bych se dožil dob,“ vložil se do rozhovoru Lado, který stále
neměl v hledání hub štěstí, „až jich bude na světě málo a nebudou se smět sbírat. Teď je jich plno.“
Najednou všichni uslyšeli něco nebo někoho, jak běží lesem. „To nic,“ mávl rukou velitel, „takhle
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rychle běží jen Srnky, Zajíci, Jeleni … prostě to nejsou lidé.“ Další běh. Praskání větviček. Pád ze
stromu. „Dejme tomu,“ začal filozofovat Lado, „že jsou to zvířata. Ale proč najednou ten povyk?“ Brzy
zvuky ustaly. „Nevím,“ odvětil Johan, „prostě zvířata. Asi dostala chvilkový záchvat.“ Naproti tomu
velitel a Lado se začali bedlivě rozhlížet. Zpočátku sice nic nezpozorovali, ale když najednou v dálce
uhodil blesk, svou odpověď dostali velice brzy. „Ale ne, bouřka,“ povzdechl si velitel, „musíme se
schovat.“ Chvíli hledali vhodné místo pod větvemi stromů, kde by se mohli schovat, a nakonec ho
našli. K jednomu kmeni přivázali Koně a z větví si postavili provizorní přístřešek, který jim měl
poskytnout dodatečnou ochranu proti vlhku. Poté se jako na zavolanou mohutně rozpršelo. Kapky
byly veliké a podlouhlé. Tma, chlad, vlhko – úžasná kombinace. „Navrhuji vám,“ řekl k ostatním se
nedobrovolně tulící velitel, „abyste se přikryli pláštěm a usnuli, tohle jen tak nepřejde.“ V dálce
zahučel Vítr. Lado si přes sebe přehodil plášť, našel vhodnou polohu pro ležení a snažil se usnout. Ze
začátku mu to nešlo, jenže pak mu nějaká neviditelná síla zdánlivě zatlačila víčka snad až doprostřed
hlavy, zamotala jí a donutila Lada, aby spokojeně usnul.
Když Lado otevřel oči, stál uprostřed hlubokého a temného lesa. Všude zuřila vichřice a práskaly
blesky. Zprvu Lado nevěděl, co se stalo a kde to vlastně je. Ovšem potom, co si na rameni nahmatal
červený plášť a u opasku připnutý nádherně lesklý meč, poznal, že je opět ve větrech. Levá tvář ho
jako obyčejně pálila a bílé skvrny, které se mu udělaly na rukách kolem špiček prstů, nyní bíle zářily
do všech stran. Nestačil se ani pořádně rozkoukat, když tu za sebou v dáli uslyšel hlasité troubení na
kravské rohy. Bylo tak mohutné, že si musel na chvíli zacpat uši, aby se mu hlava nerozletěla na malé
kousíčky. Najednou uslyšel rupnutí, tak silné a přesné, že by to žádný blesk nesvedl. Otočil se za sebe
a spatřil, jak se v dálce několik vysokých stromů přepůlilo, roztrhlo na dva kusy. Troubení. Lado uviděl
jezdce, jak se ženou na černých Koních. Avšak jezdci nebyli na Zemi, vznášeli se ve vzduchu. Zarazil se,
když se najednou v dálce zableskla ruka kostlivce. Lado se vylekal a málem zpanikařil. Včas se ale stihl
opět obrátit před sebe a vzít nohy na ramena. Běžel po mechové podestýlce, větvičky praskaly,
rychlost byla stále vyšší a vyšší, avšak nikoli dostatečná. „Seberte ho,“ volal zdáli něčím povědomý
hlas, „chci si ho pochroumat doma.“ Lado dýchal, běžel, bál se. „Neboj se,“ ozval se vedle něj hrubý
hlas, „změň se ve Vlka a uteč jim.“ Lado se podíval vedle sebe a spatřil svého starého známého,
bílého Vlka, jak vedle něj utíká na všech čtyřech. Chtěl se ho chytit a nasednout na něj, ale on ucukl.
„Zkus to sám,“ dodal Vlk, „buď statečný.“ Lado se nadechl, ale nakonec se přeci jen vzpamatoval a
sebral odvahu. Jezdci už byli blízko. „Ve jménu Mocného Vida,“ začal Lado udýchaně, „se změním
v bílého Vlka.“ A … nic. „Zkus to jinak,“ poradil Vlk. Lado se znovu nadechl, něco skrze něj začalo
promlouvat. „Ve jménu Zlatých Parohů,“ řekl, „se stanu jedním z Vlků.“ Najednou se Lado začal
proměňovat. Tělo splynulo s oblečením a okolní vichřicí. Místo kůže se objevily bílé chlupy, místo
dlaní tlapy, zuby se začaly zvětšovat … až nakonec vedle sebe běželi bok po boku dva Vlci. Lado se
smál, cítil se volně a divoce. Zrychlil a na poslední chvíli tak rukám vpředu jedoucího jezdce unikl.
Potom si vzpomněl, že vlastně může létat. Nadechl se a po neviditelných cestičkách se vznesl až nad
koruny stromů. Běžel neuvěřitelnou rychlostí, jezdci mu jen tak tak stačili. I když běžel vpřed, stále
stoupal až k bouřkovým mrakům, které se na něj ne zrovna vlídně mračily. Všude to hřmělo a
probleskovalo. Lado si myslel, že vidí víly. Neměl moc času se rozhlížet, protože jezdci byli stále za
ním a každou chvíli mu hrozilo, že ho popadnou a odnesou. Jenže v tu chvíli se proměnil zpět
v člověka, chlupy se změnily v kůži a oblečení. Nadechl se, ale nebál se. Věděl totiž, že si ho Země
neskutečnou rychlostí přitáhne a jemu se nic nestane, bude opět stát na dvou nohách. To se také
stalo, najednou stál na prostorné mýtině uprostřed lesa a nechal všechny jezdce vysoko nad sebou.
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„Rychle za ním,“ burácely hlasy, „musíme ho dostat!“ Hlasy byly temné, chraplavé, hlasité a dunivé.
Vnuknutím hnaný Lado vytáhl zpod opasku svůj lískový proutek. Listí stromů se třáslo pod
mohutnými kapkami deště. Proutek se zvedá, míří přímo na přijíždějící jezdce. „Ve jménu tří kapek
vlčí krve,“ začal Lado tajemně, „která mi v žilách koluje, křešu plamen života.“ Z konce proutku vyšel
ohromný záblesk, který zaplavil celý obzor. Všechno kolem se rozpadlo do snových možností, které se
měly zanedlouho opět ustanovit v rovnováze.
Nádech. Výkřik. Velitel i Johan se prudkým probuzením praštili hlavou o kmen stromu. „Co se děje?“
zeptal se Johan, ale Lado neodpověděl. Jeho roztažené zorničky a zaražený výraz prozradily, že byl
z toho všechno zmatený a duchem nepřítomný. „Noční můra,“ mávl rukou velitel, „teď jich kolem
poletuje hodně.“ Ještě dříve, než stačil Johan poznamenat, že noční můry přeci nelítají vzduchem, si
všichni povšimli, že bouřka zničehonic ustala. „Vida,“ zablesklo se veliteli v očích, „bouře přestala.“
Lado se usmál. „Zázrak,“ dodal nakonec a zamrkal očima. Do svítání již nebylo daleko, avšak všichni se
rozhodli, že si ještě nějakou dobu pospí, protože Země přeci jen ještě byla až přehnaně vlhká. Probrali
se až po nějakém čase, kdy už Slunce bylo docela vysoko na Obloze. Vůně lesa byla příjemná a
okouzlující. Borové šišky se volně povalovaly kolem, a když na ně někdo omylem šlápl, vydávaly
líbezný křupavý zvuk. Ladovi na víčka zasvítily zlaté sluneční paprsky a donutily ho, aby pomalu
otevřel oči. Když se rozkoukal, uviděl na mýtince před přístřeškem sedět velitele, který železným
nožíkem krájel jednu svoji ukořistěnou houbu. Vedle sebe měl položený ukrojený chléb ze svého
pytle plného jídla, které si nabral v Městě rady. Lado si povšiml, že chleba byl namazaný tvarohem.
Velitel opatrně, jako by se snad jednalo o nějaký boží pokrm, položil kousky houby na chléb
s tvarohem a začal ho ukusovat. Potom se jeho černý zrak zarazil. Pohlédl na Lada. „Chceš,“ začal
poněkud neochotně, „ochutnat chleba s tvarohem a borovým Praváčkem?“ Lado zívl. „Proč ne?“ řekl
s úsměvem a vyšel z přístřešku ven. Posadil se před velitele na ještě stále trochu mokrý mech a
ukousnul kousek nabízeného krajíce. „Dobré,“ pochválil velitele Lado. „Docela mě překvapilo,“
pokračoval pak, „jak jsi se tak ochotně s námi vypravil.“ Velitel jen pokrčil rameny a ukousl si další
sousto. „To je hlavně proto,“ odpověděl, „že u nás se poslední dobou nic moc neděje. Všude je klid,
každý je spokojený.“ Lado se zasmál. „Až na tebe,“ odvětil dobíravě, „a tvých tři sta a jedna jezdců,
kteří mají za úkol střežit ostrov.“ „Jo,“ potvrdil velitel, „nikdo na nás nemyslí.“ Olízl si prsty. „Ani
vladyka,“ pokračoval, „ani velekněz. Prý máme čekat, až se zase objeví nájezdníci. Jenže to bude
kdy?“ Povzdechl si. „Vůbec nevíš,“ dodal, „jak je pro bojovníka těžké jen tak sedět na pláži u
vysokého stromu a popíjet medovinu. Jen tak koukáš na obzor a přeješ si, aby už konečně někdo
přijel.“ Lado se rozesmál, když uviděl velitelův smutný výraz. Slunce svítilo stále jasněji a jasněji.
„Neříkej mi,“ řekl dobíravě, „že vy sami nikam nevyrážíte.“ Na velitelově tváři se objevil záludný
výraz. Tajemně si promnul ruce. „Navíc,“ pokračoval Lado, „můžete pořádat hry s tyčemi, pracovat na
poli a hledat vidění v lesích, nebo i na moři.“ „Myslíš,“ zasmál se velitel, „provést obřad a vyrobit si
pletený košík, který by nás volně unášel na vlnách a umožnil nám získat vnuknutí? Ty bys byl něčeho
takového schopen?“ „Ne,“ zakroutil Lado hlavou, „ale to je proto, že jsem nevyrůstal u moře.“ Velitel
se usmál. „Možná bych to zvládl,“ odpověděl, „jenže vtip je v tom, že musíme být pořád
v pohotovosti.“ „No jo,“ mávl Lado rukou, „máte to ale těžký život.“ Opět se rozesmál. Náhle
v přístřešku něco zašumělo, Johan se rozhodl vstát. „Ale nemůžu si na nic stěžovat,“ dodal velitel,
„protože nám alespoň přeje Červený bůh a dodává nám sílu. Jeho sedmihlavá moc nám umožňuje
bránit ostrov, ovšem tady je nějak slabá, vůbec ji necítím.“ Lado se nepřestával smát. „To proto,“
odpověděl, „že Červený Vid je duchem Červeného ostrova, proč by měl působit i tady?“ „Nevím,
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podle mě mohl,“ pokrčil velitel rameny, „na Červené řece působí, proto se po ní plavíme, když jdeme
… ehm … na nákupy.“ „O čem se to zase bavíte,“ skončil jim do řeči Johan, který se noblesně protáhl,
„jak rád bych do vašich srdcí vnesl světlo víry. Jenže vy jste tak zatvrzelí a nevzdělaní.“ Ve velitelových
očích se mihl plamen. Opatrně se naklonil k Ladovi a škodolibě poznamenal: „Proč jsme ho vlastně
brali s sebou?“ „Císař,“ připomněl veliteli Lado, „víš přeci, že nám by nedůvěřoval a ani nerozuměl.“
„Jak je to daleko do Vinedy?“ zeptal se Johan. Velitel zavřel oči a zamyslel se. „Do poledne bychom
tam mohli být,“ odpověděl, „Červená řeka teče nedaleko odtud a moře je kousek.“ „Moře?“ zeptal se
Lado, „Vineda je u moře?“ „Jasně,“ odpověděl velitel nevěřícně. „Skutečné multikulturní město,“ řekl
s vážností Johan, „tam můžeš najít kohokoli na cokoli. Zkrátka ďáblův ráj.“ Lado se zasmál. „No
uvidíme,“ odpověděl a plácl se přes stehna, „měli bychom ale ihned vyrazit, ať tam jsme co nejdříve.“
Po těchto slovech vstal a vydal se ke svému Koni, který byl přivázaný u stromu.
Země se třásla. Jezdci uháněli skrze zelené louky a hluboké lesy. Listnaté stromy se již připravovaly na
to, že změní barvu ze zelené na žlutou, hnědou a červenou, i když bylo ještě docela brzy. Dech moře
byl cítit na velikou dálku, všechno bylo slanější, ostřejší a patrně i zdravější. Lado dýchal zhluboka. Na
tento pach nebyl zvyklý, avšak zároveň to pro něj byla vítaná změna. Lesy, louky, mýtiny, stromy a
rostliny. Přesně jak velitel předpokládal, kolem poledne všichni dorazili na okraj lesa, z něhož se jim
naskytl jeden z nejkrásnějších pohledů na světě. Před sebou v dálce spatřili nekonečné moře, na
jehož vlnkách se bíle odrážely sluneční paprsky. Směrem k nim pak ležely písečné pláže, samozřejmě
se jednalo spíše o bílý písek, který doplňovaly různé chaluhy a malé mušličky. Sem tam ležela i docela
malá Medúza, která ani neměla žádná žahavá chapadla. Pláže se pak postupně měnila v poměrně
vysokou krásně zelenou trávu, jež sousedila s ohromnou loukou, na níž stálo několik osad, větších či
menších, značný kus od sebe. Osady byly obehnány dřevěnými palisádami a spojeny úzkými
cestičkami. Občas byl nějaký domeček postavený i mimo osadu, především se jednalo o chovatele
nejrůznějšího dobytka, protože obchodníci raději dávali přednost životu v bezpečí. Nalevo od nich
pak pokračovaly další hluboké lesy s většími či menšími mýtinkami. Lahodný křik Racků doplňoval
jemný zvuk vlnek, které se v plném chtíči hrnuly na pláž, a pak zase zpět do moře. Velitel si odkašlal.
Potom ukázal doprava. „Tam vzadu na tom výběžku,“ začal mluvit, „dlí Seveřané. I když je moc
nemusíme, tady ve Vinedě mají své místo.“ Nadechl se mořského vzduchu. „Potom,“ řekl a ukázal
před sebe, „támhle jsou různé zájmové osady, někde bydlí obchodníci, jinde kdovíkdo.“ „Dále pak,“
řekl a upřel pohled na Lada, „se nachází hlavní osada a chovatelé dobytka, kteří, jak si můžete
všimnout, jsou skoro všude. Dobytek, maso a mléko, je jejich hlavní zdroj potravy.“ Johan upřeně celé
město pozoroval. „A nakonec,“ dodal velitel, „támhle vlevo jsou asi nějací kněží, léčitelé nebo někdo.
Zrovna teď tam u lesa něco provádějí.“ Vítr jemně zafoukal a nechal všechny tři cestovatele
v zamyšlení. Někteří Rackové přistáli a začali něco hledat na pláži. „Musím zajít za těmi léčiteli,“
vzpomněl si Lado, „zeptat se jich na ty božkamy.“ Johan obrátil oči v sloup. „Dobře,“ řekl velitel, „tak
se rozdělíme. Ty se běž zeptat na božkamy, já půjdu hledat toho čaroděje a ty … knězi … zkus získat
od obchodníků nějaké údaje o tom, kde by se mohl nacházet císař.“ Johan se nadechl čerstvého
vzduchu a pokýval hlavou. „Sejdeme se,“ pokračoval velitel, „tamhle uprostřed u toho domečku, kde
se pasou Krávy. Kdyby něco, křičte.“ Lado se rozesmál. Potom obrátil svůj zrak na Johana. „Třeba,“
zamyslel se nahlas, „tu potkáme toho tvého Richa.“ „Divil bych se,“ odvětil Johan smutně. Léčitelé u
lesa se dali do zpěvu. Vítr od moře přinesl štiplavou, ale přesto příjemnou vůni, zatímco Rackové se
opět zvedli do vzduchu a začali shora celou tu krajinu pozorovat. Nakonec dali jezdci povel svým
Koním a vydali se po travnaté planince směrem k městu, každý jiným směrem.
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Kůň pomalu vyrazil směrem k lesu na levé straně. Lado věděl, že si ho už určitě nějací lidé všimli a báli
se, aby nepřerušil léčitelům obřad. Proto raději sesedl a vydal se pomalu za zpěvem chytlavé písně,
která ve skutečnosti sloužila jako důmyslné zaříkání. Šel klidně a kochal se pohledem na nekonečné
lesy a nekonečné moře. Věděl, že je jen malinký človíček v náruči Přírody, jejích duchů a bohů.
Působila na něj prazvláštní síla, se kterou léčitelé ve svém obřadu pracovali. Patrně bylo poblíž místo
síly, ze kterého léčitelé moc vylákali a vložili do svého obřadu, aby skrze ni mohli vykonat to, co mělo
být vykonáno. Lado se zastavil několik kroků od léčitelů, potom se posadil na Zem a celý obřad
pozoroval. Slunce mu jemně svítilo na hlavu a Vítr přinášel čerstvý mořský vzduch. Jakmile léčitelé
dozpívali, všimli si Lada a pokynuli mu, aby k nim přišel. Ten se postavil, vzal Koně za uzdu a vydal se
do jejich posvátného kruhu. Ve vzduchu cítil očistnou vůni jalovcového dřeva. „Nuže, čeho si žádáš?“
promluvil jeden starý léčitel, jemuž v očích plálo ušlechtilé světlo. Bylo to přesně to světlo, na které
byl Lado u moudrých starých lidí zvyklý. „Ctění Vidové,“ uklonil se zdvořile Lado, „nerad přerušuji váš
obřad, avšak jsem zde, protože něco hledám.“ Léčitelé, vůdci obřadů a ostatní přítomní lidé síly na
Lada upřeli své pohledy. „Dobře,“ odvětil starý léčitel, „a co by to mělo být?“ Lado pomalu
odpověděl. „Božkamy,“ řekl prostě, „prý mi mají v něčem pomoci. Rád bych si nějaký vzal.“ Všichni
lidé se do jednoho nahlas rozesmáli. Lado se zastyděl a zrudl, nevěděl, co to mělo znamenat. Listí
okolních stromů mírně zašumělo. „No,“ řekl starý léčitel rozesmátě a za zády si propletl prsty na
dlaních, „pokud ho uneseš.“ Ladovi začaly cukat koutky úst. Byl zmatený. V léčitelových očích planula
ušlechtilost. „Dobrá,“ řekl léčitel nakonec, „nebudeme tě dále trápit.“ Potom se zamyslel. „Víš co,“
řekl, „přivaž si Koně ke stromu a pojď se mnou.“ Lado poslechl a přivázal Koně k jedné Bříze na okraji
lesa. Pak se otočil zpět k léčiteli, který se už vydal směrem k jedné cestičce vedoucí do lesních hlubin.
Lado za ním po jemné travnaté podestýlce doběhl. Rackové stále pěli své chechtavé písně. „Ukážu ti,“
řekl léčitel s úsměvem, „jak takový božkam vypadá.“ Oba dva se vypravili dále do lesa.
Mořský vzduch se smísil s vůní lesa. „Božkamy jsou všude na světě,“ vysvětloval léčitel po cestě,
„většinou poblíž míst síly nebo na bodech, kde se síly vzájemně dotýkají – většinou tedy zemské dračí
síly.“ Lado v zamyšlení pečlivě poslouchal. „To jsou ty síly,“ pokračoval léčitel, „které můžeš najít
pomocí lískového proutku.“ „Aha,“ začal chápat Lado, „ale ty božkamy jsou na těch bodech, místech,
z jakého důvodu?“ Léčitel se usmál a rukou pohladil větvičku Dubu, kolem kterého právě procházeli.
„To je jednoduché,“ řekl, „jsou tam proto, aby ty síly usměrňovaly. Některé božkamy jsou na těchto
místech od samého Počátku, jiné tam přidali bohové, další lidé. Některé jsou dobré, jiné zlé.
Například ty, které tam donesli lidožraví obři, jsou velmi špatné a jedovaté. Těm se vyhýbej.“ Vítr
přinesl další silnou vůni moře. Lado z celého toho vysvětlování pochopil, že ty božkamy nebudou nic
malého, zvláště, pokud na lesních nebo i jiných místech síly stojí odnepaměti. Brzy poznal, že se
nemýlil. S léčitelem totiž dorazil na jednu rozlehlou mýtinu, uprostřed níž se tyčil ohromný šedý a
poměrně špičatý kámen. „Tenhle božkam,“ začal vysvětlovat léčitel, zatímco na něj Lado upíral
zaražený pohled, „slouží k vyvolání deště, pokud třeba bylo dlouho sucho.“ Lado si opřel bradu do
dlaní. „Musí se provést obřad,“ pokračoval léčitel, „který podle nutnosti trvá krátkou nebo dlouhou
dobu, vše záleží na té přírodní síle.“ Vítr zafučel. Lado jen kýval hlavou. „A k čemu,“ pomyslel si
v duchu, „mi to má asi být? Copak Richa zastaví déšť?“ Na jednu věc však v tu chvíli zapomněl, a sice
že jsou někteří léčitelé zběhlí v čtení myšlenek. Mech, který obklopoval kámen, vypadal kouzelně.
„Nevím,“ řekl s úsměvem léčitel, „k čemu ti to bude, ale řekl bych, že to brzy poznáš.“ Lado zčervenal.
Sklopil hlavu. „Děkuji vám moc,“ vykoktal ze sebe nakonec, „za vysvětlení a …“ „Není zač,“ zasmál se
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léčitel. Plamen v jeho očích splynul se dřevem okolních stromů. „Avšak,“ dodal ještě, „u božkamů a
obřadů s nimi spojenými si musíš dát pozor na to, abys dodržel všechna pravidla a přírodní zákony.“
Lado pohlédl léčiteli do očí, nadechl se čerstvého vzduchu a pokýval hlavou. Vítr pročesal koruny
stromů.
I když šel Lado pomalu a celou cestu vedl svého Koně za uzdu, na místo shledání u dřevěného
domečku, kolem něhož se na travnaté planině pásly Krávy, dorazil jako první. Protože neměl co dělat,
začal se rozhlížet kolem. Došková střecha domku byla pevná, na jeho dveřích volně visela nějaká
rostlina, pravděpodobně kvůli ochraně. Přemýšlel nad tím, proč mu starý léčitel v Městě rady vlastně
o těch podivných božkamech, sloužících převážně ke krocení dračí síly, vlastně vyprávěl. Když tak
přemýšlel, nevšiml si, že se k němu od jedné menší osady vrací Johan, který rovněž dlel ve svých
myšlenkách. Vzpomněl si totiž na jednu starou básničku, kterou kdysi sepsal jeden básník z jeho
domovského ostrova. Tato básnička zmiňovala snad všechny kmeny a národy, o kterých se tehdy
v jeho domovině vědělo. Konkrétně jeden její úryvek přišel Johanovi na mysl:
S Vandaly jsem byl a s Varny a s Vikingy. S Gepidy jsem byl a s Vindy …
Mid Wenlum ic was ond mid Warnum ond mid Wicingum. Mid Gefthum ic was ond mid Winedum …
Ze zamyšlení je oba vytrhlo až to, když se dveře domečku otevřely. Z nich po chvíli vyšla jedna
stařenka, které oči jen zářily radostí a pohostinností. Na sobě měla převážně bílý šat pokrytý šedivou
dečkou, protože venku nebylo zrovna nejtepleji. Usmívala se a v ruce držela hliněný hrníček naplněný
patrně čerstvým kravským mlékem. „Chlapci,“ řekla vlídně, „nechcete ochutnat naše mlíčko?“ Lado
se usmál a uklonil. „Moc rád, ctěná babičko,“ odpověděl a nabízený hrníček přijal. Potom se trošku
napil, načež se opět nadechl čerstvého mořského vzduchu. „Děkuji,“ řekl, „úplně z něj cítím tuhle
přímořskou krajinu. Ať vám bohové žehnají.“ Stařence se zablesklo v očích. „Odkud jste?“ zeptala se.
Lado se hrdě narovnal. „Z Hor,“ odpověděl prostě, „jižně od blat.“ Johan potom řekl, že pochází
z vysočiny z ohromného ostrova na severozápadě mapy světa. Už dlouho totiž věděl, že je tento popis
pro Vindy nejstravitelnější. „To je pěkné,“ řekla stařenka nakonec, „tak ať se vám daří.“ Poté za sebou
zavřela dveře a vydala se směrem k moři na travnatou planinku, kde se pásly její Krávy. Zrovna v tu
chvíli přišel k domečku od jiné osady velitel, jehož tvář zdobil záludný úsměv. Celý ten obraz byl
doplněn chechtáním ve vzduchu létajících Racků. „Tak co,“ zeptal se s hrdě vztyčeným nosem, „jak
jste dopadli?“ Lado jen pokrčil rameny. „Nic moc,“ odpověděl stále s hrníčkem mléka v ruce,
„božkamy jsou trošku větší, než jsme předpokládali. A způsobují déšť.“ Johan si povzdechl a málem
opět obrátil oči v sloup. Avšak nenamáhal se Ladovi vysvětlovat, že je to přeci iracionální nesmysl. „Já
také nic moc,“ řekl nakonec, „když obchodníci dostali zprávu o císaři posledně, byl ještě v Meziboři,
Merseburgu, poblíž vašeho Lipska. Prý se rozhodl někam jet, ale nevědí kam.“ Vánek pohladil tváře
všech přítomných. Velitel se zasmál a zkřížil ruce na prsou. „No vidím,“ řekl škodolibě, „že vaše
pátrací schopnosti jsou velmi omezené.“ Opět se zasmál. „To já,“ pokračoval, „jsem měl větší štěstí.
Hádejte, kdo včera přijel?“ Potom ukázal na jednu menší osadu v dáli. „Kdo tam je?“ zeptal se Lado
zvědavě. „Náš starý milý čaroděj,“ dodal hrdě velitel, „včera v noci prý přijel, málem uhnal svého
Koně.“ Johanovi se rozzářily oči. „Dobře,“ řekl pochvalně, „tak to si s ním můžeme promluvit.“ Velitel
mávl rukou. „To nemá cenu,“ odpověděl, „v té osadě mu jdou všichni na ruku, nikdo nás tam
nepustí.“ „Tak je vykouříme,“ pokrčil Lado rameny, „zapálíme osadu a necháme je vyjít ven.“ Vlnky
dorážející na pláž se zesílily. Velitel se rozesmál. „To je sice zajímavý nápad,“ řekl a v jeho očích se
zablesklo, „až na to, že jich je kolem dvaceti a my jsme tři.“ „Dva,“ dodal rázně Johan, aby zdůraznil
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svou neochotu pouštět se do ozbrojeného konfliktu. „Ještě ke všemu,“ spráskl velitel ruce, „a pokud
nemáš, Lado, nějaký lepší nápad nebo pomoc, tak jsme se dostali do slepé uličky. Čaroděj odtamtud
nikdy nevyjde, dokud budeme poblíž.“ Lado se zamyslel. Přitom pozoroval Racky a listí okolních
stromů, které v dálce přecházely v les. Poškrábal se na hlavě. „Musíme někoho najmout,“ dodal. „A
koho?“ zeptal se nechápavě velitel, „nikdo nám tu nepomůže.“ Lado se opět zamyslel. Potom se
velmi pomateným způsobem rozesmál a chytil se za bradu. Jeho oči zářily. „A co,“ začal, „ti Seveřané?
Ti by nám nepomohli?“ „Z bezpečnostních důvodů,“ odvětil pomalu a důležitě velitel, „bych se s nimi
raději nebavil. Navíc jim nemáme čím zaplatit.“ Ladovu tvář zdobil úsměv. Zkřížil ruce na prsou a
počkal, až to veliteli dojde. Nenápadně se při tom rozhlížel kolem, napřed na cestičku pod sebou, pak
na Nebe, pak na moře, Racky, stromy, les … Koně velitele, pytel se zlatem. „Ne,“ řekl vyděšený velitel,
„moje!“ „Je to znamení,“ snažil se velitele přesvědčit rozesmátý Lado, „proč jinak by ti ho ti lidé z Hor
jen tak dávali? Určitě věděli, že ho budeš potřebovat pro ušlechtilé účely.“ Velitel se zakoktal. Lado se
nepřestával smát, načež si velitel povzdechl. „Dobře,“ řekl nakonec, „ale ne všechno, něco si tu
nechám.“ „Učinils dobré rozhodnutí,“ pochválil velitele Johan, „vždyť lpět na světských věcech je
považováno za neřest.“ Velitel se až nebezpečně rychle dotkl hlavice meče a v jeho očích zahořel
plamen. „No, no,“ uklidnil ho Lado, když si přehazoval trošku odlehčený pytel přes rameno. V pravé
ruce stále držel hrníček s mlékem. „Jak vás tak vidím,“ řekl nakonec, „tak radši přeci jen půjdu za těmi
Seveřany sám. Ještě byste to celé zkazili.“ Znovu usrkl trochu dobrého mléka z hrníčku a hrdě se
vypravil vpřed po cestičce, která se táhla mezi osadami. Kolem se občas nacházely různé keře a
stromy, což Ladovi připomnělo, že by měl hledat znamení pro ten obřad, který po něm Mocný Vid
chce, aby provedl. Prašná cestička pokračovala dále směrem na rozhlehlý travnatý výběžek, na jehož
konci z nějakého rozdělaného ohně stoupal slabý kouř.
U moře kotvila přenádherná dřevěná loď, která mohla stejně dobře brázdit moře i řeky. Jeden
Seveřan jako vždy k malému ohníčku, který si jeho lidé rozdělali na pláži, přinesl předem nalovené
ryby. „Konečně,“ řekl jejich vůdce Erik, který se opečeného Lososa prostě už nemohl dočkat, „že to
ale trvalo.“ Dunivě se zasmál. Na první pohled by mohl vypadat děsivě, čemuž výrazně napomáhala
skutečnost, že byl celý zabalený v pravděpodobně medvědí kůži. Kolem krku měl přivázaný přívěšek
z kostí a jeho žlutobílé vlasy byly na různých místech spletené do copánků, jinde byly volně
rozpuštěné. Kůži měl na první pohled bělejší, než jaká byla kůže Vindů. Jeho obličej byl poněkud
protáhlý s výraznějšími kostmi kolem očí. Podobně vypadali i všichni Seveřané okolo, kteří buďto
někam pobíhali, nebo seděli na Zemi a čekali na přísun jídla. Erik vypadal děsivě, a když se naštval,
uměl pěkně a často velmi nepříjemně napadnout své nepřátele a i přátele, avšak vzhled většinou
přímo nevypovídá o vnitřním rozpoložení člověka. V době klidu byl zkrátka Erik veselý a rád se bavil
s ostatními. „Už mám hlad,“ oznámil vedle sedící Ingmar, „jak dlouho se tady vlastně zdržíme?“ „Jak
dlouho bude třeba,“ odvětil Erik. Potom se rozesmál. „Říkal jsem vám o tom,“ pokračoval dojatě, „co
jsem si vždycky přál?“ Některé z přísedících Seveřanů najednou napadlo, že by měli jít zkontrolovat
loď. Vítr jemně zafoukal, Erik se zasnil. „Už odmalička,“ začal zeširoka, „jsem toužil být prostým
obchodníkem, který by byl obklopen několika vlivnými přáteli.“ Ingmar si povzdechl a přiložil dřevo
do ohně. „Domov bych měl na rozcestí mezi vesnicemi,“ pokračoval Erik, „kde bych měl plno jídla a
medoviny. Vždy, když by kolem šla nějaká pěkná holka, vy byste ji ke mně pozvali a citlivě jí uvedli
důvody, proč by měla poslechnout.“ Zamyslel se. „Samozřejmě,“ pokračoval, „že bych jí po dobu
pobytu u mě poskytl ochranu proti ostatním násilníkům. Takže to je vlastně taky obchod.“ „U
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praotce,“ chytil se Ingmar za hlavu, „můžeš s tím už přestat?“ Erik se zadíval na Nebe. Oheň líbezně
praskal a příjemně všechny kolem ohříval.
Najednou si Ingmar povšiml, že k nim přibíhá jejich zvěd. Něco zdálky volal, ale slova, která se
k Seveřanům donesla, byla jen: „Vítr! Vítr!“ Erik se nadechl. „Cože?“ zeptal se hlasitě, zatímco se
klacíkem šťoural v ohni, „jaký Vítr?“ Ingmar mávl rukou. „Asi to zase přehnal s medovinou,“ řekl a
opřel se dlaněmi o Zem. Erik se zasmál. „Ne Vítr,“ volal zvěd, „ale Vind! Jde sem Vind!“ Erik se podíval
za zvěda a všiml si, jak k nim zdálky přichází štíhlý člověk oděný v bílém lněném obleku. Přes záda měl
přehozený jezdecký plášť a pytel s kdoví čím. „Ale, ale,“ zazubil se Erik, „konečně uvidíme nějakou
mňam-ňam vindskou tvářičku.“ Ingmar se zarazil a nevěřícně na Erika pohlédl. „Někdy o tobě
pochybuju,“ dodal potichu, „mluvení nech radši na mně.“ Erik se rozesmál. „Prosím tě,“ řekl, „vždyť
nám přeci stejně nebude rozumět ani slovo.“ Pochopitelně měl pravdu. Když se k nim Lado přiblížil na
vzdálenost několika kroků, zastavil se a zdvořile se uklonil v naději, že to zapůsobí. Ingmar s Erikem na
sebe pohlédli. Poté obrátili pohled zpět na Lada. Nastala chvíle ticha, kterou přerušil Lado až tím, že
pravou rukou, v které stále držel hrníček s mlékem, zaklepal na svou hruď a nahlas řekl: „Lado.“ Erik
zamrkal očima, načež zopakoval stejné gesto. „Erik,“ dodal. Potom prudce vrazil do Ingmara a
s úsměvem řekl jeho jméno. Lado úsměv opětoval a jako projev dobré vůle nabídl Erikovi hrníček
s mlékem. Avšak ten ho odmítl, ukázal rukou směrem k pobřeží, kde se pásly Krávy, a chytil se za
břicho. Potom názorně předvedl, že mu mléko nedělá dobře. Naopak docela líbezně a na svůj vzhled
roztomile se zatvářil, když ukázal směrem na vzdálený konec travnaté planiny, kde se pásly Kozy.
Potom se všichni do jednoho, Seveřané i Lado, od srdce rozesmáli. Když se situace opět uklidnila,
Lado složitými gesty objasnil záležitost, kvůli níž sem přišel. Při tom ukazoval na osadu, kam se uchýlil
čaroděj spolu se svými nohsledy. Jeho projev zvukově doprovázel křik Racků a dalšího ptactva. Když
Lado skončil, hodil pytel se zlatem na Zem přímo před Erika, který ho s opatrností začal
prozkoumávat. Pak se od srdce zasmál a postavil se. Teprve nyní Lado poznal, s kým má tu čest. I když
byl Erik asi ani ne o půl hlavy vyšší než Lado, šířkou své statné a svalnaté postavy Lada výrazně
převyšoval. Byl dokonce ještě mohutnější než vesnický kovář Pravo. Vítr zahučel. Erik stále
s úsměvem na tváři natáhl své ohromné dlaně s prsty dvojnásobné velikosti, hlavně tloušťky, oproti
průměrným vindským, položil je na Ladova ramena a udělal zamyšlený výraz. Ladovi se ozvaly tiky.
Nastala další chvíle ticha. Avšak nakonec, světe div se, Erik souhlasně pokýval hlavou.
Vyzbrojen skupinou dvanácti v boji cvičených Seveřanů, šel Lado hrdě včele s novou dávkou
potřebného sebevědomí. Nezastavoval se, mířil odhodlaně přímo směrem k úplně malinkaté osadě,
v níž se schovali jeho nepřátelé. Erik šel hrdě vedle něj a prohlížel si svůj lesklý nabroušený meč, který
představoval celý jeho život, jeho místo ve věčné hodovní síni po boku jeho přátel a bohů. Když je
zdálky uviděl velitel, který si až do této chvíle volně a neochotně povídal s Johanem, okamžitě k nim
rychlostí blesku zamířil a stoupl si vedle Lada. Připravil si dlaň na hlavici meče a přál si, aby někdo
přinesl hudební nástroje a spustil válečnou hudbu, která by konečně překřičela řev Racků a jemné
šumění mořských vln. Zastavili se kus od osady, přímo naproti bráně. Jako první se chopil iniciativy
velitel, který vykročil o krok vpřed a zvedl nos do výšky. „Obyvatelé osady,“ začal, „vydejte nám svého
čaroděje, jinak vás pobijeme do posledního.“ Po jeho slovech všichni Seveřané dunivě zakřičeli. Chvíle
ticha. Nikdo neodpovídal. „Řeknu to ještě jednou a naposledy,“ pokračoval opět velitel, „vydejte nám
toho zloducha a přežijete.“ Nadechl se. „Zvažte,“ pokračoval, „kolik toho ještě můžete v životě
dokázat, kolik medoviny vypít, s kolika ženami se vyspat …“ Avšak ještě dříve, než svůj proslov stačil
dokončit, se brána do osady pomalu otevřela a ven vyšlo asi dvacet mužů ozbrojených meči. Mezi
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nimi byl i ten známý podivín, kterého Lado potkal v Městě rady, ten čaroděj, který vyvolal tu černou
vlčí sílu. Vypadal ospale, avšak všichni věděli, že to bylo jen zdání. „No tak,“ řekl čaroděj, „na ně!“
Seveřané znovu zakřičeli, čarodějovi nohsledi se zarazili. Báli se. „Bando vyvrhelů,“ rozvášnil se
čaroděj, „koukejte mě chránit, za co vás asi tak platím?!“ Lado se nahlas zasmál. „Nuže,“ obrátil se
směrem k Erikovi, který jeho slovům sice nerozuměl, ale to nevadilo, „jen do nich.“ Potom ukázal
rukou dopředu, načež se Erik, Ingmar a celá jejich parta vypravili vpřed rychlostí zuřivého Medvěda.
Mnozí z nich, včetně Erika, dokonce jako Medvědi i vypadali. Když čarodějovi nohsledi spatřili zuřivé a
řvoucí Seveřany, mnozí z nich se dali na útěk a rozprchli se po lesích. Ti, co se odvážili zůstat a chránit
svého pána, brzy poznali, že neměli pražádnou šanci. Seveřané byli až neuvěřitelně dokonale
vycvičení a zkušení, měli zkrátka dobré praktické znalosti, jak by určitě poznamenal Johan. Čaroděj
ustoupil k lesu, dýchal zhluboka a něco si šeptal. Vítr zašuměl v listech stromů. Když padl poslední
zarputilý ochránce, čaroděj vzal dva kameny, které měl zastrčené ve vaku, a vykřesal docela malinkou
jiskru. Okamžitě nato se jeho ruce rozpálily v plamenech, jako by na nich měl něco hořlavého.
Seveřané se zastavili. „Víte,“ promluvil vindskou řečí čaroděj, „některé síly jsou zvláštní. Umožňují
vám, abyste se nespálili.“ Když se Erik rozhodl vyrazit vpřed, čaroděj na něj mrštil zapálený kámen.
Erik se mu sice stačil vyhnout, jenže čaroděj z vaku vytáhl další, zapálil ho a opět jím mrštil. Nakonec
něco nasypal na Zem a do vzduchu vyšlehly ohromné plameny, které ho ze všech stran obklopovaly.
Erik se k němu snažil dostat, jenže čaroděj byl na svou rozespalost až neskutečně rychlý. Každému
jeho výpadu unikal, až se nakonec nadechl a neuvěřitelnou rychlostí a bez sebemenší známky
vyčerpání vyrazil směrem k lesu na cestičku, poblíž které se Lado předtím setkal s léčiteli. Vítr
zafoukal. Lado věděl, že musí čaroděje dostat. Něco ho napadlo. Rozhodl se, že se za čarodějem vydá.
Nadechl se a běžel k lesu, jak nejrychleji mohl. Běžel po travnaté planince kolem dřevěného
domečku, u kterého po cestě nezapomněl odhodit půjčený hrníček od té vlídné stařenky, která mu
předtím nabídla čerstvé kravské mléko. Nakonec všichni přihlížející jen viděli, jak Lado mizí za
čarodějem v lese. „No,“ opřel si velitel dlaně v bok, „co kdybychom zatím vyrazili na nákupy?“
Záludně se usmál a nenápadně hlavou ukázal směrem k opuštěné osadě. Erik, i když veliteli
nerozuměl ani slovo, okamžitě pochopil a opětoval úsměv. Ihned poté se oba dva bok po boku jako
dva staří známí vypravili do osady, v níž se předtím čaroděj se svými již zahnanými nebo mrtvými
nohsledy ukrýval.

4
Když se Lado dostal do lesa, málem zakopl o kořínek. Cítil, že se zadýchává, že takovou rychlost, jakou
mu prchal čaroděj, rozhodně nevynaloží. Avšak najednou se tep vyrovnal, dech začal být pravidelný a
stálý. Když na něj skrze sluneční paprsky dopadl stín křídel kroužícího dravce, věděl, že mu jeho
spojenec opět pomůže. Zrak se změnil, svaly zpevnily, Lado vykřikl hlasitě a pronikavě jako Jestřáb,
který nad ním vysoko nad zelenajícími se korunami stromů kroužil. Najednou Lado nabral
neuvěřitelnou rychlost, cítil, jako by ho něco mírně nadnášelo nad Zemí. Dub, Bříza, Lípa. Všechny
stromy kolem začaly mizet rychleji, než se objevovaly. Když čaroděj spatřil, že ho Lado dohání,
zastavil se v zadní části rozlehlé mýtiny, na níž majestátně seděl šedý a veliký božkam. Čaroděj si
nažhavil své kamínky, kterých měl očividně nevyčerpatelnou zásobu, a začal je po Ladovi házet. Bylo
jich skutečně hodně a Ladovi tak nezbylo nic jiného, než aby se za mohutný božkam schoval. „Ale,“
řekl čaroděj, „kdopak se to rozhodl se mnou bojovat? Za tvoji smrt mě Heimirich jistě pochválí.“
Potom začal pomaličku přecházet na stranu mýtiny, odkud by se mu podařilo Lada zaměřit. Slunce
svítilo silněji než kdy jindy ten den. „Ctěný božkame,“ začal udýchaný Lado, „moc vás prosím,
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pomozte mi.“ Prsty levé ruky na kámen zaklepal. V pravé ruce svíral meč. Čaroděj ho zaměřil, ale
Lado stihl včas uskočit a schovat se na druhé straně špičatého kamene. Najednou pocítil, jak se mu u
opasku něco třese. Brzy poznal, že je to jeho lískový proutek, který nosil neustále u sebe. Vzal ho tedy
do levé ruky a začal ho prozkoumávat. Bylo více než zřejmé, že proutek a božkam spolu nějak
promlouvaly, Lado se tedy rozhodl proutek k šedému kameni přiložit. Jaké bylo jeho překvapení, když
najednou pocítil prazvláštní sílu, která proutkem začala házet na všechny strany. Když ho čaroděj
opět zaměřil, Lado bez rozmýšlení mávl lískovým proutkem, aby se pudově bránil. Vítr silně zahučel,
letící ostrý a ohněm napuštěný kamínek zhasl a spadl na Zem. Ladovy oči se rozzářily. Nadechl se,
znovu přiložil proutek na božkam a s úspěchem odrazil další kámen. Čaroděj vypadal překvapeně.
Lado vstal, už se za kamenem neschovával. Vyrazil vpřed s mečem v pravé ruce a s proutkem v levé.
Postupně sílou z proutku odrazil každý letící kamínek, díky čemuž se dostal přímo před čaroděje. Když
se ale chystal rozmáchnout mečem, čaroděj něco vysypal z ruky a opět ho celého obalily plameny,
skrze něž Lado nemohl projít. Sice do nich mohl sekat, jenže čaroděj byl až podivně a nebezpečně
mrštný a každému jeho zásahu unikl. Vítr stále fučel, čaroděj se smál a byl si sám sebou tak jistý, že si
nevšiml, jak se najednou Nebe začíná podezřele rychle zatahovat. Netrvalo dlouho a rozpršelo se na
všechny světové strany. Kapky byly dlouhé, velké a přicházely v ohromném počtu, takže za chvíli byla
celá mýtina pokryta samou vodou. Plameny zhasly a změnily se v páru, čaroděje začala opouštět síla.
Náhlé zpomalení se dostavilo přesně v okamžiku, kdy se Lado rozmáchl nejsilněji. Ťal čaroděje přímo
přes břicho, které samozřejmě ihned rozřízl. Listí stromů se pod tíhou obrovských kapek naklánělo.
Čaroděj vykřikl v krutých bolestech. Okamžitě se chytil za břicho a svalil se na kolena. Kašlal a křičel.
„Cvičený zabiják,“ pomyslel si pro sebe, „a zemře takhle bídně.“ V tu chvíli ho Lado chytil pod krkem.
„Řekni mi,“ zeptal se rázně a v jeho očích se mihlo odhodlání, „kde je Rich?“ Čaroděj se rozesmál, po
jeho obličeji tekl proud vody. „Nevím,“ odpověděl, „ale nezáleží na něm, ale na mých zabijácích, kteří
už za několik dní sejmou císaře.“ Znovu se rozesmál. „A,“ pokračoval, „zanechají tam zbraň, vindskou
zbraň, takže bude každý vědět, kdo to udělal.“ Lado ho praštil přes obličej, takže se čaroděj svalil na
Zem. „Víš, co jsi udělal?!“ rozkřikl se Lado, „víš vůbec, komu pomáháš?“ „Ale ano,“ odpověděl
pomalu čaroděj. Stále se svíjel v bolestech. „Pomáhám pokroku,“ pokračoval, „za dostatečnou
odměnu pochopitelně, za pozemky veliké jako několik vesnic.“ Lado na čaroděje i přes celý ten déšť
kolem plivl, čímž vyjádřil své znechucení. „Až císař rozbalí tábor,“ snažil se čaroděj odvést pozornost,
zatímco opatrně vytahoval zpod svého dlouhého šatu jedem napuštěnou dýku, „až vyrazí na
obchůzku, mí zabijáci tam budou.“ Lado zkřížil ruce na prsou. „A stálo ti to za to?“ zeptal se, „teď tu
bídně zemřeš jako nějaký zašlápnutý červ.“ Čaroděj zakašlal. „Účel světí prostředky,“ dodal a vymrštil
ruku s dýkou směrem k Ladovi. Jenže Lado byl díky jestřábí síle dostatečně bystrý a útoku unikl. Když
čaroděj spatřil, že se mu Lada nepodařilo ani škrábnout, což už by způsobilo dostatečnou otravu na
to, aby zemřel v bolestech, obrátil dýku proti sobě. Rychlostí blesku si propíchl srdce. Ani nezakřičel,
prostě okamžitě zemřel. Déšť stále neustával a odnášel vše, co mu stálo v cestě. Omýval tvář
zaraženého Lada a na pozadí zelených rostlin nechával odplavat čarodějovu krev, aby se posléze vpila
do Země. Jediné, co nyní Lado bezpečně věděl, bylo, že na tomto místě mrtvé tělo zůstat nemohlo, i
když patřilo zavrženíhodnému zrádci.
Déšť ustal ještě dříve, než se Ladovi podařilo odtáhnout mrtvé tělo zpět na okraj lesa. Tam na něj už
čekal promoklý Johan. „Co se stalo?“ zeptal se a začal si prohlížet čaroděje s dýkou v srdci. Lado ho
položil na Zem, oddechl si a odběhl dále ke stromu, kde se konečně mohl nadechnout čerstvého
vzduchu. To víte, čarodějovo tělo zrovna nevonělo. Potom se obrátil na Johana a nechal se osvítit
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jemnými paprsky právě se objevujícího Slunce. „Nic se nestalo,“ řekl nakonec, „jen je mi špatně z lidí,
jako je on, a to nejen proto, že očividně ráno nebyl na záchodě.“ Johan nevěřícně zakroutil hlavou. „A
proč jsi ho dotáhl až sem?“ zeptal se nakonec. „Tam zůstat nemohl,“ pokrčil Lado rameny, „je to
místo síly.“ Nastalo ticho, které však vyvažovala příjemná vůně lesa, jež se po dešti roznesla všude po
okolí. „Každý si zaslouží pohřeb,“ oznámil prostě Johan, zatímco si tělo prohlížel, „ale trnovou korunu
bych mu nenasazoval.“ Postavil se a promnul si obě dlaně. Lado se zarazil. „Cože?“ zeptal se, „jakou
korunu?“ „Ale,“ odvětil Johan a upřel na Lada svůj šedomodrý pohled, „to se u nás jen tak říká. Náš
spasitel měl totiž na sobě trnovou korunu, když ho přibíjeli na kříž.“ Lado zamrkal očima, posadil se a
opřel si čelo o kolena. Chvíli přemýšlel. „A,“ vykoktal ze sebe nakonec, „kdybys šel se mnou
k šípkovému keři, ukázal bys mi, jak ji vyrobit?“ Teď se zarazil Johan. „Proč?“ zeptal se, „k čemu ti to
bude?“ Nyní foukal už jen vánek. „Já totiž,“ odpověděl nejistě Lado, „mám ve svých, jak tomu říkáš,
bludech, takové menší co dočinění s šípkovým keřem a trny. Zkrátka potřebuji znamení a ta tvá
koruna mně připomíná sluneční paprsky … jako když kolem hlavy září Slunce.“ Znovu si opřel čelo o
kolena a zamyslel se. Mořský vzduch se opět smísil s vůní lesa a hub. Johan sepnul dlaně a postavil se
přímo jako opravdový kněz. „Budiž,“ řekl, „sice tě nerad podporuji v tom tvém blouznění, které stejně
ani pořádně nechápu, protože postrádá jakoukoli logiku, nicméně pokud je to pro tebe důležité …“
Lado zvedl hlavu. „Je,“ odpověděl upřímně, „ani nevíš jak.“ V tu chvíli se jako na zavolanou objevila
nádherná duha, která byla krásně sytá a veliká. „Pije vodu,“ řekl Lado, „zpět do Nebes, protože jí je na
Zemi hodně.“ Johan se zasmál a posadil se vedle Lada na mokrou Zem. Promnul si ruce. „Nebudu se ti
smát,“ řekl vlídně, „protože pro nás je duha také znamením. Znamením, že se nechystá další velká
potopa.“ Vítr k nim přinesl slanou vůni moře. Oba dva byli pohledem na duhu, třpytící se na modrém
Nebi nad nekonečnými zelenými lesy, doslova okouzleni.
Z jejich rozjímání je vyrušil až rozradostněný příchod Seveřanů, mezi kterými bylo i pár dalších lidí
včetně místních léčitelů. Vpředu šel Erik s velitelem. Oba dva vypadali rozesmátě, a dokonce se
chvilkami vzájemně podpírali jako dva bratři. Jeden mluvil na druhého ve svém vlastním jazyce, což
samozřejmě vedlo k tomu, že si naprosto nerozuměli. Tato skutečnost byla nicméně důvodem
k tomu, aby se smáli ještě více. „Tady Erik,“ začal velitel hrdě, „nám nabídl …“ Na chvíli se zastavil a
upřel na oba sedící přátele svůj černooký pohled. „Tedy,“ pokračoval, „po delším vysvětlování, při
kterém jsem musel tyčkou kreslit do písku …“ Opět se zastavil, tentokrát proto, aby pohlédl na tělo
mrtvého čaroděje. „No tak co?“ nevydržel Johan, „co nám ten hromotluk nabídl?“ Velitel na něj
obrátil zrak. „Nabídl nám,“ dodal, „že nás na své lodi odveze na Červený ostrov. Tady už stejně nic
nesvedeme, a abychom našli císaře, musíme se poradit s našimi zvědy.“ Johan pokýval hlavou. „To zní
rozumně,“ dodal, „a kdy chcete vyrazit?“ „Jen co se najíme,“ odpověděl velitel, „a naložíme na loď
pár drobností, které jsme dostali darem od místních z té opuštěné osady, aby to … nepropadli pýše.“
„On tam ještě někdo zůstal?“ zeptal se Lado zvědavě. „Jo,“ poškrábal se velitel na promočené hlavě,
„ale prý s tím čarodějem neměli co dělat. Nechali jsme je jít.“ „To je od vás velkorysé,“ pochválil
velitele Johan. V jeho slovech byl cítit náznak ironie, s jejímž pochopením ale měli Vindové obecně
problémy. Najednou se velitel zarazil. „Podívejte!“ vykřikl, „ta dýka, co má v srdci, mi něco
připomíná.“ „A co?“ zeptal se Lado, zatímco se zvedal z mokré Země. „Nevím,“ pokrčil velitel rameny,
„ale vezmeme ji s sebou.“ Přišel k tělu a dýku z něho vytáhl. Poté se obrátil na místní. „Pak ho spalte,“
řekl vážně, „ať vám tu netěká jeho duše. Ony se k tělu rády vrací.“ Nadechl se čerstvého vzduchu a
pohlédl na krásně bílou Břízu, která svými jemnými lístečky hladila některé z přítomných po vlasech.
„A my,“ obrátil se k Ladovi a Johanovi, „máme co dělat. Musíme naložit Koně na loď.“ Lado pokýval
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hlavou. V tu chvíli k němu přišel stále se usmívající Erik a svými medvědími tlapami vzal opět Lada za
ramena. „Dobrá práce s tím čarodějem,“ řekl ve svém jazyce, „je škoda, že nejsme bratři.“ Na jeho
tvrďácké tváři se objevil vlídný úsměv. Potom se otočil a přikázal Ingmarovi a dalším Seveřanům, aby
naložili všechny tři Koně. Březové listí zašumělo. „Vida,“ řekl velitel rozradostněně, „Koně naberou za
nás. Pojďte, mají pečeného Lososa.“ Lado s Johanem se na sebe podívali, protože oba cítili to samé,
ten samý pocit, i když ho neuměli ani jeden popsat. Nějaká neviditelná síla všechny přítomné
spojovala. „Taková je má volba,“ uslyšel Lado v hlavě podivný hlas, „takové je právo.“ Ladovi bude
hodně dlouho trvat, než pozná, co bylo jeho zdrojem.
Když se pak všichni vraceli po mezi osadami vedoucí cestičce zpět na rozlehlý travnatý výběžek, kde
měli Seveřané své sídlo, Lado si všiml, že se na pláži povalovaly další malé Medúzy. Zastavil se. Chytil
Johana za jeho dlouhé roucho a zatáhl ho k sobě. „Co se děje?“ zeptal se Johan nevrle. Lado obrátil
svůj pohled od moře směrem k šípkovému keři, který se nacházel u lesa. Chvíli ho jen tak pozoroval.
„Dobře,“ povzdechl si Johan, „tak tedy jdeme.“ Oba dva opustili cestičku a zamířili směrem k lesu,
který sousedil s travnatou loukou, na níž se na různých místech pásl dobytek. Když došli ke keři, všimli
si, že všechny šípky již byly krásně sytě rudé. Ještě dříve, než se Lado dotkl trnových větviček, uklonil
se a pronesl zaříkání, které mělo za účel projevit vděk. Johan při tom pochopitelně opět obrátil oči
v sloup. Potom si Lado na pravém boku u opasku nahmatal malý váček, ve kterém měl přenosné
obětiny, především sušené rostliny. Když je položil před keř, obrátil se opět na Johana. „Teď co?“
zeptal se Lado. „Coby,“ pokrčil Johan rameny, „musíš zkrátka utrhnout kus větve.“ Lado nahmatal
velikou větvičku a rukou, bez použití jakéhokoli nože nebo železa, ji utrhl i s listy, trny a šípky. Vítr se
začal zvedat. „A teď?“ zeptal se Lado jakoby nepřítomně. „Musíš to smotat,“ řekl Johan. Když však
viděl Ladovu nešikovnost, větvičku mu z rukou vytrhl. „Dej to sem,“ řekl, „doufám, že mě kvůli tobě
nečeká věčné zatracení.“ Potom šikovně větvičku přiložil Ladovi k hlavě, aby zjistil míru, zamotal ji do
kruhu a vydal se k lesu hledat vysoká stébla trávy. „Chce vyrobit korunu,“ říkal si Johan potichu pro
sebe, „a nemá ani slámu, ani provaz … pane, ty to vidíš.“ Lado se celou tu dobu smál. Slunce už začalo
pěkně osvětlovat celou oblast. Seveřané spolu s velitelem právě došli k moři a začali nakládat Koně a
zásoby. „Tak,“ řekl Johan a usmál se nad svým dílem, „to by mohlo držet.“ Lado udělal dětinský výraz
nadšení. Opatrně si vzal korunu do ruky a podíval se na ni. „Hezká, děkuji,“ řekl pochvalně, „ale
z Ostružiníku by to šlo vyrobit líp, ne?“ Johan zrudl. „Jestli,“ začal výhružně, „po mně budeš chtít …“
„Ne,“ řekl Lado s úsměvem, „taková se mi teď nehodí.“ Potom se oba dva obrátili směrem k moři na
Seveřany, z nichž se někteří už pustili do pečené ryby. Lado se nadechl čerstvého vzduchu. Zamyslel
se a poodešel o kousek dále na otevřené prostranství. V obou rukách držel šípkovou trnovou korunu
přesně jako několik dní předtím, když mu Mocný Vid ukázal to vidění. Avšak tentokrát koruna nebyla
rozmazaná, ale skutečná a krásně viditelná. Lado ji zvedl do výšky směrem ke Slunci, takže skrze ni
procházející paprsky ho donutily přivřít oči. „Mocný Vide,“ začal Lado skromně, „tohle je mé znamení
pro obřad.“ V tu chvíli Lado na tváři ucítil poryv Větru. Johan celému tomu představení jen nevěřícně
přihlížel.
Když Seveřané oba dva příchozí spatřili, na chvíli se při pohledu na trnovou korunu zarazili. Erik se
dokonce rozesmál. „Podívej se na ně,“ řekl a šťouchl do vedle stojícího Ingmara, „proč má ten, jak se
jmenuje, Ladar, v ruce tu šípkovou větvičku?“ „Asi je taky nějaký zaříkávač,“ odpověděl prostě
Ingmar, „donutit čaroděje, aby si propíchl srdce dýkou, není zrovna jednoduché.“ Když se Lado spolu
s Johanem posadil k rozdělanému ohni, rozhodl se, že vyzkouší, jak mu trnová koruna pasuje.
Pomaličku si ji nasadil na hlavu, aby si nezabodl trn do kůže, a otočil se směrem na Johana. Ten dělal,
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jako by si ničeho nevšímal. Nakonec to ale přeci jen nevydržel. „K čemu,“ zeptal se, „ti to vlastně
bude? Teď myslím celý ten obřad.“ Lado pokrčil rameny. „Aby se mi snáze cestovalo mezi světy,“
odpověděl, „abych našel spojení.“ „Světy,“ zakroutil Johan hlavou, „já zapomněl, že to je proč
nevěříte na obecnou pravdu. Různé světy to ano, skutečnost a bludy v jednom to také ano, ale víra ve
spasitele a jednoho boha, to ne.“ „Však jo,“ zasmál se Lado, „chápeš to správně.“ Johan si povzdechl
a začal se šťourat klacíkem v ohni. Lado se záludně usmál. „Vždyť,“ navázal na svou předchozí
odpověď, „i ty, pokud budeš dostatečně dobrý, můžeš být naším bohem.“ Johan otevřel ústa
dokořán. Na chvíli zavládlo ticho, které doplňovala jen podivná řeč kolem si povídajících Seveřanů.
Lado se usmíval, zatímco Johan nevěděl, co by na tento projev rouhání odpověděl. „Chápeš,“ dodal
Lado, „že bůh může být jakýkoli duch, co nosí štěstí a smůlu. Na bohy Přírody silou asi nemáš, přesto
však i tvoje malinká síla může něco vykonat.“ Johan prudce otřásl hlavou a zamrkal očima. Oheň
příjemně hřál a praskal. „Víš co,“ řekl nakonec Johan, „necháme toho.“ Právě přicházející velitel,
který zaslechl jen nějaká slova z jejich rozhovoru, se posadil vedle nich. „Víte,“ zeptal se, „jak poznat
světy Přírody ve vejci světů od světů mimo?“ Lado se zasmál. „To je jedno-duché,“ odpověděl,
„hlavním znamením je to, že ve většině světů Přírody je duch. To znamená, že se tam dá dýchat.“
„Ano,“ zamyslel se velitel, „ale někde je ho více, jinde méně. Všechno, co žije, potřebuje zkrátka
dýchat nebo ducha odněkud získávat.“ Lado se chytil za čelo a dětinsky se zasmál. „A proč,“ zeptal se,
„nám o tom teď povídáš? Snad ti ten, jak se jmenuje, Eríko, nenabídl nějakou severskou pochoutku?“
„No nevím,“ odvětil velitel poněkud uraženě, „komu tady hrabe.“ Ukázal na trnovou korunu a zasmál
se. „Kdybys mě znal,“ urazil se pro změnu Lado, „věděl bys, že mi hrabe už odmalička.“ „Tomu říkám
odpověď,“ zasmál se od srdce Johan. Mořský vzduch zavál a pohladil tváře všech přítomných.
„Příznivý Vítr,“ zakřičel Erik ve svém jazyce, „budeme tam rychle. Všichni na loď!“ Potom ukázal
prstem směrem k lodi, což už bylo dostatečným znamením i pro Johana, Lada a velitele, aby se vydali
za ostatními. Dřevěná loď se příjemně houpala na malých vlnkách. Lado sice nebyl na loď moc zvyklý,
ale houpání mu nikdy moc nevadilo. Jediné, z čeho měl trošku obavy, bylo samo moře, pro něj
naprosto jiný svět, v němž se podle pověstí nacházely nejrůznější stvůry, se kterými lidé z Hor
nevěděli jak zacházet. Jednou ve snu viděl ohromnou namodralou rybu se špičatými zuby, jejíž
zápach nebyl zrovna potěšující. Snažil se na to nemyslet, věděl totiž, že Seveřané, moře a koneckonců
i velitel spolu s ostatními lidmi z Červeného ostrova si navzájem rozuměli. Díky různým obřadům
s mořem souvisejících se jednalo o skutečně velmi hluboké spojení.
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Loď se příjemně houpala na malých vlnkách. Seveřané si začali prozpěvovat nějaké námořní písně,
které by neznalému posluchači mohly připadat děsivé, avšak Lado podle výrazu na Erikově obličeji
poznal, že se jednalo o nějakou oblíbenou severskou lidovku, která vyprávěla o lásce mezi zarputilým
bojovníkem a líbeznou dívkou. Opravdu to nebylo těžké uhodnout, neboť všechny lidové písně jsou
víceméně o tom samém. Lidé, především vesničané jako Lado, jsou zkrátka nenapravitelní romantici.
Závan Větru. Lado vstal a přešel k okraji lodi, odkud se díval přímo pod sebe do nekonečných
mořských hlubin. „Tak co?“ přešel k němu velitel a poplácal ho po rameni, „těšíš se na naše bílé
útesy?“ „Bílé útesy,“ zasmál se Lado a pohodil hlavou, „na Červeném ostrově, jak překvapivé.“ „No jo
no,“ odvětil velitel klidně a zadíval se na obzor, „vždyť jsou to naše barvy, barvy Nebe a Země,
nekonečné plodivé síly, jež je představována červenou krví měsíční a bílým semenem …“ „To by
stačilo,“ zastavil ho Lado, „tyhle věci si nech na doma. Vidím, že jsi už dlouho … to … víš co.“ Lado
zrudl, načež se velitel zasmál. „Pravda,“ dodal a pokýval hlavou, „vždyť ani s těmi čarodějkami to
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nešlo, když jsem viděl, co s tebou udělaly. Nerad to přiznávám, ale bál jsem se o tebe.“ Lado nasál
mořský vzduch, který mu už pomalu začínal zamotávat hlavu. „Ale ženu máš pěknou,“ zazubil se
velitel a nasadil zasněný výraz. Potom něco kreslil ve vzduchu, nějaké obrysy. Chvíli něco měřil. „No
zkrátka,“ dodal nakonec, „jedna báseň, krev a mléko.“ Lado se také zasnil. „Víš, co je zvláštní?“ zeptal
se, „že její půvab nebylo to hlavní, co mě na ní zaujalo.“ Velitel se na Lada nevěřícně podíval, hlavu
otočil mírně na stranu a zamrkal. „My dva,“ řekl nakonec, „se nemáme o čem bavit.“ Lado se
rozesmál. „Řeknu ti tajemství,“ pravil s úsměvem, „ale slib mi, že ho nikomu nepovíš.“ Velitel si
důležitě odkašlal. „Slibuji,“ řekl ve vzpřímené poloze, „na mohyly svých nepřátel.“ Ihned nato nasadil
přesvědčivý výraz. „Zkrátka,“ začal Lado i přes nic nezaručující slib, „Mlada je zatím jediná žena, se
kterou jsem prozkoumával houští.“ „Houští?“ nechápal velitel. „No,“ zastyděl se Lado, „jako obecně,
nejenom houští.“ Velitelovi to začalo docházet. „Chceš říct,“ řekl nahlas a nevěřícně, „že když jsi před
rokem přijel k nám na ostrov, tak jsi ještě byl …“ Zarazil se. „No to snad ne!“ dodal, „to tě předtím
žádná neomámila?“ „Omámila,“ řekl Lado upřímně, „ale nedostala do houští.“ Velitel si povzdechl.
„Jak říkám,“ zopakoval, „my dva se nemáme o čem bavit.“ Potom se posadil, protože stát ho už
nebavilo. Nebe i moře bylo modré, takže to vypadalo, že v dálce splývají v jeden nekonečný celek.
Seveřané si stále zpívali, tentokrát o nějakém velikém kouzelném Jasanu. „Měl by ses léčit,“ dodal
velitel nakonec a ani na Lada nepohlédl. Johan seděl na druhém konci lodi a dělal, že rozhovor
neposlouchá, ovšem Lado věděl, že určitě něco zaslechl, protože na jeho vážné tváři se najednou
objevil úsměv, jenž vyjadřoval uznání. „Prosím pane,“ modlil se Johan v duchu, „myslím, že ještě
můžeš vytrhnout Lada ze spárů ďáblových, jelikož …“ „Mlada ale říkala,“ promluvil Lado schválně
nahlas, „že o slavnostech Rozkvětu si mám na den vybrat jinou.“ Zasmál se. Johan nenápadně mlaskl
pusou. „Tak nic,“ řekl potichu, „beru zpět.“ Seveřané zpívali. Na Červený ostrov to už nebylo daleko.
Rackové pěli své chechtavé písně a rozhodli se, že se vydají na lov ryb. Seveřané byli skvělí plavci,
takže Ladovi přišlo, že se k ostrovu, který po nějaké chvíli zaplnil celý obzor, dostali velice rychle. Jako
vždy vál příjemný vánek, jenž byl obrazově doplňován záblesky bílých pláží na vzdáleném ostrově.
Slunce zapadalo, takže se všem naskytl pohled na jeden z nejkrásnějších přírodních divů. Zlatá zář se
změnila v oranžovou. Všichni byli tím pohledem tak unešení, že Seveřané přestali zpívat a chvíli
nechali loď, ať si sama pluje směrem k na obzoru se stále zvětšující pevnině s mnoha stromy, plážemi
a útesy. Abyste věděli, Červený ostrov nebyl jen nějaký malý ostrůvek, nýbrž pořádně rozhlehlá zem
s mnoha vesnicemi, i když je pravda, že spíše poněkud kostrbatá a rozhodně ne jednotvárná. Velitel
se protáhl a opět se postavil vedle Lada. Usmíval se. „Konečně,“ řekl a zavřel oči, „cítím moc
Červeného Vida.“ V zamyšlení si promnul ruce. „Věděl jsi,“ pokračoval, otevřel víčka a upřel na Lada
své pronikavé černé oči, „že máme sochu Červeného Vida vedle soch Bouřného a Pravdy Vida?“
„Vážně?“ začal se zajímat Lado, „a kde?“ „V jedné vesnici uprostřed,“ odpověděl velitel, „jinde pak
máme Černohlava, tedy podle tebe Lovce, a samozřejmě v hlavní svatyni nahoře pak velikého
Mocného Vida spolu s … hádej kým?“ „Života Ladou?“ zeptal se Lado se škodolibým úsměvem. „Ne,“
zavrtěl velitel hlavou, „chlapovi se řezání ženské postavy vždycky zvrtne a ženy moc nebaví
vyřezávání.“ „Jasně,“ nepřestával se Lado usmívat, „v tom případě se nechám podat.“ Velitelovy oči
se rozzářily. „Znovu Červeného Vida,“ řekl hrdě. „Ó,“ odvětil Lado, „jak nápadité.“ To už k nim přišel
Johan, aby se také pokochal ničím nerušeným pohledem na zapadající Slunce, které moře postupně
pohlcovalo. „Kousek u břehu,“ začal vysvětlovat velitel, „je malá vesnička, kde se najíme. Navrhuji
pak jet rovnou do Přístavu Koní, ať se nezdržujeme.“ „Souhlasím,“ řekl Johan s rukama za zády,
„především, když máme Koně. Jak je to daleko?“ „Na rychlém Koni kousek,“ odpověděl velitel, „ani se
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nenaděješ a budeme tam … no … když vyrazíme večer, tak tam budeme ještě před svítáním. Můžete
přespat u mě doma.“ „To je od tebe velkorysé,“ řekl Johan a vlídně se usmál. Loď se přibližovala dále
k ostrovu, zanedlouho se všichni připravovali na to, že zakotví. „Ti Seveřané,“ začal velitel potichu, i
když klidně mohl mluvit nahlas, „mně přijdou až podezřele milí, ne jako ostatní cizinci.“ Zamyslel se.
„Samozřejmě,“ navázal, „že jsme již od těch nejstarších dob vždy každého cizince vyhnali pryč odtud.
A dokud bude síla Červeného Vida za něco stát, vydržíme to i nadále.“ Jeho zrak mu úplně zaplavil
pocit vlastenectví. Zasmál se. „Udělali jsme na ně takový dojem,“ začal s úsměvem, „že dobrovolně a
rádi odešli až za Bílou řeku na Jihu, pryč od srdce světa.“ V jeho černých očích se mihl bílý plamen.
„Jenže je jich mnoho,“ pokračoval, „pořád přichází další a další, vůbec nevím, odkud se berou. Napřed
jsme byli silní my, pak byli silní oni, pak zase my … a teď se spojili s říší, s tím Římem nebo co to je, a
jdou jí na ruku.“ Lado se zasmál. „Však vy se ubráníte,“ řekl a poplácal velitele po rameni, „i před říší.
Rozhodně se udržíte déle než my.“ Slunce se líně sunulo za obzor, Erik vydával rozkazy k zakotvení.
„Vidíte,“ vložil se Johan do sentimentálního rozhovoru, „kdybyste se obrátili na pravou víru, všichni
by vás začali brát vážně.“ Lado s velitelem se na sebe nevěřícně podívali. „Jo?“ řekl Lado poněkud
pohrdavě, „a proč my bychom měli chtít, aby nás někdo bral vážně? Nemusíme se nikoho
doprošovat, nemusíme přistupovat na ničí hru. Ať si o nás cizinci myslí, co chtějí.“ „Jasně,“ dodal
velitel a zableskl zuby. Náhlý silný Vítr rozčesal Ladovy hnědé vlasy, takže si je musel opět sepnout
koženým páskem. „Vážu si jemné dlouhé vlasy,“ prozpěvoval si písničku, kterou právě vymyslel,
„hnědé v barvě stromů kůry jo, jo, jé! Ze stromů jsme vyšli …“ „Vystupovat!“ zaduněl Erik ve svém
jazyce, „vyveďte Koně našich hostů a hostitelů v jedné osobě.“ „A jen ty nejnutnější zásoby,“ doplnil
Ingmar, „zbytek necháme tady. Kdo chce hlídat?“ Nikdo přílišné známky nadšení nejevil, nicméně
posléze se pár dobrovolníků přihlásilo. Lado se zadíval na kamenitou pláž.
Mezi stromovím se zatím nenápadně shromáždilo několik zvědavců každého věku a pohlaví.
„Seveřané,“ zašeptal v keři ukrytý Přibyslav, „určitě přijeli rabovat.“ „Ale kdepak,“ zasmál se za
stromem stojící vesničan, který měl odtamtud pěkný rozhled, „mají s sebou křesťanského kněze a,
počkejte, dva Vindy!“ Jeho zrak byl dokonale zaostřený. Přibyslav otevřel ústa dokořán. „Cože?“
zeptal se nevěřícně, „co je to za podivnou sebranku?“ „Nevím,“ odpověděl potichu vesničan, „jeden
Seveřan se neustále šťouchá s druhým, ten kněz něco mumlá a …“ „No,“ popohnal ho modrooký
Přibyslav, „honem!“ „Jednomu Vindovi nevidím do obličeje,“ odvětil vesničan, „má sklopenou hlavu a
jezdecký plášť. Druhý chodí sem a tam. Asi si zpívá.“ Přibyslav si zkontroloval svůj meč, aby se
přesvědčil, že je dostatečně nabroušený. „Vyšleme posla do Přístavu Koní,“ navrhl místní vladyka se
zastřiženými vlasy a vousem, „ať nám přijdou na pomoc.“ „Zvládneme to sami,“ dodal Přibyslav a
oprášil si své červenobílé oblečení. „Zbytečně všechny ohrozíš,“ odporoval vladyka, „vyšleme posla,
Neklide, pojď sem.“ Po několika okamžicích Neklid pomaličku přišel k ostatním přihlížejícím. Posadil
se přímo vedle několika zvědavých dětí. „Okamžik,“ zašeptal vše sledující vesničan, „už se vyloďují.“
Když velitel hrdě vykročil na kamenitou pláž a mírně pozvedl nos, bylo do jeho obličeje krásně vidět.
Přibyslav se nahlas rozesmál. „Planý poplach,“ zakřičel samou radostí. Postavil se a spolu s několika
vesničany opustil svůj tajný úkryt mezi stromovím. Velitel šel hrdě vpřed, za ním Erik, a pak ostatní.
„Konečně doma,“ roztáhl ruce a zhluboka se nadechl. Vítr zahučel v korunách stromů, jejichž listí díky
pomalému úbytku slunečního světla získalo krásnou tmavě zelenou barvu. Zvuk vlnícího listí
doprovázel šepot mořských vlnek. „Jaromíre!“ zakřičel rozradostněný Přibyslav, kterého následovalo
několik zvědavých dětí. „Vida,“ vzpřímil se velitel, „Přibyslav.“ Oba přátelé se po vindském způsobu
objali a přivítali. Lado vše jen nezúčastněně pozoroval. „To je návštěva,“ řekl Přibyslav a ustoupil o
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krok zpět, aby měl na všechny rozhled, „ostatní už určitě vyrazili pro chléb se solí.“ Děti nejvíce zaujal
Seveřan Erik, který působil dojmem zlidštělého hnědého Medvěda. Lado přivřel oči, nechtěl, aby mu
do nich děti pohlédly, protože … pozdě, několik k němu nejblíže stojících dětí ho zaznamenalo, což
způsobilo, že se někteří odvážlivci k němu začali nenápadně přisouvat krůček po krůčku. „Zrovna jsme
si říkali,“ navázal Přibyslav, „co to k nám jede za sebranku. Kdes je nabral?“ „To je dlouhý příběh,“
začal velitel, „tady Seveřané včele s Erikem nás sem přivezli. Ehm, tady vedle stojí Johan, kněz
kdovíodkud, potřebujeme ho, protože hledáme císaře.“ Přibyslav se zamyslel, ale velitelův proslov
otázkami nepřerušoval. „Potom tady vedle s tou trnovou větvičkou je Lado,“ dodal, „už tu jednou
byl.“ Vpředu stojící chlapec zableskl svýma studánkově modrýma očima. „Lááádo,“ řekl potichu a
roztomile se zasmál. Lado dělal, že si toho nevšímá. Abyste věděli, žádné z těch dětí předtím nikdy
neviděl, ovšem skoro všechny děti, hlavně ty, co byly nad míru zvědavé, si ho prostě nějak všímaly.
„Ládíček,“ dodala jedna odvážná holčička. Seveřan Erik hleděl přímo a poslouchal každé slovo, které
mezi sebou velitel s Přibyslavem pronesli, i když ani jednomu nerozuměl. Lado využil jeho
soustředěnosti a nenápadně se za něj postavil, aby ho děti neviděly. To byla zásadní chyba. „Zdržíte
se?“ zeptal se Přibyslav vlídně, „klidně pro vás připravíme lůžka.“ „Není třeba,“ zvedl velitel dlaň,
„ještě dnes odjíždíme do Přístavu Koní, Arkony. Erik se možná zdrží, doufám, že ta jejich kocábka
vydrží odliv.“ Erik se při každé zmínce svého jména hrdě narovnal. „Kuk!“ vykřikl jeden hoch s
úsměvem, který Ladův strategický únik pochopil jako začátek hry na schovávanou. Lado si povzdechl.
„No tak pojďte,“ řekl nahlas Přibyslav, „všichni jste vítáni!“ Po těchto slovech vyrazil napřed do
vesnice. Velitel pokynul Seveřanům, aby ho následovali. Ihned za nimi šel Johan, který už vypadal
poněkud unaveně, a potom Lado. S dětmi. „K čemu máš tu korunu?“ zeptal se jeden chlapec, který
ho okamžitě chytil za ruku, „budeš jí po někom házet?“ „Možná,“ povzdychl si Lado, „kdo ví, to mi
musí povědět jeden bůh.“ „Který?“ zeptal se další kluk, jenž měl kolem krku obmotaný barevný šátek.
„Mocný Vid,“ odvětil Lado prostě. Začalo se pomalu stmívat, silnější Vítr se změnil v příjemný vánek.
Kamenitá pláž křupala pod nohama. „Neboj se,“ odvětila jedna dívka, která velmi dobře poznala, když
se někdo tvářil smutně, „Mocný Vid je hodný, pokud se nenecháš spálit.“ „Mě Sluníčko jednou
spálilo,“ navázal chlapec, „ale vím, že nechtělo. To já jsem na sobě neměl košili a běhal venku
v poledne. Navíc maminka říká, že se mi může zamotat hlava.“ „Bojím se,“ svěřil se se svými pocity
dětem Lado, „že nebudu dostatečně silný, že to nezvládnu, poruším pravidla a spálím se … hodně se
spálím.“ „Nespálíš,“ snažil se Lada utěšit ten chlapec, který ho držel za ruku, „ale musíš ho
poslechnout.“ Lado se usmál. „Víte co?“ řekl nakonec, čímž okamžitě probudil v dětech zvědavost.
„Co? Co?“ zeptal se chlapec. „Kdo bude první ve vesnici,“ řekl Lado pomalu, aby si vychutnal napětí,
„vyhrál!“ Potom se pomalinku rozběhl vpřed směrem ke stromům, za nimiž ležela pobřežní vesnička.
Všechny děti ho s roztomilým smíchem následovaly.
Vesnička byla docela malinká jen s několika domy a rodinami, ovšem každý z bojovníků souhlasil, že u
sebe na noc ubytuje jednoho ze Seveřanů, kteří, i když to byli vítaní hosté, museli být pod neustálým
dohledem. Ihned po příchodu všichni dostali chléb se solí, načež si hosté mohli vybrat mezi
nejrůznějšími pokrmy včetně koláčů, chleba s tvarohem a bylinkami, jablky v medu a mořských plodů.
Kolem dřevěných domečků se nacházely Břízy, Lípy a Duby, které dále za vesnicí přecházely ve veliký
les, jenž na určitých místech měnil svůj tvar v bažiny. Všichni kolem se příjemně bavili a byli veselí.
Velitel se uklonil Erikovi a poděkoval mu za odvoz. Erikovi nevadilo někoho odvážet, protože ho
plavení po moři bavilo a stejně neměl nic lepšího na práci. Navíc si teď mohl pochutnávat na
zvláštnostech místní kuchyně. Už se setmělo, když velitel přišel ke stolu, u něhož stál Lado. „Musíme
89

vyrazit,“ řekl, „už jsme se tu naládovali dost.“ Lado na velitele obrátil svůj pohled, který půvabně
doplňovala umazaná tvář od medu a jablek. „Jo, jo,“ řekl, zatímco dojídal zbytek svého pokrmu, „já
jsem připraven.“ To už k nim přišel Johan, který se rovněž dosyta najedl, ovšem s jemu vlastní
skromností a elegancí. Když se pak všichni vypravili k již dávno vyloženým Koním, doběhl je Erik spolu
s Ingmarem. Vzájemné loučení nepotřebovalo žádných slov, protože si všichni dokonale rozuměli i
bez nich. Lado byl vděčný za Erikovu pomoc ve Vinedě, naopak velitele s Erikem spojoval společný
zájem v nakupování a Johan … no, měl přinejmenším další zkušenosti, které jistě využije ve své
budoucí práci, ať už bude spíše kněžského nebo badatelského rázu. Poté všichni tři přátelé nasedli na
své Koně a vydali se směrem na Sever do osady, tedy opět takového města, která si říkala Přístav
Koní. Velitel tvrdil, že cesta tam netrvá dlouho. Vítr zašuměl v listech Dubů. Lado se otočil a zamával
usmívajícím se dětem, které mu už naštěstí přestaly věnovat pozornost. Potom popohnal Větříka a
vyrazil po skrze lesy vedoucí cestičce, jež byla po chvíli z obou stran obklopena mořem.
Po nějaké době uprostřed hluboké noci se ostrov opět zvětšil a vládu kolem převzaly hluboké lesy,
bažiny a mokřady. Lado se opět cítil nesvůj, ale věděl, že se musí zastavit. Nevěděl proč, věděl jen, že
musí. „Co se děje?“ zeptal se velitel, „proč zastavuješ?“ „Já,“ sklopil Lado zrak, „tady musím zůstat.“
Mořský vzduch se smísil s vůní bažin. Lado sesedl z Koně. „Vezměte mi prosím Větříka,“ řekl stále se
sklopeným zrakem. V ruce držel korunu z trní. „Uvidíme se zítra,“ dodal, „asi za stmívání, když půjdu
pěšky.“ Johan se ani neptal, co to všechno mělo znamenat, protože tušil, že Lada opět posedly skrze
jeho prostoduchost nějaké bludy. „Dobře,“ řekl nakonec velitel, „ale víš, že se nesmíme moc
zdržovat.“ Lado pokýval svou stále sklopenou hlavou. Na jeho lesklých hnědých vlasech se odrážel
svit několika Hvězd. „Proto se ráno vyspěte,“ dodal, „pojedeme pak přes noc.“ Johan jen zakroutil
hlavou, ale potom se spolu s velitelem znovu vydal na cestu. Lado viděl jen jejich siluety, jak mizí
v dálce uprostřed lesních hlubin. Když konečně zvedl hlavu, v jeho tmavě zelených očích se objevily
třpytivé slzy. „Dobře,“ řekl si pro sebe, „ať se stane cokoli, budu se snažit, abych byl odvážný a
dodržel všechna pravidla.“ Po těchto slovech se vydal dále po cestičce, ovšem po chvíli odbočil do
mokřadů. Pečlivě se vyhýbal každé tůňce, jezírku a bahnu. Nevěděl, kam vlastně jde, všechno se dělo
jakoby samo, jako by ho někdo vedl za ruku do lesních hlubin. Uklidňovalo ho to, že s sebou měl meč,
ochranný váček od matky a trnovou korunu v ruce, protože šípek má sám o sobě moc ochraňovat
před příliš divokými a nevyzpytatelnými silami. Avšak noc byla stále temnější a temnější. Nakonec
Lado zakopl o jeden kořínek a spadl hlavou na Zem.
Když se zvedl, hlava se mu nepříjemně motala. Celý svět se zdál být neskutečný, až přehnaně živý.
Listí stromů se neustále vlnilo, i když Vítr byl poměrně slabý. Lado si oprášil a narovnal své oblečení,
načež se opět vypravil dále do lesa. V hlavě mu něco šeptaly nějaké hlasy, kterým Lado ale naprosto
nerozuměl, protože buď mluvily cizí řečí, nebo huhňaly. To by nebylo žádné překvapení, vždyť
poslední dobou se mu podobné věci stávaly docela často, nicméně najednou zůstal stát jako
zaražený. Před ním na jedné mýtině totiž svítilo zlatožluté světlo. Když přišel blíže, poznal, že se jedná
o hromadu zářícího zlata … a nebylo to jen zlato, byly tam i nejrůznější drahé kameny, červené,
modré a zelené, a všechny vydávaly až nepřirozeně silné světlo. Lado zamrkal očima. Plácl se přes
tváře, ale nic nepomáhalo, protože ať to bylo cokoli, sen to nebyl. Hlava se mu stále motala. „To je
ale zvláštní,“ pomyslel si, když se zastavil několik kroků od zářivé hromady, „zlato přeci takhle nezáří.“
Chtěl se toho zlata dotknout, ale na poslední chvíli si raději řekl, že se rozhlédne kolem, jestli tam
náhodou někdo není. Stromy byly osvětlené a vrhaly krásně dlouhý a sytý stín. Lado se díval na
všechny světové strany, na Východ, Jih, Sever, Západ, opět Východ. Něco ho zarazilo. Poznal sice, že
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tam byl spolu s okolními stromy sám, nicméně něco mu přišlo divné, nějaká maličkost. Znovu se
rozhlédl kolem, jenže tentokrát se důkladněji podíval za sebe. Zamrkal očima, otevřel ústa dokořán,
načež znovu zašumělo listí stromů, jako by bylo překvapeno spolu s ním. Všechny stromy a předměty
kolem totiž vrhaly stín … až na Lada samotného. „To není možné,“ pomyslel si zaraženě, „co to má
znamenat?“ Napadlo ho, že by mohl vzít nějakou vedle ležící větvičku a hodit ji silou na hromadu.
„Tak schválně,“ řekl si pro sebe, zatímco větvičku hledal, „uvidíme, co to udělá.“ Rozmáchl se nejvíce,
jak to jen dokázal, a vymrštil ji směrem na hromadu. Podivné cinknutí vystřídal strašlivý rámus, po
němž následovalo zemětřesení. Lado spadl na Zem a pevně se chytil vedle stojícího stromu. Náhle se
celá hromada zlata spolu s většinou mýtiny propadla hluboko do Země, takže tam za chvíli byla jen
ohromná černá díra. „Ach jo, já jsem takový chudák,“ všude kolem zazněl podivný a velmi povědomý
hlas, „chtěl jsem si jen promluvit.“ Lado zakašlal. „Lovče?“ řekl vystrašeně. „Ano, kdo jiný,“ odvětil
hlas smutně a naštvaně zároveň, „myslel jsem, že to kouzlo bylo dostatečně přesné a že se necháš
napálit.“ Lado nevěděl, co by na to odpověděl. Jen se křečovitě držel stromu. „Neříkej nic,“ řekl hlas
nakonec, „stejně se dříve nebo později setkáme. Teď spi.“ Listí zašumělo. Lado zakašlal. „Cože?“
zeptal se bezmyšlenkovitě. „Spi,“ zopakoval hlas. Ladovi se ihned zavřela víčka. Poslední, co spatřil,
byl v dáli na vrcholu útesu stojící šípkový keř.

6
Nádech. Slunce právě vycházelo a donutilo Lada, aby se probudil. Teprve nyní si povšiml, že v dáli
stojící šípkový keř stál přesně na stranu, odkud vycházelo Slunce. Vítr jemně foukal a pohladil jeho
rozespalou tvář. Když se s lehkými obtížemi postavil, okamžitě ho zaujal pohled na mýtinu před ním.
Uprostřed byla nějaká rostlinami a mechem porostlá díra, avšak nikde ani stopy po tom, že by se tu
kdy nacházela nějaká hromada drahého kamení. Všechno kolem vypadalo klidně a netknutě. Znovu
se nadechl. Rozhodl se, že se k šípkovému keři, který stál v dálce na okraji lesa, vypraví. Musel jít se
sklopenou hlavou, jinak by ho sluneční paprsky oslnily. Když tak šel po travnaté podestýlce, vypadalo
to, jako by se Slunci klaněl. Další závan Větru. Listí okolních stromů zašeptalo. Teprve po chvíli si Lado
uvědomil, že tam těch šípkových keřů bylo mnohem více, a to jak do šířky, tak i do délky. Nakonec se
zastavil přímo před nimi na okraji tohoto hlubokého lesa. Přes ohromné keře neviděl ani na moře
v dálce, pouze ho slyšel. Na chvíli se posadil, protože nevěděl, co by měl udělat dál. Ovšem jakmile si
bez rozmýšlení na hlavu nasadil trnovou korunu, sluneční paprsky mu silně zasvítily do obličeje. Zářily
tak moc, že si Lado musel chránit oči dlaní. „Vstaň,“ uslyšel v hlavě odhodlaný hlas, „a svlékni se do
naha.“ Lado dostal strach, ale snažil se ho zbavit a nemyslet na všechny možné scénáře. Ani ho
nenapadlo hlas neposlechnout, proto tam za okamžik stál nahý v takové podobě, v jaké ho Příroda
stvořila. Jeho převážně bílé oblečení, meč, a dokonce i ochranný váček se válely vedle něj na Zemi.
Jediné, co si ponechal, byla šípková koruna na hlavě – jeho znamení. Lado měl čistý úsudek, nebyl
naštvaný, poslední dobou s nikým nespal ani neměl zajímavé sny, medoviny se včera ani nedotkl, byl
stále netknutý jako květinka, která se volně pohybuje ve vánku. Byl zkrátka čistý. Avšak i tak na něj
najednou zafoukal očistný východní Vítr a úplně ho praštil přes obličej. „Víš, co se od tebe očekává,“
pokračoval hlas, „proto se rozhodni, jestli se vydáš vstříc svému osudu.“ Lado se nadechl. Roztřásl se.
Chytil se za trnovou korunu a snažil se uklidnit.
Když udělal první krok, věděl, že se už nemůže vrátit. Rozhodl se hlasům, a koneckonců i Mocnému
Vidovi, plně důvěřovat, což vyžadovalo skutečně pořádnou dávku odvahy. Chtěl zavřít oči, ale nějaká
síla mu v tom bránila. Musel se koukat na to, jak jeho nahé tělo pocítilo dech šípkového keře. Musel
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plně prožít neodvratnou bolest, která se ozvala, jakmile se s trnovou korunou na hlavě začal prodírat
hustými větvemi. Musel vydávat veškerou svou sílu, aby cítil ještě větší a větší bolest. Věděl, že to
nebyl žádný sen, dokonce ani vidění. Ze všech sil se snažil prodírat keřem, což zpočátku vypadalo jako
naprosto neproveditelný úkol. Křičel z plných plic. Do toho všeho se mu stále motala hlava. „Vide!“
křičel Lado se slzami v očích, „pomoz mi!“ Ale pomoc nepřicházela. Lado krvácel, z rukou, nohou,
těla, hlavy, dokonce i z těch nejcitlivějších míst. Jak jen musí být člověk odvážný, aby obětoval sám
sebe? Aby po tmavě zelených lístečcích tekla jeho rudá krev a po kapkách dopadala na Zem, odkud
pochází a kam se vrátí? Jaký to musí být pocit, když se rudé šípky zabarví ještě více a sluneční světlo
jimi prostoupí? Brzy už Lado nedokázal ani křičet. Poslední zbytky síly vyprchaly, zasekl se uprostřed
trnitého keře, ze kterého měl ovšem výhled na malý travnatý palouček, za nímž se nacházely další
keře, které stály přímo na okraji velkého bílého útesu, jenž prudce sestupoval do nekonečného moře.
Lado cítil ve vzduchu sůl. Slzy mu tekly proudem, celé jeho tělo bylo od krve. Šípkový keř se jemně
zavlnil. Lado cítil každý jeho pohyb, každý třepot lístečku, na který dopadaly kapky krve z jeho
rozdrásané kůže. V hlavě slyšel nějakou písničku, jako by snad víly zpívaly, jako by ho maminka držela
v náruči a utěšovala ho. Bolest byla strašlivá, ovšem díky této pomoci se zdála být snesitelnější.
Tmavě zelené lístečky ho hladily. Malí zpěvní ptáčkové přiletěli a přistáli na větvičkách za Ladovými
zády. krásně zpívali v rytmu té písně, která mu zněla v hlavě. Před ním se objevili barevní motýlci,
kteří tančili v rytmu života, v pohybu nekonečného koloběhu. Slunce opět zasvítilo, tentokrát ještě
jasněji. Silný Vítr zahučel a opět Lada praštil přes obličej. Sluneční paprsky se zeslabily, Lado si
uvědomil, že před ním na malém paloučku stojí postava v bílém oblečení se zlatými vlasy. Modré oči
v barvě květu Lnu nyní vypadaly velice vážně a skutečně. Celá postava byla skutečná, pevná,
nezaměnitelná. Mocný Vid věděl, že musí zachovat vážnost, protože Ladova zkouška ještě neskončila.
Nadechl se a promluvil:
Já jsem tvůj bůh, jsem ten, který odívá pole obilím a lesy listím, v mé moci jsou plody luk a stromů,
plodnost stád a vše, co slouží k užitku člověku. To vše daruji těm, kteří mě ctí, a odnímám těm, kteří se
ode mě odvracejí.
Lado slabě zakašlal. Jeho pohled začínal být skelný s množstvím upřímných slz. Přestával cítit bolest,
byl plně smířen se svým krutým osudem. „Však já vím,“ odpověděl na Vidova slova nezúčastněně. Ani
se nezarazil nad tím, když najednou vedle sebe v keři uviděl stát duchy těch, kteří vypadali jako nějací
dávní předkové. Všichni byli v bílém, zpívali nějaké tiché písně, kropili Lada průhlednými kapkami a
siluetami rostlin mávali sem a tam. Někteří jimi vykuřovali. Byli skoro neviditelní, ale přesto dobře
rozeznatelní. Lado se nezúčastněně usmál. „To mám za to,“ řekl pomalu a s obtížemi, „že jsem ti věřil.
Teď tu zemřu a nedokončím úděl svého života.“ Rudé šípky byly to jediné, co Lada utěšovalo, protože
už odmalička obdivoval jejich tvar, barvu a dobrou zdravou moc, kterou v sobě ukrývaly. „Nevěříš
mi?“ zeptal se Mocný Vid klidně, „však máš na výběr. Už několikrát sis zvolil.“ Najednou rozevřel svou
pravou dlaň a zvedl ji do výšky, aby ji Lado dobře viděl. Uvnitř měl dva kamínky ve tvaru šípu, jeden
byl šedý křemen, druhý zvláštně lesklý a napůl průhledný černý kámen. „Když na Počátku,“ začal
vysvětlovat Mocný Vid, zatímco Ladovo tělo sebou nepřirozeně škubalo, „byl ženám dán dar,
požehnání od děvy Lůny, aby se všechny jejich starosti každý měsíc rozplynuly, muži chtěli pomoc
také. Neobrátili se tehdy na Měsíc, ale na mě.“ Ladův pohled byl stále více nepřítomný. „Dal jsem jim
tehdy křemen,“ pokračoval Vid, „aby provedli obřad a sami se řízli, sami v boji prokázali, že jsou
hodni stejného požehnání. Někteří muži dar přijali, jiní se rozhodli důvěřovat vetřelcům zlého Křivdy
pána, který jim nabídl tento druhý kámen. Slíbil jim, že nebudou muset v životě nic dělat, ani
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pracovat nebo se obětovat, že prý budou obětovávat ostatní. Když někteří tento druhý dar přijali a
začali na ostatní vrhat kameny, pít jim krev a sílu, získali tím ohromnou moc, vládu nad různými
silami, ovšem zapomněli, že si pro ně koloběh dříve nebo později přijde. A také si pro ně přišel.“ Lado
slabě zakašlal. „Jaká je tvá volba?“ pokračoval Mocný Vid, „přijímáš něco nebo nic? A pokud ano,
komu chceš věřit?“ Lado se opět nezúčastněně usmál. „Já,“ začal pomalu a koktavě, „bych ti věřil
znovu, vždy a všude. Přijal bych křemen od Pravdy Vida a tebe, já … já.“ Na chvíli se zastavil. „Já,“
pokračoval zmateně, „se přeci vždy utíkám schovat ke Slunci a Květeně … já jsem křísník a bojuji proti
krvepijcům, plivu na Křivdy pána … já.“ Opět se zastavil. Cítil dech smrti. „Jsem z rodu víl,“ dodal,
„jsem duch této země, jsem Vind … já plivu na cizince a jejich myšlení … i na ty, co si hledí jen svého a
ničí to, co představuješ … já si volím tebe … navždy.“ Písně, které zpívali duchové předků, se zesílily.
Mocný Vid semknul dlaň a chvíli se na ni zamyšleně díval. Ptáčkové zpívali, předkové začali tancovat
… bum, bum, bum jako bití na buben při tancovačkách. Mocný Vid zvedl tvář a přímo pohlédl do
Ladových očí. Jeho tvář již nebyla vážná, ale zdobil ji vlídný úsměv, upřímný a skutečný. Šípkový keř se
začal prazvláštně pohybovat. „I v časech té nejhorší bolesti,“ pronesl Mocný Vid hrdě, „jsi dokázal, že
jsem se v tobě tehdy nemýlil. A to i přes to, že zatím nevíš vše.“ Větvičky šípkového keře se
rozestoupily a vystrčily Lada vpřed na palouček přímo před Mocného Vida, který se zdál být o hlavu
větší než on. Ladovi se stále motala hlava. Byl zmatený. Podíval se na ruce, na kterých ale nebyla ani
stopa po škrábnutí, ani jeden trn. Zamrkal očima. Sáhl si na hlavu, na obličej, na nohy, na tělo, na
citlivá místa … vše bylo v naprostém pořádku nebo alespoň v takovém stavu, v jakém byl, než se do
tohoto obřadu pustil. Na hlavě měl stále trnovou korunu, ovšem žádné stopy po říznutí. Když se
otočil za sebe, spatřil tam jen šípkový keř s malými ptáčky zpěváčky a motýlky. Spatřil duchy předků,
kteří postupně mizeli v mlze, ale žádnou krev. Nevěřícně se otočil zpět na Mocného Vida, v jehož
očích se leskla upřímnost. Usmíval se, nechal Ladovi prostor na to, aby se z toho všeho vzpamatoval.
Hlava se Ladovi motala už jen trochu. „Říkal jsem ti,“ začal Vid, „že všechny hranice pro tebe zmizí.“
Lado zmateně pokýval hlavou. „Byl jsi ohromně statečný,“ promluvil zničehonic líbezný hlas, který se
ozval za ním, „ani nevíš, jak jsem na tebe pyšná.“ Lado věděl, kdo to je. Otočil se. Před ním stála ta
nejkrásnější dívka, jakou kdo kdy viděl. Měla na sobě lehký růžovobílý lněný šat a věneček, na němž
rudě zářily šípky na pozadí tmavých zelených lístečků. Vlasy měnily barvu, ale nakonec se ustálily
v tmavě hnědé barvě podzimu. Lado se nemohl ovládnout, prostě okamžitě, intuitivně, Květinovou
Dívku, Života Ladu, vřele objal. Pocítil neskutečný pocit bezpečí, tak silný, až z toho málem omdlel.
V jeho očích se objevily slzy. „Už je po všem,“ řekla Dívka vlídně, „ničeho se neboj. Vždy jsem byla
s tebou, copak to nevíš?“ „Vím, Růžičko,“ řekl Lado potichu. Za poslední okamžiky prožil snad už
úplně všechny lidské pocity. Nakonec se nadechl a obrátil se tak, aby na ně oba dobře viděl. „Ještě,
než přijdou bratři,“ řekl Mocný Vid zvesela, „bych ti rád pověděl pravdu o tobě a o nás.“ Lado zamrkal
očima, nadechl se a začal se soustředit. „Povím ti,“ pokračoval Vid, „jednu pohádku, neboť jedině tak
lze celou skutečnost pochopit.“
Kdysi dávno, na počátku věků, žily víly bok po boku s lidmi. To víš, tehdy byli lidé ještě dosti zmatení a
nedokázali se sami uživit. Víly je musely naučit, jak mají sbírat plody, lovit a zasívat obilí. Učily je svým
zvykům a srdce většiny z nich bylo naprosto čisté. Avšak lidé si jejich pomoci přestali časem vážit.
Chtěli stále umět víc a víc. Chtěli mít ve své moci všechno kolem sebe. Poslední kapkou bylo, když si
lidé všímali půvabu vílích žen a nutili je k milování. Tehdy se vílí národy rozzuřily a obrátily proti lidem
své zbraně. Došlo ke krátkému boji, protože víly okamžitě unikly skrze mlhu a šípkový keř do jiných
světů, kde měly své domovy. Avšak lidé se nevzdávali, zapomněli na to, co je víly naučily. Začali je vinit
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za všechna svá příkoří, srdce měli zaplavené jedováním, to jest zlobou, a tedy jedem. Měli zálusk na
vílí ženy, a tak v tomto jejich běsnění se jim nakonec přeci jen podařilo do vílích světů dostat. Tam
došlo ke krutým bojům, při kterých lidé vraždili celé vílí vesnice a znásilňovali ženy. Nakonec je ale
stateční vílí bojovníci zahnali zpět a na chvíli tak zlomili jejich lidskou nezkušenost. Od té doby pak jen
některé víly lidem pomáhaly, jiné jim z pomsty a záště škodily. Avšak lidé a víly už nikdy nežijí bok po
boku, jen se navštěvují, je-li to vůle osudu.
Mocný Vid se zamyslel, a pak pokračoval …
Avšak ještě v době, kdy lidé vyvražďovali vesnice ve vílích světech, žil jeden malý vílí chlapec, jenž se
musel z úkrytu dívat na to, jak lidé jeho vesnici vypalují a jeho rodiče umírají v krutých bolestech. Celé
to musel sledovat, aby tím byl navždy poznamenán. Bál se. Jakmile to celé skončilo a on ze svého
úkrytu vylezl, přišel jsem k němu a vzal ho do náruče. Byl stále vystrašený, když jsem ho pronášel skrze
spáleniště toho, čemu kdysi říkal domov. Nakonec se bál i mě, a tak jsem se mu musel ukázat
v podobě, která je pro víly vřelá a uklidňující. Když jsem se změnil ve slunečního Jelena, chlapec se
usmíval, hrál si se mnou v lese a prováděl všelijaké rošťárny. Říkal mi Zlaté Parohy a já mu zase říkal
Hvězdička, neboť takové je jméno jeho duše. Celé jméno znělo: „Padající zářivá malá Hvězdička, která
se třpytí za svítání.“ Ve vílím nářečí není tak dlouhé a zní více mužsky.
Mocný Vid se usmál. Lado nechápal, proč mu to vlastně všechno povídá. Květinová Dívka se nahlas
zasmála. Mocný Vid pokračoval …
Potom se stala jedna příhoda, kterou si duchové Přírody, již skrze sny a vidění promlouvají k lidem,
připomínají dodnes. Vysvětloval jsem Hvězdičkovi, jak je důležité, aby nechodil sám ven, když
odcházím na Nebesa směřovat svou hlavní sílu jinam. Avšak on to byl jeden malý lump a mé varování
neposlechl. Tehdy ho odnesly jedovaté ženy, jezinky, avšak on mě přivolal naším smluveným
zaříkáním: „Za hory, za doly, mé Zlaté Parohy, kde se pasou?“ Díky tomu se mi ho podařilo zachránit,
avšak on byl neposlušný i nadále. Když jsem ho polámaného odnášel od jezinek naposledy, dohodl
jsem se s Růžičkou, že si ho vezmeme k sobě do Země Jablek a osvojíme si ho za svého. Viděl jsem
v něm totiž něco zvláštního, co se mi líbilo. Částečně to byla i ta neposlušnost.
Lado pořád nechápal. Mocný Vid si to napětí užíval …
V Zemi Jablek jsem ho pak vzal na procházku do sadu, aby mohl pohlédnout do očí nesmrtelnosti.
Poblíž sadu se nacházel malý lesík, jímž v potůčku protékala živá voda. Malý chlapec z ní ze začátku
nemohl spustit oči, ovšem když jsem z jedné Jabloně utrhl veliké zlaté jablko a dal mu ho do ruky,
získal jsem si jeho pozornost. Hned ze začátku jsem mu vytkl jeho předchozí neopatrnost. „Vidíš, jak je
důležité, abys mě poslouchal,“ řekl jsem tehdy, „ti jedovatí vetřelci tě málem snědli.“ „Tati,“ odvětil
chlapec, „smím ti říkat tati?“ „To víš, že jo,“ řekl jsem mu vlídně, protože byl z toho všeho pořád celý
zmatený. „Víš, co je to za jablko?“ navázal jsem po chvíli. Chlapec neodpovídal. „To je jablko
nesmrtelnosti,“ dodal jsem, „sníš ho a navždy si tak zasloužíš místo u mě v Zemi Jablek. Musíš ale
vědět, do čeho se pouštíš.“ „Já,“ odpověděl chlapec až překvapivě uvědoměle, „já si vždycky zvolím jen
život s tebou.“ Potom se do jablka zakousl a poznal, že chutnalo po medu. Jeho oči se rozzářily a na
jeho tváři se objevil roztomilý úsměv. Tímto jsme si jeden druhého navzájem zvolili. Potom se rozhodl,
že se bude chtít ode mě učit. S Růžičkou chodil po lesích a učil se správně sbírat a používat léčivé
rostliny, já jsem mu dal do ruky zrníčka a nechal ho, ať na křídlech Větru letí po poli a zasívá zlaté
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obilí. Všichni jsme byli šťastní, učil jsem ho zpěvu, boji, vyjednávání, v tom, co je v životě věčné duše
nejdůležitější, v tom, na čem je založená Příroda. Často chodil mezi víly a povídal si s nimi, dokonce i
několik životů strávil jako víla, aby se pak v mezidobí vracel ke mně do Země Jablek. A nakonec, což
mě překvapilo ze všeho nejvíce, se rozhodl čelit svým nejhorším strachům. Rozhodl se, že se stane
člověkem se vším, co to obnáší. „Nejen jednou,“ říkal, „ale klidně i vícekrát.“ Jeho kamarádi se mu
smáli, nevěřili totiž, že to dokáže. Jenže on se tak rozhodl a já jeho rozhodnutí podpořil … už víš, o kom
je řeč?
Lado stál zaražený jako socha s ústy otevřenými dokořán tak moc, že to už snad ani více nešlo. Znovu
se mu ozvaly tiky z dětství. Najednou mu začalo vše docházet – to, proč ho vždycky lákal sluneční
Hrdina, proč mu léčitelé říkali, že chodí v zástupu víl, které v ruce drží žlutorůžové rostliny, znak
Slunce a Květeny. Chápal, proč se stal křísníkem, proč dostával ty podivné záchvaty vždy, když poznal
méně světlé stránky lidského bytí. Chápal, proč mu tak chutnala jablka v medu, proč chodil do polí
sbírat Třezalku, proč se tak odlišoval od ostatních, proč se zajímal o tolik rozporuplných věcí, proč si
ho děti tak všímaly, jako by byl z jiného světa. Najednou si také vzpomněl na tu vílu, která ho učila být
křísníkem, jak ho při zmínce o zážitku s vodním drakem objala jako nějakého starého přítele … bylo
toho zkrátka na něj tak moc, že vůbec nevěděl, co by řekl … Cítil se být vyrovnaný, ani trochu
nepociťoval zášť vůči lidem, což ho po tom, co mu řekl Mocný Vid, docela překvapilo. Podíval se na
Květinovou Dívku, a potom na Mocného Vida. V jeho srdci planul pocit vděku.
Vítr jemně zafoukal a pohladil lístečky všude kolem rostoucích šípkových keřů. Na čele Květinové
Dívky se rozzářila Ranní Hvězda, která svým jemným světlem vytrhla Lada ze zamyšlení. „Já …“ začal
Lado, „děkuji vám. Za všechno.“ Chytil si nos do dlaní. Opět nastala chvíle ticha, kterou narušil až
Mocný Vid. „Vida,“ řekl rozradostněně, „mí bratři přicházejí.“ Vítr zašuměl v korunách stromů, potom
v šípkovém keři, potom … Lado zamrkal očima. Vedle Mocného Vida najednou stáli dva další bohové.
Jeden z nich měl stříbrné oblečení, dlouhé vlasy a vlídný úsměv na tváři. Druhý měl na sobě
modrobílý oděv, a když se nadechl, Ladovu tvář pohladil příjemný vánek. „Dovol mi,“ začal Mocný Vid
slavnostně, „abych ti představil své dva bratry. Jsou to Ochrany Vid a Větrný Vid.“ Lado okamžitě
poklekl tak prudce, až mu málem spadla trnová koruna, kterou měl stále položenou na hlavě. Před
ním stáli tři bratři, bohové Slunce, Měsíce a Větru. Po jejich boku pak Květinová Dívka, bohyně
Květeny. Lado si nikdy nemyslel, že je uvidí takhle pohromadě, že mu projeví takovou čest. „Já,“ začal
Lado neobratně, „omlouvám se, že mě vidíte takhle nahého.“ „Ale,“ zasmál se Ochrany Vid, „my už
jsme tě viděli nahého tolikrát, už když jsi byl malé miminko. Dokonce víme, nad čím přemýšlíš.“ Lado
se zastyděl a zčervenal, i když samozřejmě věděl, že duchové Přírody zkrátka vidí a slyší vše, když
chtějí. „Vstaň, Lado,“ řekl vlídně Větrný Vid, „my nejsme žádní císařové.“ Všichni tři se do jednoho
zasmáli. Květinové Dívce stále na čele svítila Ranní Hvězda, která Lada příjemně uklidňovala. „Už
chápeš,“ navázal opět Ochrany Vid, „že jsme byli vždycky s tebou, a to už od samého začátku?
Kolikrát jsem ti už kryl záda, kolikrát ke mně tvá žena a tvá matka promlouvaly v soukromí.“ „Já jsem
tě zase vždy provázel,“ dodal Větrný Vid, „a šuměl v korunách stromů jejich hlasem. Vždy jsem tě
unášel na svých křídlech.“ „Děkuji,“ odpověděl Lado, „vím, že mi pomáháte, i když nevím, jestli si to
zasloužím.“ „Důležité je,“ dodal Mocný Vid, „že dodržuješ pravidla našich sil, že alespoň tušíš, co ti
může ublížit a co ne. Tvá počáteční neposlušnost se krásně prolnula s tvou poslušností, ve jménu
Ohně a Vody se vyrovnala.“ Květinová Dívka se roztomile usmála, jako by se koukala na vlastní dítě,
které dokazuje svou mužnost. „Já se tě ptám, Lado,“ pokračoval Mocný Vid upřímně, mile a
odhodlaně, jak bylo jeho zvykem, „jsi ochotný navázat ve svém životě tam, kde jsi přestal? Cítíš se na
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to, že to zvládneš?“ Lado se hrdě vzpřímil. „Ano,“ řekl s novou dávkou odvahy, „chci pokračovat.“ „V
tom případě,“ navázal Větrný Vid, „si stoupni sem ke mně.“ Lado poslechl a přešel dále na palouček.
„Teď se otoč směrem ke keři, ze kterého jsi přišel,“ řekl Větrný Vid, „a rozběhni se proti němu, jak
nejrychleji to dokážeš.“ Lado se nadechl, rozhodl se, že vyzkouší, co to udělá. Zrakem zaměřil šípkový
keř, potom se opět obrátil na všechny přítomné. „Děkuji,“ řekl, „já …“ „Nemusíš nic říkat,“ odvětila
Květinová Dívka, „vždyť se přeci neloučíme.“ Zasmála se. Lado se znovu nadechl, obrátil se na šípkový
keř a rychlostí blesku se proti němu rozběhl. Myslel si, že do něj narazí, ale nestalo se tak. Prostě jím
přímo proletěl, jako by tam ten keř vůbec nebyl. Bum. Spadl na travnatou Zem přímo vedle svého
odloženého oblečení.
Když se konečně rozkoukal, jen s obtížemi se postavil. Chytil se za hlavu. „Jen klid,“ opakoval si
neustále dokola a čím dál tím rychleji. Potom se podíval zpět na keř, který se ale zdál být v pořádku.
Lado nemohl najít žádnou stopu toho, že by se jím byl někdy prodíral. Nakonec však zpozoroval jednu
ulomenou větvičku, která se ale přímo před jeho očima zacelila a spojila s keřem. Lado zamrkal.
„Začínám toho Jóána chápat,“ podrbal se nakonec na hlavě, „když skoro všechny ty jeho důkazy mizí
před očima. Teda až na travnaté kruhy a osamělé stromy, které ale on stejně nepovažuje za dílo víl.“
Lado se nahlas zasmál, velmi vysoce a šíleně. „Jen klid,“ začal si znovu opakovat. Pokusil se dát si pár
facek, aby se vzpamatoval, ale všechny stopy nasvědčovaly tomu, že je zpět ve skutečném světě.
Nakonec neodolal a zkusil se co nejsilněji rozběhnout proti šípkovému keři a proletět skrz něj zpět na
malý palouček. Avšak tentokrát neproletěl. Přímo do keře narazil a získal tak několik škrábanců.
„Hrome, hrome, hrome,“ opakoval si, načež okamžitě nahlas vykřikl, avšak ne bolestí, nýbrž
zmatením, které nyní bylo opravdu veliké. Nadechl se. Začal se pomalu oblékat, zatímco nechal
sluneční paprsky, aby se dotýkaly jeho tváře. Když se oblékl, připnul si k opasku meč a sebral ze Země
trnovou korunu, která mu předtím při pádu upadla, rozhodl se, že obejde šípkové keře a podívá se
z útesu dolu na moře. Celou cestu na okraj útesu vypadal nepřítomně a dalo by se říci i docela
pomateně. Když se díval na jasně modré a nekonečné moře, nad nímž majestátně bdělo Slunce,
rozhodl se, že trnovou korunu zahodí. „Děkuji,“ poděkoval Slunci a koruně zároveň, rozmáchl se a vší
silou jí mrštil do vln pod ním. Šípková koruna vypadala při letu na pozadí bílého útesu vskutku
kouzelně. Lado o krok couvl, protože na něj začaly působit mírné závratě. Znovu se chytil za hlavu a
pomateně se zasmál, ovšem nyní to už s ním nebylo tak vážné. Měl neskutečnou žízeň. Jediné, co mu
zbývalo, bylo sebrat pár šípků a vycucnout z nich kyselé zdraví. Vítr zafučel tak, že to vypadalo, jako
by se keř pohyboval a promlouval k němu. Lado se nadechl a vzal si pár šípků na cestu. Potom se
obrátil na severozápad a vyrazil vpřed. Šel stále, někdy pomalu, jindy rychleji. Nemusel nad tím moc
uvažovat, prostě šel a nechal se táhnout neviditelnou silou, která ho prováděla skrze lesy, mýtiny,
bažiny … poledne … skrze mokřady, po nichž následovala cestička, která opět vedla mezi úzkými lesy
obklopenými mořem. Potom přišly další lesy a louky. Lado se stále usmíval. Cestička byla široká, aby
se na ni vešlo několik jezdců. Jedna vedle stojící Břízka ho pohladila svými jemnými lístečky.
Už se stmívalo, když Lado v dálce spatřil známý násyp s vysokými palisádami, které ohraničovaly
hlavní osadu. Brána byla otevřená a stálo v ní plno lidí. Lado se na chvíli zastavil. Velmi obdivoval lidi
z Červeného ostrova, protože naprosto odolali každému cizineckému vlivu přijmout mince jako
platidlo. Pokud vůbec někdy potřebovali platit, používali k tomu lněné hadříky. Cennosti jim byly
naprosto k ničemu, jen jimi zdobili své domovy nebo naplňovali společné truhlice, které však údajně
byly majetkem bohů. Proto mu přišlo velitelovo lpění na zlatě velmi vtipné. Navíc, co se týče jejich
pohostinnosti a starosti o druhé ve vesnici, v tom by je jen málokdo předčil. Lado se podíval na okolní
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stromy, na Nebe, na Zem pod sebou. „Tak jo,“ řekl si pro sebe a promnul si ruce, „jdeme na to.“
Potom se odhodlaně a se vztyčenou hlavou vydal směrem k osadě. Už zdálky slyšel hlasy, a časem
dokonce i slova. „Mocný Vid představuje sílu,“ říkal jeden hlas, „Života Lada zase život. Jedině skrze
jejich spojení se můžeme radovat z toho, co nás na našich cestách potká.“ Lado přišel k bráně a začal
se opatrně prodírat davem přihlížejících. Šel dále a dále, až se mu naskytl nádherný pohled na
obrovskou dřevěnou svatyni. U svatyně stál překrásný Bělouš, který ušlechtile pozoroval velekněze,
jak naplňoval roh medovinou. Lado věděl, že medovina pochází ze sluneční síly, z medu, od Včel,
slunečních bytostí s malými meči, které umí při štípnutí pěkně popálit. Lado z davu cítil nadšení,
všichni byli rádi, že plody tohoto roku byly dobré a že jich bylo opravdu hodně. Velekněz promlouval.
Když ho tak Lado pozoroval, rozhodl se, že se podívá do davu, jestli tam náhodou nejsou jeho známí.
Vítr příjemně foukal a odnášel pryč veškeré starosti. „Vida,“ řekl Lado nakonec a jeho oči se rozzářily,
„támhle stojí Jóán.“ Ihned se k němu vydal. Johan netušil, co ho čeká, protože Lado k němu přišel ze
strany a bez sebemenšího varování ho dětinsky objal. Kněz stále mluvil, Johan zrudl. „No,“ řekl
nakonec vážně, „to by stačilo. Také tě rád vidím, ale tohle je moc.“ „Jenže já,“ odvětil Lado se slzami
v očích, „tě vidím hrozně moc rád.“ Kolem stojící lidé si od obou přátel mírně poodstoupili. Lado
nemusel nic vysvětlovat, protože Johan věděl, že ty jeho šípkové bludy na něj asi udělaly veliký
dojem. Velekněz stále promlouval. Jeho dlouhé bíločervené roucho mu dodávalo na důležitosti. Jeho
vlídné oči zazářily, načež zvedl roh s medovinou do výšky a z nitra svého nejhlubšího bytí promluvil:
„Vindové jsou v jádru prostí lidé s jednoduchými způsoby a uctíváním bohů. Uvidíte, že v budoucnu je
takové přijmou i cizinci a budou je uznávat jako jim rovné lidské bytosti, i kdyby to mělo zabrat tisíce
lét. Vindové nikdy nezaniknou, i když špatní lidé, kteří se mezi nimi vyskytnou, budou usilovat o
opak.“ Lada jeho slova dojímala. Dokončil dlouhotrvající objetí a jen tak se vedle Johana postavil.
Stále se se slzami v očích usmíval. Kněz se nadechl a dokončil: „Každý národ si představuje sám sebe
jinak, někdy více majestátně, jindy méně. Vindové jsou jako mladá dívenka v bílých šatech a s
věnečkem na hlavě, která klečí u lesní studánky a čistí ji od popadaných lístečků a malých kamínků.
Takoví jsme my a naše místo na světě.“ Všichni lidé včetně Lada dojatě projevili nadšení.

7
Po skončení obřadu se lidé vydali různými směry, aby je pohltil vír oslav, které měly záhy následovat.
Když se Lado podíval na pravou stranu, spatřil půvabnou vesničku s různými domy, jejíž vzdálený
konec stál přesně na hraně velikého bílého útesu, na nějž neustále dorážely mořské vlny. Před Ladem
stojící dřevěná svatyně byla tvořena vnějším ohraničením s vnitřní místností, do které měli přístup
zpravidla jen kněží a ti, kterým to bylo dovoleno, což minulý rok byl i Lado. Tehdy se totiž uvnitř
svatyně bez jediného nádechu nebo výdechu, aby místo neznečistil lidským dechem, dotkl veliké
dřevěné sochy, zavřel oči a poprvé si s Mocným Videm promluvil z očí do očí. Jeho duše se tehdy
vznesla do Nebes. Byl to velice snový zážitek. „Tak co,“ zeptal se vedle stojící Johan, „půjdeme se
k nim připojit?“ Ukázal ke vstupu do svatyně, kde se spolu bavili velekněz s velitelem. Něčemu se
smáli, ale skrze lidi kolem nebylo nic slyšet. Lado se ještě podíval na blízký domeček, u něhož ve stínu
krásné Lípy minulý rok přespal. Potom se zhluboka nadechl a spolu s Johanem se vydal směrem
k veleknězi. Oba už začali rozeznávat slova. „Takže zahájení rady nezklamalo,“ zasmál se velekněz,
„ale stejně si myslím, že výprava bude.“ „Skoro určitě,“ odpověděl velitel, „většina vladyků byla pro.“
Chvíle ticha. „A co vlastně ten náš,“ zeptal se velitel, „jak se má?“ „Už je to lepší,“ odvětil velekněz,
zatímco vlídně poplácal Bělouše, „brzy se úplně zotaví.“ Jeho oči se najednou rozzářily. „Ale, ale,“
pronesl zvesela, „kdopak se nám to vrátil?“ Lado se stále tvářil usměvavě, vlídně a nepřítomně.
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„Vidím,“ zkřížil kněz ruce na prsou, „že se na tobě něco změnilo.“ Velitel se záludně zasmál, ovšem
s tím, na co velitel myslel, veleknězova poznámka naprosto nesouvisela. „Nezískal jsi teď někdy další
sílu?“ zeptal se velekněz podezřívavě. Lado roztáhl ruce, znovu je spustil a pokýval souhlasně hlavou.
„Ovšem,“ odvětil velekněz, „proč se ptát na věci, které jsou více než jasné.“ Bělouš se na Lada upřeně
díval. Zavál mořský vzduch. Lado pohled opětoval a znovu poznal, že koňské oči slouží jako zrcadlo do
vlastního nitra. „Zaujal tě náš Bělouš?“ zeptal se kněz, „tak abys věděl, když nastane tma a Slunce
sestoupí zpět do lesů, Mocný Vid někdy na loďce přijede na náš ostrov a na tomto svém Bělouši,
kterého jsme zasvětili jen jemu, se mile rád projíždí. My pak ráno jen vidíme, jak je chudák Kůň celý
zpocený a udýchaný. Když se podíváme na Slunce, přepadne nás pocit veselí.“ Velitel se naoko
zasmál, ale každý poznal, že jeho smích byl strojený. „A co ten veliký sluneční meč?“ zeptal se Lado,
„je stále uvnitř?“ „Samozřejmě,“ odvětil kněz, „copak bychom mohli slunečního Hrdinu uctívat bez
něj? Dokonce i roh hojnosti je na svém místě.“ Lado najednou zakašlal. Velitel zkřížil ruce na prsou a
v jeho černých očích se objevil bílý plamen. „Bělouš, meč, roh, síla … a co naše výprava?“ zeptal se,
„vždyť přece nemáme času nazbyt.“ „Pravda,“ vložil se do rozhovoru konečně Johan, „musíme zjistit,
kde se nachází císař.“ „Císař,“ odvětil velekněz, „se chystá utábořit …“ Na tomto místě je důležité
zmínit, jaké mravy na Červeném ostrově vlastně vládly. I když si lidé volili svého vladyku, tedy
náčelníka a představitele, jehož titul byl zpravidla dědičný, všichni zároveň dali na rady moudrého
velekněze, kterého dokonce poslouchal i sám vladyka. Není tedy divu, že za ním skoro každé ráno
přicházeli poslové s těmi nejčerstvějšími novinkami, které se týkaly nejen ostrova a jeho přilehlých
oblastí, ale celé pevniny a současného stavu říše. Jedině díky tomu bylo možné rozhodnout, kdy je
vhodné se bránit, popřípadě útočit. A zrovna tohle ráno, kdy si Lado vyrazil na procházku skrze
šípkový keř, k veleknězi přijel jízdní posel až z Mírova. Velekněz ho pohostil a vyslechl si každou
zprávu, kterou mu posel mohl sdělit. „… daleko na Západ od Města rady,“ pokračoval velekněz,
„kousek od vesničky Habrova.“ Jeho zdroje byly očividně velice přesné. Holt to už tak bývá, že lidé na
okraji světa mají lepší přehled než lidé, kteří v oblastech hlavního děje žijí. „Proč zrovna tam?“
nechápal velitel. „Nevím,“ pokrčil velekněz rameny, „buď mu to někdo poradil, nebo se jedná o
zmatení nepřítele.“ „Spíš cestou nabere bojovníky vašeho svazu,“ pronesl uvědoměle Lado, „možná
když bojovníci uvidí císaře naživo, zvedne jim to náladu a všichni budou vědět, že na ně a všechny
jejich dohody nezapomněl.“ Lado se znovu pomateně zasmál. „Je chytrý,“ dodal a zamlaskal rty.
„Ano,“ odvětil velekněz zaraženě, zatímco Lada podezřívavě sledoval. „Takže si myslíš,“ zeptal se se
zájmem velitel, „že císař naše dohody dodrží i v budoucnu?“ „Spíš ne,“ obrátil na něj Lado svůj
pohled, „do roka a do dne všechny dohody skončí. Vsadíme se?“ Velitel si odfrkl. „Kašlu na císaře,“
řekl naštvaně, „i na ty jeho hry, v nichž my jsme jen postavičkami. Heimirich nám ještě prokáže
službu, když ho nechá zabít.“ „Zemře-li císař,“ snažil se Johan osvěžit velitelovi paměť, „celá říše se
obrátí proti vám, a to hned a bez výčitek.“ Lado to už nevydržel a odběhl k jednomu nejbližšímu
domu, kde slušně požádal o hrníček vody, mléka, odvaru nebo čehokoli, co by se dalo bezpečně vypít.
Jakmile dopil jeden hrníček, ihned vřele požádal o další. „Není mu něco?“ naklonil se velitel
k Johanovi, „vypadá, jako by ho něco koplo do hlavy.“ Velekněz otázku slyšel. „To se lidem stává
skoro vždy,“ odpověděl za Johana, „když získají novou sílu, Lado se chová ještě docela umírněně.“
„Jo?“ zeptal se nevěřícně velitel. „Ano,“ odpověděl kněz, „ovšem v jeho případě tam bude i něco
jiného.“ „U všech svatých,“ rozkřikl se Johan, načež se ihned začal v duchu omlouvat, „nechte už těch
vašich bludů! Prostě mu přeskočilo, vidím to na nezvratné poškození mozku.“ Velekněz se zasmál.
„Kdepak,“ odpověděl, „za pár dní bude jako předtím.“
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Když se Lado ladně ládoval kulatými ovocnými koláči, na nichž byly všude barevně vyobrazeny znaky
Slunce, povšiml si, že branou prochází skupina dívek různého věku. Všechny na sobě měly jemný bílý
šat a věneček ze stromových větviček. Lado zůstal stát jako zaražený. Věděl, že asi předtím šly
zkontrolovat studně a studánky, aby jim v zimě nic nechybělo a udržely si pitnou vodu, ovšem v očích
dívek bylo něco víc, něco velmi silného. Lado se k nim najednou plnou rychlostí rozběhl, načež se
dívky pochopitelně vylekaly a zastavily. Avšak ještě před tím, než by do nich byl naboural, padl na
kolena a sklopil hlavu. Nikdo z přihlížejících nevěděl, co to mělo znamenat. Po chvíli se však dívky
vzpamatovaly a všechny pomaličku přešly k Ladovi. Jedna z nich, která šla včele, vzala opatrně Ladovu
hlavu do svých jemných ruček a zavřela oči. Lado pocítil sílu. Byla mocná, krásná a čistá, taková,
kterou mu čas od času dodala Mlada. Lado se myšlenkami vrátil do své vesnice, k lesnímu horskému
potůčku, k chlebu s tvarohem a bylinkami, smaženému Lososu a jablkám v medu. Cítil vůni květů,
dokonalost každého malého lístečku, který ani jeden nebyl ten samý, všechny byly docela jiné, a
přesto přinášely stejný pocit štěstí a čistoty. Ležel na travnaté louce a držel se za ruce s dívkami z jeho
vesnice. Mluvil, pozoroval, smál se a prozkoumával. Nepotřeboval nikomu nic dokazovat, byl zkrátka
sám sebou, padající zářivá malá Hvězdička, která se třpytí za svítání. Přál si usnout věčným spánkem
mezi rozkvetlými hlohovými a šípkovými keři. Dotek dívky mu připadal jako dotek jemných
růžovobílých šatů. Zhluboka se nadechl a otevřel oči, které tentokrát zářily do všech stran. Byly tmavě
zelené, kolem zorniček spíše dožluta, na okrajích zase modré jako moře. „Děkuji,“ poděkoval vlídně
dívce, která se usmívala. Ještě tam klečel, když se dívky vydaly zpět do svých domovů, aby se
připravily na oslavy. Za dnešní den měl skutečně plno zážitků, těch, které vypadají skromně, avšak ve
skutečnosti jsou těmi nejdůležitějšími. „Takové je právo,“ zasmál se Lado. Ani nevěděl, proč to řekl.
Netrvalo dlouho a dostal citlivou ránu do zad. „Vstávej, ty podivíne,“ promluvil velitel rázně, „chtěl
jsem ti ukázat svůj skromný domek, ale vzhledem k tvému rozpoložení soudím, že čím dříve vyrazíme,
tím lépe.“ Začínala už být docela tma. Lado se postavil a obrátil na velitele svůj zrak. „Máš pravdu,“
řekl nakonec, „pojeďme. Doufám, že jste se vyspali.“ „Celkem ano,“ odvětil velitel, „ten Johan moc
místa nezabere, takže jsme měli docela prostor.“ Náhle se mu zablesklo v očích. Záludně se usmál.
„Tedy,“ dodal, „já jsem stejně spal jinde.“ V tu chvíli k nim přišel Johan, kterému se už chtělo pryč
z tohoto pro něj bohem zapomenutého místa. Za stále otevřenou branou spatřil Lado pobíhat
malého černého Kosa. „Kde máme Koně?“ zeptal se nakonec. „Kousek odtud,“ odpověděl velitel
zamyšleně, „v našich rozlehlých stájích, v našem Přístavu Koní.“ Zasmál se. „Ustájit tři sta Koní,“ dodal
nakonec, „není úplně jednoduché. Zvlášť tady na tom kostrbatém ostrově, a to i přesto, že rovin je tu
taky dost.“ Ještě dříve, než se všichni tři vydali skrze bránu, jež ležela pod ohromnými vysokými
dřevěnými palisádami, se velitel se všemi rozloučil. Lado se zdvořile uklonil směrem k veleknězi a
naposledy se podíval na celou osadu, aby si ji pečlivě vryl do paměti.
Hned vedle ležící stáje byly poměrně prostorné, nicméně velitel přesně věděl, v které budově a na
jakém místě se nacházeli všichni tři jejich Koně. Lado přivítal svého Větříka, který na něho upřel své
ušlechtilé oči. Když pod záštitou noci, s Měsícem za zády a ve stříbřitém svitu mnohých Hvězd vyrazili
skrze les, věděli, že nejpozději do svítání dorazí do jednoho přístavu na Jihu ostrova, který se nacházel
jen malinký kousek od pevniny. Byl to tak malý kousek, že když moře v zimě zamrzlo, dalo se mezi
pevninou a ostrovem bez problémů přecházet. Všichni tři byli odpočatí a poměrně najedení, ovšem
jediný, kdo myslel na zásoby, byl velitel, který s sebou táhl ohromný vak plný jídla. Zbývající zlato a
ostatní ukořistěné věci si nechal doma, takže se jeho Kůň cítil poměrně odlehčeně, což se odrazilo i
na jeho rychlosti a vůbec celkové ochotě jezdit. Lado měl hodně nad čím přemýšlet, aby si v hlavě
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srovnal vše, co se dozvěděl. Podstatně lépe už na tom byl se svými úkoly, protože nyní mu stačilo
dostat Heimiricha a tu černou vlčí sílu. Samozřejmě ho tížily i další otázky, například proč Stado
zničehonic odjel a nedal nic vědět ani jemu, ani Jarovi nebo ostatním bojovníkům z jeho vesnice.
Stále také myslel na Lovce, který mu ze začátku pomáhal a který se ho teď rozhodl napálit a vtáhnout
kdoví kam. Hvězdy nádherně zářily, celá souhvězdí byla velmi zřetelná, protože Obloha byla jasnější
než kdy jindy. Celou cestu se Lado nechal ovívat příjemným Větrem a nemohl se dočkat, až zažije
nějaké další dobrodružství, které ho určitě čekalo. Věděl, že se musí k Habrovu dostat dříve, než císař
poručí rozbít tábor. „Stihneme to,“ ujišťoval ho velitel, „do svítání jsme v přístavu.“ Jeli skrze louky,
malá políčka, lesy, mokřady a bažiny. Celou noc projezdili, aby se pak před nimi krajina otevřela a oni
ještě před svítáním spatřili dřevěné domečky, u nichž byly nataženy rybářské sítě. Moře se líně vlnilo
a doráželo na malý přístav, v němž stála loď velikostně tak akorát pro ně a jejich Koně. Zanedlouho
k ní dorazili. „Dojdu pro převozníka,“ navrhl velitel, zatímco sesedal, „znám se s ním, i když je to
dědek protivná.“ Povzdechl si. „Běžně mám úctu ke starším,“ promlouval nahlas, když se přibližoval
k jednomu domečku, „avšak pokud jsou babka s dědkem protivní, tak je nakopnu a tu protivnost
z nich dostanu.“ Prudce zaklepal na dveře. „Dědku,“ zakřičel velitel se skrývaným úsměvem, „vylez
odtamtud!“ Nic se neozývalo. „Ještě k tomu je nahluchlý!“ řekl velitel a začal se potichu smát, „snad
jsi nám tam nezplesnivěl, co dědku?“ Náhle se zevnitř domečku ozval hlas staříka, který už podle
zvuku neměl všechny zuby. „Z jaké díry jsi vylezl, protivo,“ rozčílil se hlas, „to nemáš úctu ke spánku
starce?“ „Úctu si šetřím až na věčný spánek,“ poznamenal škodolibě velitel. V tu chvíli se dveře
otevřely a z nich vykoukla tvář šedovousého staříka, který byl oblečený v prosté dlouhé košili. Jeho
oči zářily. Ani Lado, ani Johan nečekal, že se oba dva, velitel a stařík, vřele obejmou. „Představuji
vám,“ obrátil velitel svou usměvavou tvář na oba přátele, „svého otce.“ Lado s Johanem se na sebe
nevěřícně podívali. „Dobrovolně a rád,“ pokračoval velitel, „nás převeze na druhou stranu.“ Potom se
obrátil na staříka a nenápadně přiložil ruku na hlavici svého meče, který měl schovaný v pochvě.
„Dobře jsem tě vychoval,“ zasmál se stařík a nasadil hrdý výraz.
Netrvalo to ani chvilku a všichni čtyři spolu s Koňmi se líbezně plavili po moři, které však vypadalo
spíše jako veliká řeka, protože k protějšímu břehu to skutečně nebylo daleko. Stařík měl i přes svůj
pokročilý věk své řemeslo skutečně v ruce a byl až překvapivě rychlý. Ani se nenamáhal více
obléknout, jak už byl na to věčné převážení za každé podmínky a za každého počasí zvyklý. Jediné,
čeho si Lado s Johanem brzy povšimli a co je trošku vyvedlo z míry, byla starcova upovídanost. Když
se tak houpali na vlnách, stařík vyprávěl příběhy z dob, kdy byl ještě mladý a odvážný. „… zkrátka,“
navázal na svůj předchozí dlouhotrvající projev, „ten kněz k nám přišel s velikou zaoblenou holí a řekl,
že nám pokácí nejen sochu boha, ale i posvátný Dub.“ Na chvíli se zamyslel. „Toho se samozřejmě
lidé polekali,“ pokračoval, „a nakonec jsme se dohodli, že mu pomůžeme pokácet sochu, pokud nám
zachová posvátný Dub. On, vida, jak se dobrovolně vzdáváme model, souhlasil a slíbil, že Dub
nepokácí.“ „To nechápu,“ zarazil se Johan, „vždyť jsou přece pro vás ty modly nad míru důležité a
spojují vás s bohy, ne?“ „Tak nějak je spíše představují,“ odpověděl stařík vlídně a bezzubě, „jenže
lidskou rukou vyrobená socha, byť zasvěcená, se nemůže rovnat posvátnému Dubu.“ Johan zamrkal
očima. „Řeknu ti jednu starou poučku,“ snažil se stařík to celé Johanovi vysvětlit, „tři životy člověka,
jeden život Jelena. Tři životy Jelena, jeden život Dubu.“ Johan se nad tím chvíli zamýšlel, zatímco se
nechal hladit vlahým mořským Větrem. Loď se stále houpala. „Otče,“ pokusil se velitel změnit téma,
„znáš tohle?“ Potom zpod opasku vytáhl dýku, kterou si čaroděj ve Vinedě zapíchl do srdce. Stařík
přišel k dýce blíže, aby na ni dobře viděl. Chvíli ji zkoumal. „Podle těch znaků,“ začal stařík pomalu,
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„to bude patřit nějakému zabijákovi. Špatní lidé. Pracují pro toho, kdo nabídne nejvíc, takže
v dnešních dobách asi pro nějaké říšské podsvětí. Kouzly umí útočit i na dálku, a dokonce dokáží
skvěle přesvědčovat ostatní, aby se přidali na jejich stranu nebo jim nějakým způsobem posloužili.“
„Aha,“ zamyslel se velitel, „a jak je proti nim nejlepší postupovat?“ „Přivolat koloběh,“ pokrčil stařík
rameny, „bohové je pak potrestají.“ Velitel zamrkal očima. „A něco více … přímějšího?“ zeptal se.
„Dal bych si pozor,“ navázal stařík, „na jejich síly a smysly. Dokáží na dálku vycítit, když se k nim
někdo blíží, protože zabijáci jsou jako Sovy nebo Sojky a často také využívají jejich síly, které jsou
hodně ovlivněny běsy … a tedy vetřelci. Jsou tišší jako Sovy a závistiví jako Sojky, které všechno
potichu sledují, a pak přináší drby svému pánovi.“ Johan obrátil oči v sloup. Nějak ho poslední dobou
bolely oční bulvy. Netrvalo dlouho a loď připlula do malého přístavu na protější straně. Za pláží rostla
majestátní osamocená Bříza. „Děkujeme,“ řekl vlídně Lado, když nasedal na vyloděného Větříka, „za
převoz a za cenné rady.“ „Není zač,“ usmál se stařík, „budu na vás myslet, modlit se, ať vaše výprava
dobře dopadne.“ Listí stromů zašumělo. Velitel se škodolibě zasmál. „Hlavně do příště moc
nezchátrej, dědku,“ řekl dobíravě, „nebyla by pak s tebou žádná řeč.“ „Neboj se,“ odvětil stařík,
zatímco si uhlazoval svou dlouhou bílou košili, „dokud budu převážet, rybařit a hýbat se na čerstvém
vzduchu, nemůžu zblbnout.“ Velitel nasedl na svého Koně a protáhl se, načež lehce zívl. Potom se
všichni tři, Lado, Johan a velitel, vydali na travnatou planinku, za níž se nacházel ohromný hluboký les,
jenž je pojme do náruče a dovede na místo určení. Brána lesa, představovaná dvěma mohutnými
Duby, se za nimi zavřela.
Velitel odhadoval, že aby dojeli do Habrova, budou muset strávit ještě dvě noci v lese. Jeli neustále
s drobnými přestávkami, aby si odpočinuli, najedli a napili. Museli rovněž myslet na své Koně, kteří
naštěstí byli statní a na ježdění zvyklí. Jeli skrze lesy, louky, mokřady, kopečky a údolí. Občas narazili
na potůček nebo studánku, u níž se zastavili, pronesli naučená zaříkání a obřadně se její vody napili.
Lado myslel na to, jak nejlépe se před zabijáky schovat, aby je jejich zvířecí spojenci a bystré smysly,
patrně podpořené výluhy z pochybných hub a rostlin, nezpozorovali. Kdyby se tak stalo, sice by
možná vraždu císaře zmařili, nicméně Lado věděl, že by si zabijáci někde potají počkali na vhodný
okamžik. Lado se rozhodl, že zabijáky dostane, ať císaři předvede důkaz, že je Heimirich zrádce a
zaslouží zemřít. Doufal totiž, že by mu v hledání Heimiricha mohl nějakými prostředky pomoci. Vánek
se změnil v silnou vichřici, takže první noc naši cestovatelé strávili uprostřed houštím obklopené
mýtinky, kde si z větviček a mechu postavili přístřešek. Druhý den ráno pak opět rychlostí blesku
vyrazili na cestu skrze hluboký smíšený les, jemuž vládly statné Borovice. Když se potom opět v noci
uložili ke spánku, Lado pocítil, že s ním chce někdo mluvit, někdo, koho už nějakou dobu neviděl.
Jakmile zavřel víčka, všechno kolem něj se změnilo.
Červený plášť. Meč za opaskem. Tradiční noční mýtina ozářená třpytem nekonečného počtu Hvězd.
Lado poznal, že je opět jako křísník ve větrech. Zamrkal očima. Na mýtince byla kromě něj i jeho
známá víla, která ho předtím učila, jak se má bránit proti zloduchům a krvepijcům. Stála na druhém
konci mýtiny s rukama zkříženýma na prsou. Záludně a lehce povýšeně se usmívala, což spolu s jejím
půvabem vypadalo vskutku roztomile. Na sobě měla své bílé šaty a zlaté vlasy jí padaly až po pas.
Lehce se ve Větru vlnily a na pozadí temných vysokých stromů vypadaly, jako by byly z docela jiného
světa, světa plného ladnosti a okouzlení. „Tak Mocný Vid ti řekl,“ začala promlouvat se zdviženým
pohledem, „co jsi zač, není-liž pravda?“ Potom se pomalu a ladně vydala směrem k Ladovi, který
záludný úsměv opětoval a také zkřížil ruce na prsou. „Řekl,“ odpověděl, „a my dva se asi známe, že?“
Víla k němu přišla tak blízko, až se jejich nosy málem navzájem dotýkaly. Stále se podivně usmívala.
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„Zajímavé,“ řekla, „že ti zrovna o nás dvou zapomněl povědět.“ Najednou, nečekaně a bez zeptání
plácla víla Lada přes zadní část těla. Lado zrudl. „Jednu dobu jsme spolu žili, Hvězdičko,“ dodala víla a
od srdce se zasmála. Ladovi se ozvalo pálení na levé tváři. „Je smůla, že si nic nepamatuješ,“ řekla
nakonec, „zvláště ty věci, které jsem tě naučila … teď myslím ty soukromé věci.“ Lado se stále
červenal, vůbec nevěděl, co by na to měl říct. Nadechl se. „Ztratil jsem paměť?“ zeptal se smutně.
„Kdepak,“ rozesmála se víla, „až projdeš skrze očistné kotle Matky Země, tak se ti zase vrátí.“ Znovu
nasadila záludný výraz. „A,“ pokračovala pomalu, „jestli pak budeš chtít, můžeme spolu znovu
prozkoumat Lísky.“ „Hm,“ odvětil Lado zaraženě. Jeho mysl však tížila jiná otázka. „Jak je možné,“
zeptal se po chvíli ticha, „že si nic nepamatuju?“ Víla vyprskla smíchy. „Copak neznáš přírodní
zákony?“ zeptala se, „copak je necítíš?“ Potom se zastavila. „Aha,“ řekla nakonec, „já zapomněla, že
jsi teď člověk. Nuže dobrá, pokusím se ti to přiblížit.“ „Když se dítě poprvé nadechne,“ začala
zeširoka, „vdechne ducha, nového, čistého – tedy většinou čistého – a bez vzpomínek. Tak se spojí
tělo, tedy krev, duch a duše v jeden nerozlučitelný celek, chápeš?“ Lado pokýval hlavou. „Vzpomínky
všech těchto tří částí splynou a potlačí se,“ poznamenala víla, „aby člověk mohl nerušeně projít
koloběhem, dětstvím, dospíváním, dospělostí, stárnutím a celým vývojem podle zákonů Přírody.“ „A
až v kotlech Země,“ dodala víla, „se toto spojení přeruší, tedy ne úplně, ale to je vedlejší. Duše si pak
bude pamatovat vše jako předtím a navíc ten minulý život.“ „Hm,“ odvětil Lado prostě a zamyšleně,
„ale proč je ten zákon takový? Nebylo by snazší si vše pamatovat?“ Víla se opět rozesmála. „To každá
duše je hned hr do nového života,“ řekla víla, „ale když pak uprostřed života pozná, že ty zkoušky jsou
těžší, než předpokládala, tak by ji začala děsit vidina těch zkoušek, o kterých by věděla, že ji budou
teprve čekat. Potom by každý první spáchal sebevraždu. Není dobré, když člověk, hlavně člověk, ví
vše dopředu, děsilo by ho to.“ „Vědět moc je nebezpečné,“ odvětil Lado zamyšleně, „stejně tak jako
vědět málo.“ „Správně,“ rozesmála se víla, „něco přeci víš. Schopnosti se přenáší po duši stejně tak
jako po duchovi místa nebo krvi rodu. Malé dítě, i když ještě neumí chodit, už má vytvořenou
základní osobnost, pohyby, zvyky a pohled na svět.“ Víle se rozevřely její krásné oči. Lado nechápal.
„Třeba ty od doby,“ vysvětlila, „kdy ses naučil chodit, máš zvyk pochodovat sem a tam a zpívat si do
toho písničky. Myslím dokonce, že jsi jako dítě zpíval dřív, než jsi mluvil.“ Vlídně se usmála, připadalo
jí to nezvyklé tyto věci Ladovi vysvětlovat. „A tohle jsi dělal,“ dodala s pocitem hrdosti, „v každém
svém minulém životě.“ Znovu zkřížila ruce na prsou. „A nechutnají ti náhodou jablka v medu?“
zeptala se s opět zdviženým pohledem, „a nevábí tě už od dětství obrázek slunečního Hrdiny v bílém?
Nebál ses jako malý, že porušíš nějaká pravidla? Nebrečel jsi náhodou vždy, když se ti nepodařilo
udělat věci tak, jak je po tobě chtěla maminka?“ Lado vypadal zmateně. „K čemu je vysvětlování,“
dodala víla, „když moudrost neleží ani tady …“ Ukázala na jeho hlavu. „Ani tady,“ zopakovala a
ukázala na další části těla. Nakonec se záludně usmála. „Ale tady,“ dodala a okamžitě nato Lada silně
objala. „Ani skutečnost ani představy,“ řekla vlídně, „ale to, co jsi ty, pravdivě a upřímně, co jsem já,
co je Příroda kolem nás – to je důležité.“

8
Nedá se přímo říci, že by probuzení, které Lada a jeho dva přátele druhý den ráno čekalo, bylo tím
nejsladším. Zdálky se k nim totiž dostal hlasitý povyk nespočtu hlasů. Lado se prudce posadil a opřel
se dlaněmi o mech, na němž všichni tři leželi. „Vojáci,“ řekl a hlasitě zívl, „měli bychom co nejrychleji
najít císaře nebo zabijáky. Vyberte si.“ Velitel se protáhl. „Zabijáky,“ odvětil a nechal se pohladit
ranním vánkem, „stejně by nám nikdo neuvěřil, že se proti císaři chystá vzpoura. Kdybychom šli
rovnou do tábora, asi by si nás tam nechali.“ „A popravili,“ zasmál se Lado, když se jen s obtížemi
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pokoušel postavit. Johan si povzdechl. „A jak je chcete najít?“ zeptal se, „po čichu?“ Lado s velitelem
se na sebe podívali. V tu chvíli ale vysoko nad nimi zapištěl Jestřáb, který kroužil v širokých kruzích.
„Myslím,“ řekl Lado a pomateně se zasmál, „že hledání obstará moje maličkost. Horší to bude s tím,
aby nás nezpozorovali.“ „To jsou nesmysly,“ nesouhlasil Johan, „stačí, když půjdeme dostatečně
potichu.“ Lado se zamyslel. „Jací jsou vaši zvířecí spojenci?“ zeptal se s vážným výrazem na obličeji.
Johan zpočátku nevěděl, o čem to Lado zase mluví, ale nakonec si řekl, že když už je jednou na výletě,
tak bude odpovídat i na naprosto nepodstatné otázky. „No,“ řekl Johan s dávkou ironie, „můj rod má
v erbu Kohouta.“ „Aha,“ pokýval Lado hlavou, „a tvůj?“ Obrátil pohled na velitele, který se drbal na
hlavě. „Když jsem se stal Videm,“ řekl velitel nakonec, „zjevila se mi nádherná zrzavá Liška. Jako by se
usmívala.“ Ladovi se rozzářily oči. „No vida,“ řekl a tleskl dlaněmi, „tomu se říká pomoc bohů.“ „Ne,“
dovolil si nesouhlasit Johan, „tomu se říká náhoda.“ Lado na něj jen mávl rukou. Potom se obrátil
k veliteli a důvěrně si s ním promluvil. „Vymyslel jsem to takhle,“ začal, „uděláme obřad, při kterém já
poprosím Jestřába o vedení, a ty poprosíš Lišku o schování. Nejen, že budeme přesně vědět, kam
jdeme, ale zároveň budeme pro spojence zabijáků neviditelní.“ Velitel si opřel bradu do dlaně.
„Dobře,“ řekl nakonec, „ale jak to provedeme? V kruhu?“ „Jak jinak,“ pokrčil Lado rameny, „ale
nemám obětiny.“ „Já jo,“ zasmál se velitel, „celý vak.“ Ještě se oba dva na chvíli zamysleli, načež
začali uprostřed malého místečka v lese vytvářet kruh. Lado ho obřadně vyčistil větvičkami a přesně
určil polohy Východu, Jihu, Západu a Severu. „Stoupni si stranou,“ řekl Lado Johanovi, který tak jen
s povzdechem učinil. Lado nasál čerstvý lesní vzduch, který se mu dostal do každého záhybu jeho
těla. Myslel při tom na Jestřába, na sílu, která se ukrývala hluboko v jeho nitru. V rukou držel malou
borovou větvičku, kterou pomalu zapálil právě rozkřesaným ohněm. Ta ihned vzplanula a zazářila
jasným světlem, které se do ní dostalo ze Slunce. Obrátil se napřed na Východ, pak Západ, Jih, Sever,
a nakonec opět Východ. „Jestřábe, můj spojenče,“ začal obřadně, „ve skromnosti před tebe
předstupuji a nabízím ti tento dar.“ Položil před sebe nějaké jídlo z velitelova vaku, které se nejvíce
pro Jestřába hodilo. Tímto promluvil v řeči znamení, řečí, se kterou mluví Příroda s lidmi a lidé
s Přírodou. „Moc tě prosím,“ pokračoval Lado pokorně, „abys nás navedl přímo do zad zabijáků, kteří
se chystají zavraždit císaře.“ Nadechl se. Jestřáb, který nad ním kroužil, pronikavě vykřikl. Okamžitě
po tom se do obřadu vložil velitel. „Zrzavá Liško, ty, která umíš měnit podoby a skrývat se za svým
ocasem,“ promluvil a zvedl svou obětinu do výšky, „ve skromnosti před tebe předstupuji a nabízím ti
tento dar. Moc tě prosím, vezmi nás pod svůj kožich a skryj nás před zraky všech, kteří by nás teď
chtěli pozorovat.“ Netrvalo dlouho a všichni tři přátelé v dáli uslyšeli praskání větviček. Johan se
nezmohl na nic víc, než jen na to, aby otevřel ústa dokořán. Před všemi se na nějakou dobu zjevila
krásná Liška, která ale skoro okamžitě zmizela. Lado se znovu nadechl čerstvého vzduchu. „Tak to by
bylo,“ řekl nakonec a usmál se na velitele. Listí stromů zašumělo. „Koně necháme tady,“ poručil
velitel, když si k opasku připevňoval meč, „vrátíme se pro ně za chvíli. Celou tu oblast dobře znám.“
Jestřáb zakřičel a zamířil směrem k Západu. „No,“ usmál se Lado, „pojďme za ním.“ Po těchto slovech
se všichni tři během vypravili směrem k místu, nad nímž kroužil Jestřáb. Johan oběma svým přátelům
sotva stačil. „Bludy a mámení,“ pomyslel si, „za tohle nás čeká věčné zatracení.“
Jestřáb zamířil na Jih. Všichni tři ho následovali skrze hluboký les, jemuž vládly vysoké Borovice.
„Pozor!“ vykřikl najednou Lado směrem k veliteli, který málem šlápl na velmi překvapenou Zmiji.
„Dávej si pozor,“ vytkl mu, „kam šlapeš.“ Velitel měl úplně rozevřené oči. „Ale jak to …“ nechápal,
„jak je možné, že neutekla, když dupeme jako stádo Koní?“ Lado se nenamáhal na jeho otázku
odpovídat, prostě přímo sledoval místo na Obloze, kterým se ubíral Jestřáb. Běželi dlouho, přes malý
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kopeček, skrze husté houští, malé údolíčko, až se dostali na pěkné rozlehlé místečko, nad nímž vlálo
listí korun vysokých stromů. Jestřáb se na Obloze před nimi zastavil. Nyní majestátně kroužil ve
velkém kruhu. „Stát,“ poručil Lado a začal se rozhlížet kolem. Uvědomil si, že jsou v malé roklince, na
jejímž protějším konci se nachází několik keřů a houští, za kterým patrně na okraji tohoto ohromného
lesa vedla polní cestička. Nejvíce je však překvapilo to, že v dálce u jedné Borovice seděl člověk
s nožem v ruce. Kolem sebe měl nejrůznější zbraně, patrně náhradní nebo jen do zásoby. Velitele
překvapilo, když najednou spatřil, že má člověk u opasku zastrčenou zabijáckou dýku. Usmál se. „On
si nás vůbec nevšímá,“ řekl nadšeně a velmi potichu, „co teď?“ Lado se zamyslel. „Musíme ho
dostat,“ řekl nakonec, „aby nevaroval ostatní.“ Potom se domluvili, že se rozdělí tak, aby šel každý
z jedné strany. Oba se nenápadně plížili v lesním podrostu jako dva hadi, kteří si vyhlédli svou kořist.
Velitel přišel k zabijákovi zezadu a opatrně si z pochvy vytáhl meč. Zabiják až do poslední chvíle nic
netušil. Když se však nakonec s nožem v ruce otočil, velitel ho ťal přímo přes hrdlo. Zabiják spadl na
Zem a chytil se za krk. Za pár okamžiků bylo po něm. „Slušná práce,“ pochválil velitele Lado, „léta
zkušenosti se nezapřou.“ Najednou všichni za houštím uslyšeli křik a ržání Koní. „Rychle, ke keřům,“
řekl Lado veliteli a Johanovi, „něco se děje.“ Tu si povšiml, že se mezi zbraněmi u Borovice válí i luk
s šípy. Okamžitě si ho vzal a vydal se za velitelem, který se už rozběhl skrze údolíčko nahoru směrem
k houští na okraji polní cesty.
Jízdní družina vyrazila na obhlídku kolem tábora. Chtěli se zkrátka přesvědčit, že zvolili správné a
klidné místo. Jeli skrze les, potom se napojili na cestičku, po jejíž levé straně se táhla rozhlehlá louka,
která postupně přecházela v pole. Cestička byla krásně prašná a stoupala do mírného kopečka, který
však byl stejně jako cestička sama velmi rozlehlý a prostorný. Jenže tu se jejich vůdce zastavil. Cítil ve
vzduchu něco neobvyklého. Než se stačil rozkoukat, na jeho družinu se s křikem vynořilo několik lidí
v oblecích, které dobře splývaly s barvami lesa. Jeho stráž neměla šanci. Jeden jeho pobočník dostal
ránu přímo do obličeje a spadl na Zem. Ještě byl naživu, jenže to už k němu přiběhl jak Zmije rychlý
zabiják a vrazil mu dýku s jedem přímo do hrudi. Voják byl ihned mrtvý. Ostatní strážci vytáhli meče a
chtěli se proti zabijákům bránit, jenže ti začali házet nějaké kamínky, které se jim zarazily do tváří.
Jakmile vykřikli bolestí, zabijáci se mrštně přihnali a vrazili jim dýku do hrudi nebo je jiným způsobem
zbavili bojeschopnosti. Zbývající vojáci se semknuli kolem svého vůdce a začali ho směle chránit. Sek.
Jednoho zabijáka se jim podařilo seknout do hrudi, což ovšem ostatní ještě více rozzuřilo. Voják po
vůdcově levém boku padl. Zabijákovi se zaplavily oči štěstím, ale i něčím jiným, protože vypadaly
nepřirozeně rozespale. Už se chystal vůdce seknout jedem napuštěnou dýkou, když tu mu přímo
skrze hlavu proletěl šíp, který se mu v ní ihned zasekl. Zabiják vůbec nestačil nic udělat, prostě se
rovnou zřítil na Zem. Další zasvištění. Druhému zabijákovi prošel šíp přímo skrze tělo. Vůdce družiny
koukal zmateně kolem sebe. Vrcholem bylo, když se z houští s bojovým pokřikem a nablýskaným
mečem v ruce vynořil černooký bojovník, který ale … začal sekat do zabijáků. Další šíp. Zabiják je
mrtvý. Křupnutí. Pád. Houští zašumělo. Postavení se. Z houští najednou vyběhl další bojovník, jehož
oblečení bylo po nešikovném pádu celé od listí. V jeho očích planul sám les. Netrvalo dlouho a bylo
po boji, z celé ochranky přežil jen jediný strážce, který stál křečovitě po boku svého vůdce.
„Uf,“ oddechl si Lado, „to teda bylo něco. Děkuji, bohové, za pomoc.“ Vítr zašuměl v korunách
stromů. „To mi povídej,“ otřel si velitel pot z čela, zatímco stále pozoroval posledního vystrašeného
vojáka a jeho pána. Lado si narovnal záda, něco mu v nich křuplo. Potom se nadechl a obrátil svůj
zrak na vůdce, který se tvářil poměrně hrdě. Lado se záludně usmál. Odhadoval ho totiž přibližně na
věk své matky. „Co je tohle za strejdu?“ zeptal se, „třeba by nás mohl dovést k císaři, určitě tam
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budou čekat další zabijáci. Podle mě jsou rozmístěni na více místech.“ „Nevím, kdo to je,“ pokrčil
velitel rameny, „má kroužkovanou zbroj, plášť, cizokrajný oděv … možná až přehnaně pěkný.“ V tu
chvíli se z houští vynořil Johan, který si se sklopenou hlavou oprašoval své kněžské roucho. Při běhu
totiž také zakopl. Když se však prodral mezi stromy a keři a došel na prašnou cestičku, najednou se
zarazil. Zvedl hlavu a pohlédl na vůdce jízdní družiny. Najednou se příšerně vylekal a hluboce se
uklonil. Vůdce vojáků se hrdě narovnal a pokýval hlavou. „He?“ zeptal se Lado. „Vy pitomci,“ řekl
Johan potichu s přivřenými rty, „to je přeci sám císař.“ Ladovi z tváře zmizel úsměv, najednou úplně
zrudl jako Johan a neobratně zopakoval stejnou úklonu. Avšak celou tu poněkud trapnou situaci se
mu podařilo spravit oslovením, které ho před několika dny Johan naučil. „Romanorum imperator,“
řekl Lado zkomoleně. Císař se dojatě usmál.
Velitel se sotva udržel, aby se při pohledu na třesoucího se Lada nerozesmál. Zatímco císař a jeho
strážce prohlíželi mrtvoly, Lado si rychlostí Datla klepal kloubem palce do zubů. Naštěstí velitel
neslyšel, že si Lado potichu neustále opakoval: „Hrome, hrome, hrome.“ Johan si zachoval svou
kněžskou vážnost a důstojnost. Lado začal chodit sem a tam. „Málem jsme to nestihli,“ říkal si pro
sebe, „no tomu se tedy říká být ve správný čas na správném místě. Hrome, hrome, hrome!“ Císař se
královsky podrbal ve vousech. Vstal od poslední mrtvoly a rozhlédl se kolem sebe. Potom upřel zrak
na Johana, který jediný vypadal, že s ním bude umět mluvit. „Nevíte náhodou, co jsou zač?“ zeptal se
ve svém jazyce. „Císařské veličenstvo,“ odvětil Johan, kterému se tento způsob proslovu zamlouval,
„dovolte mi říci vám, že to jsou vesměs zkušení nájemní zabijáci, které si najal velitel jednoho vašeho
vojenského oddílu, tedy, omlouvám se, že se nevyznám v armádních věcech, jsem jen prostý kněz.“
„K věci,“ popohnal ho císař. „Nuže,“ pokračoval Johan, „strůjcem toho všeho je Heimirich, který vás
chtěl připravit o život.“ Potom mu Johan řekl vše, co o Heimirichovi věděl a jaké zrady se Heimirich
dopustil v Městě rady. „A tihle?“ zeptal se císař nakonec a ukázal na sem a tam chodícího Lada a
zamyšleného velitele. Johan vyložil po pravdě vše, co se přihodilo. Císař ze začátku jeho slovům příliš
nevěřil, ovšem když mu Johan sdělil Heimirichovu motivaci a když popsal i toho čaroděje, který byl
často vídán v Heimirichově přítomnosti, jeho tvář výrazně zvážněla. „Ten zrádce!“ rozkřikl se a obrátil
svůj pohled na svého strážce, „musím mu dát okamžitě setnout hlavu!“ Jenže v tu chvíli si císař
uvědomil, že Heimirich je daleko a že není způsob, jak ho rychle zastavit. Vyrazil totiž s celým svým
oddílem potlačovat vzpoury na hranicích s Našinci, a kdyby ho císař nechal okamžitě předvolat, určitě
by pojal podezření a někde se ukryl. Koneckonců Heimirich byl podporovaný vévody a měl tak docela
vliv. Císař si povzdechl. „Řekni svým kamarádům,“ obrátil se nakonec na Johana, „že jsou vítáni u mě
v táboře. Budu poctěn, pokud mě doprovodíte.“ „Samozřejmě, veličenstvo,“ odvětil Johan a zdvořile
se uklonil. Císař pokýval hlavou a vylezl na svého statného Koně. Johan zvedl zrak a pomalu přešel
k Ladovi a velitelovi. „Císař nás zve k sobě,“ řekl jim vážně, „jestli vy dva neznabozi něco zkazíte, tak si
mě pak nepřejte.“ Lado se zastavil a zhluboka se nadechl. Potom se vydal za Johanem a velitelem pro
Koně mrtvých strážců, které využili pro své potřeby z důvodu svého dočasného ustanovení jakožto
členové císařovy osobní stráže. Po císařově boku jel Johan s vojákem, za nimi pak vedle sebe Lado
s velitelem. „Říše je úplně na nic,“ řekl velitel. „Pšt,“ odvětil Lado vystrašeně. „Ale prosím tě,“ zasmál
se velitel, „vždyť nám ani slovo nerozumí. Jde o to, že oni jsou samé obědy, schůzky, porady … ale aby
něco rychle udělali, to ne. Třeba takový voják …“ Lado se začal usmívat. „… ten to má těžké,“
pokračoval velitel, „nejlepší pro říši je, aby vůbec nemyslel a nic nechtěl. A když náhodou něco
potřebuje, musí zajít za svým velitelem, který osloví biskupa, který osloví arcibiskupa a vévodu, který
osloví císaře – a všem se musí psát dopisy, vyplňovat údaje, přikládat … tu … pečeť.“ Povzdechl si.
105

„Nerad bych se dočkal doby,“ řekl nakonec smutně, „kdy tohle papírování bude na každém rohu.“
„To já taky,“ usmál se Lado, načež okamžitě upřel pohled před sebe na velikou rovinu, kde se v dáli
rozkládal vojenský tábor.
Ještě dříve, než všichni vstoupili do vyzdobeného a prostorného stanu, vydal císař rozkazy několika
hlídkám, aby přivezly těla mrtvých vojáků a zabijáků spolu se třemi Koňmi, kteří patřili Ladovi,
Johanovi a velitelovi. Johan se vojákům pokusil popsat místo v lese, kde je nechali. „Prostě kousek na
severovýchod,“ řekl Johan nakonec netrpělivě, „chápete to?“ „Tak určitě,“ zasmál se voják a
neobratně se vzpřímil, načež spolu se svými kumpány odešel do lesních hlubin. Lado už byl na cestě
do stanu, když spatřil k němu dobíhajícího Johana, který chtěl z bezpečnostních důvodů vstoupit jako
první. „Co ti vojáčci?“ zeptal se Lado škodolibě, „nevypadali, že by to pochopili.“ „Ale,“ mávl Johan
rukou, „hlavně, že disciplinovaně bojují, nemusí přeci myslet. To už řecký filozof Platón mluvil o
dělení společnosti …“ Lado si to ani nevyslechl a okamžitě vstoupil do stanu ještě před Johanem.
Jakmile se poslední dobou řeklo Řecko, Řím nebo říše, dostal z toho osypky. Stan byl uvnitř vskutku
prostorný. Bylo tam místo pro několik dalších hostů, mezi nimiž už od pohledu byli vojenští velitelé a
císařův doprovod. Na obrovském stole se rozkládaly nějaké listy, dopisy a prsteny. Kolem se válely
cizokrajné kožešiny. Císař se postavil ke stolu a začal rozmlouvat s Johanem. „Naneštěstí není jak
Heimiricha zastavit,“ řekl potichu, „kdybych ho k sobě nečekaně pozval, určitě by pojal podezření a
utekl k saskému vévodovi.“ Johan neodpovídal. „Přelož jim to,“ poručil císař nakonec. Johan poslechl
a všechno svým přátelům přeložil. Velitel začal rudnout. „Musíme počkat,“ pokračoval císař, „až se
vrátí z výpravy.“ Johan to přeložil. „Jasně,“ začal potichu a naštvaně Lado, „a mezitím povraždí
několik našich vesnic.“ Johan se nenamáhal s překladem. „Avšak,“ řekl císař slavnostně, „můžu vám
dát seznam míst, na která jsem ho poslal. Je u nich uvedená i doba přesně podle toho, jak jsem se
domluvil s jednotlivými markrabími.“ Potom začal prohledávat spisy na stole a hledat mezi nimi
požadovaný dokument. Když ho našel, hrdě ho podal Johanovi, který ho s vděkem přijal. Johan ihned
nato poodešel ke svým přátelům. „Vida,“ řekl potichu, „v horách bude přibližně za pět dní, nedaleko
od vaší vesnice směrem k Našincům.“ „Hm,“ odvětil Lado smutně, „jenže s celým oddílem. To ho
možná radši necháme projít.“ Nastala chvíle ticha, kterou přerušil až nečekaný vpád jednoho vojáka.
„Vaše veličenstvo,“ začal voják udýchaně, „naši odborní pracovníci včele s doktory prozkoumali těla
těch zabijáků.“ „A?“ obrátil se na něj císař. „Jsou to ti, kteří si najali ty dezertéry,“ dodal voják,
hluboce se uklonil a zmizel ve víru tábora. Císař praštil rukou do stolu. „Vaše veličenstvo,“ zeptal se
Johan zdvořile, „smím se zeptat, o jaké dezertéry jde?“ „Teď už mi to začíná dávat smysl,“ začal císař
zeširoka, „totiž Heimirich požádal vévodu, jestli by nemohl vycvičit elitní jednotku na boj proti
Vindům. Prý díky zprávám očitých svědků z bojiště a spisům nějakého kněze …“ Johan ztuhl. „…
věděl,“ pokračoval císař, „jak je nejlepší proti nim postupovat. Jenže vévoda nakonec odmítl jednotku
svěřit pod Heimirichovo velení, tak najednou všichni z té jednotky zničehonic dezertovali.“ Johan
zavřel oči. „Říkalo se,“ dodal císař, „že jim někdo zaplatil, aby pro něj pracovali. Tak vzali svoje rodiny
a ze dne na den zmizeli.“ Císař si opřel čelo do dlaní. „Jeden můj muž je sledoval,“ dodal,
„profesionál. Jednoho z nich se mu podařilo zajmout a citlivými prostředky vyslechnout. Avšak jediné,
co se dozvěděl, bylo, že ten, kdo je najal, měl nějakou pověřovací listinu od biskupa, který chce dostat
území Hor do své diecéze.“ Císař se nadechl. „Pochopitelně to biskup popřel,“ dodal nakonec, „a
všichni jeho přátelé se ho zastali. Nevěděl jsem, že Heimirich s biskupem uzavřeli spojenectví.“ Johan
stál jako zaražený. Když císař skončil, Johan všechno svým přátelům přeložil. „Chápu to správně,“
začal se pomalu ujišťovat Lado, jemuž už tikaly snad všechny svaly na obličeji, „že k nám ještě před
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tím Richovým oddílem zamířila skupina nějakých cvičených vojáků?“ Najednou si Johan vzpomněl na
slova, která mu Heimirich pověděl oné noci v Městě rady. Úplně na ně zapomněl, považoval je totiž
spíše za výhružku. „Na lidi z Hor také dojde,“ řekl tehdy Heimirich, „i když si myslí, jak jsou v bezpečí.
Nevědí, kdo k nim míří.“ Johan zaraženě pokýval hlavou. Opět nastala chvíle ticha. Když však Johan
uviděl Ladův zoufalý výraz, snažil se ho utěšit. „Zachovej klid,“ řekl mu potichu, „stejně je málo
pravděpodobné, že míří zrovna do vaší vesnice.“ Lado se div na místě nerozbrečel.
Po nějaké chvíli Lado chodil sem a tam, v jeho očích se třpytily zadržované slzy. Císař něco sepisoval
na stole, ostatní vojáci kolem jen nečinně přihlíželi. „Je mi to líto,“ řekl císař, když se dozvěděl, odkud
Lado pochází, „jediné, co pro vás mohu udělat, je napsat vám propustku, abyste se domů mohli
dostat co nejrychleji i přes území říše.“ Přivřel oči. „Zachránili jste mi život,“ řekl potichu, „tak si ji
zasloužíte.“ Nakonec propustku pečlivě zamotal a podal ji Johanovi. „Nemusíte jezdit přes blata,“ řekl
císař slavnostně, „s tímhle vás nikdo nebude zdržovat.“ „Děkujeme mnohokrát, veličenstvo,“ odvětil
Johan a zdvořile se uklonil. Potom vysvětlil svým přátelům, co mu to císař vlastně podal, avšak Lado si
jeho slov vůbec nevšímal. Snažil se totiž ovládnout, protože se mu hlavou honily myšlenky týkající se
toho, co se asi stalo jeho přátelům ve vesnici, Mladě, matce … jestli jsou vůbec v pořádku. Do toho
všeho mu stále zamotával hlavu ten zážitek s šípkovým keřem, s nímž byla spojena nová síla, která se
v jeho těle, duchovi a duši ještě pořádně neusadila. Císař ho chvíli jen mlčky pozoroval. „Lužičan,“
zakroutil nakonec nevěřícně hlavou, „to jsou úplně jiné zvyky, úplně jiná kultura.“ Johan na císaře
obrátil zrak. „Byl jsem v různých jejich osadách,“ snažil se císař zlehčit vypjatou situaci, „poznal jsem
kulturu Třince, Lužice, Převorska, Pomořanska, pražského typu, střední Evropy … všechno Vindové
jakbysmet, tedy spolu s ostatními národy. Ale naštěstí, díky vlivu našeho nebeského pána, jsou
Našinci a Polané křesťané a jdou nám na ruku. Jsou správně namyšlení a moci-chtiví, přesně takoví,
jací mají být, aby se hýbala ekonomika.“ Císař se zasmál. „Už to nejsou žádní Vindové,“ dodal
nakonec, „ale vstoupili pod křídla naší svaté říše.“ „Chvála bohu,“ odvětil neurčitě Johan, který
nevěděl, co jiného by odpověděl. „Docela by mě zajímalo,“ zeptal se císař Johana, „když už jsi ten
badatel, proč Vindové mluví tak měkce a protáhle? Navíc často místo ‚k‘ používají ‚s‘, jako by to byl
jazyk z naprosto jiné rodiny, odněkud z Východu.“ „Není z jiné rodiny,“ odpověděl Johan klidně, „mí
badatelé přišli na to, že tyto změny ve výslovnosti probíhají nezávisle. Objevili totiž jazyk, kterému
říkají tocharský, jenž je nejdále na Východ, a přesto se v něm na daných místech vyslovuje ‚k‘ a ne ‚s‘.
Vždyť i latinské jazyky už mají náběh na ‚s‘, stejně tak jako některé cizinecké. Navíc to vaše hrdelní ‚h‘
také není úplně ‚k‘.“ Císař se zarazil. „Další věcí podle jednoho mého badatele je,“ dodal studeně
Johan, „že jazykově to vypadá, že se potomci Vindů sunuli spíše na Jih než jiným směrem. Jiní k tomu
ještě tvrdí, že vindské jazyky obsahují cizinecká slova z dávné doby, kdy ještě k jednomu změkčování
ve vindštině nedošlo. To znamená, že cizinci museli vnikat na jejich území kdysi stejně jako dnes, kdy
od vás Vindové přijímají nová slova.“ „Zajímavé,“ řekl potichu císař, „ale tyhle vědomosti si nech pro
sebe. Pro poražení Vindů a jejich podmanění nejsou vhodné, rozumíš? Musíme je od nás co nejvíce
odlišit a považovat za vetřelce, jinak jejich totožnost nepodlomíme.“ Lado se ani nesnažil chápat, o
čem to ti dva vlastně mluvili. Jednak jim nerozuměl, a potom podle jejich výrazu stejně poznal, že se
jedná o nějakou tradiční cizineckou debatu, která se mu ze srdce příčila. On důvěřoval tomu, co
nejvíce pomáhalo jeho vesnici a Přírodě kolem ní. Zajímal se o to, co viděl, slyšel a hlavně cítil. Zajímal
se o pohádky a dávné příběhy, ale nějaká obecná pravda, která by stejně jen rozvrátila život
v rovnováze, mu byla úplně ukradená. Důležité pro něj bylo to, čím byl on, čím byli lidé v jeho vesnici,
čím byla Příroda – upřímně a pravdivě. Zažíval vliv jiných světů, různých sil a bohů, různých pravd.
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Debaty jsou pro sraby. „Vaše veličenstvo,“ řekl Johan poněkud koktavě, „jestli dovolíte, teď máme
důležitější věci na práci než politiku. Musíme se co nejrychleji vydat do Hor zastavit ty dezertéry.“
Císař se mu přímo podíval do očí. „Správně,“ řekl nakonec, „jen jeďte a pozdravujte Heimiricha,
pokud ho uvidíte.“ Po těchto slovech se opět otočil ke svému stolu a začal se prohrabávat různými
listy. „Polané,“ řekl potichu, „váš vůdce je až moc namyšlený. Je načase mu ukázat, kdo je tady
franský … tedy římský … císař.“ Zamyslel se a přiložil si pravou dlaň k ústům. „No,“ řekl si nakonec,
„alespoň Bolek není žádný Vind.“
Když naši tři přátelé vyšli ze stanu, venku už na ně čekali jejich tři Koně. Všichni byli nakrmení,
ošetření a vyhřebelcovaní. Větřík se jen leskl, což Ladovi na chvíli vykouzlilo úsměv na tváři. Velitel se
majestátně vyšvihl do sedla. „O čem jste se to s tím císařem vlastně bavili?“ zeptal se a obrátil zrak na
Johana. „Ale,“ řekl Johan smutně, „politika.“ Velitel se rozesmál. „Je jasné,“ řekl, „že z nás císař chce
udělat křesťany a cizince.“ „Určitě do toho přimíchal i to,“ vložil se do rozhovoru Lado, „že obsazování
a ničení našich domovů je božím přáním. Projev osudu, tak tomu říkají.“ Johan nic neříkal. „Už mně to
leze krkem,“ pokračoval Lado, „na Západě říkají, že jsme tu nikdy nežili, a naopak na Východě zase, že
jsme žili úplně všude.“ Velitel se rozesmál a zableskl svýma černýma očima. Potom se podíval na
cestičku za táborem, která vedla skrze les. „Ale je to úplně jedno,“ opětoval smích Lado, „hlavně se
teď musíme dostat do vesnice včas. Vím, že do té doby se mohu jen modlit.“ Johan zamyšleně
pokýval hlavou. „Za jak dlouho tam budeme?“ zeptal se Lado a obrátil se na velitele. Všichni tři už
pomalu vyjížděli z tábora. „Přes říši,“ zamyslel se velitel, „tak tři noci v lese. Čtvrtý den jsme tam.“
Lado si povzdechl, ale věděl, že rychleji to skutečně nejde. Přál si jen, aby je nezklamali Koně, aby
vydrželi a donesli je včas do vesnice v horách. Když potom všichni tři opouštěli tábor a vydali se skrze
hustý les na jihozápad, kde se nacházely pohodlné říšské cestičky, Lado najednou v hlavě uslyšel hlas.
„Nezklamu tě,“ promluvil hlas, načež Větřík slavnostně zařehtal. Vysoké Borovice se lehce nakláněly,
příjemně křupaly a jejich jehličí vydávalo hladivý šumivý zvuk. Lado se usmál.

9
Cesty byly mnohem pohodlnější než jízda přes bahnem zatopené mokřady. Kolem se mohutně tyčily
stromy, které připomínaly, že i v těchto místech ještě stále vládnou lesy. Avšak Lado věděl, že nebude
dlouho trvat, a přelidněná říše si protlačí cestu skrz, aby získala další pozemky a suroviny pro svůj
stále nenaplněný žaludek. První noc strávili v malém lesíku, který se tyčil uprostřed ohromné louky.
Koneckonců les jim nabízel větší bezpečí než spánek na okraji cesty, popřípadě v podivných říšských
budovách, které nabízely nocleh za úplatu. Ladův spánek byl tentokrát klidný. Jediné, co si ze svého
snu pamatoval, byla slova. „Připrav se,“ zněla, „zanedlouho vyrazíme do nitek. Je nejvyšší čas.“ Když
se ráno probudil a napil se vody, jeho pozornost se obrátila na cíl cesty, do jeho vesnice, která byla
pravděpodobně ve velikém nebezpečí. Lado pevně doufal, že se bojovníci včele s Jarem už vrátili
z výpravy od Našinců, kam jeli v podstatě jen kvůli kořisti, což Lado nikdy nechápal, protože ve vesnici
v horách se měli poměrně dobře – jednoduše, ale dobře. Ještě, než se druhý den všichni tři uložili ke
spánku ve stínu ohromného Buku, naběhli na ně vojáci říše a chtěli je zajmout, nicméně všichni ihned
ustoupili, když jim Johan slavnostně ukázal císařovu propustku. Tak naši přátelé strávili v klidu druhou
noc. Lado tentokrát neměl žádný sen ani zážitek, nicméně správně očekával, že se to velice brzy
změní. Ještě, než se třetí den setmělo, všichni tři spolu s Koňmi začali stoupat do hor. Pochopitelně se
obrátili směrem na Východ, kde míjeli temné lesy a podivné pískem napuštěné tmavě šedé kameny.
Brzy se dostali na místo, které Lado znal, protože tudy minulý rok se Stadem projížděl. Věděl, že nebyl
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daleko od své vesnice, přesněji bylo odtamtud poměrně blízko k místu, kde se nacházela ta vesnice,
které předtím s Jarem, Stadem a ostatními bojovníky pomohli od těch loupeživých vojáků. Tehdy
neměli žádné ztráty, i když Lado si stále pamatoval svůj nepříjemný pád ze stromu. Děkoval bohům,
že se jako malý naučil vrhat sekerou, což mu nakonec zachránilo život. „Tady u studánky přespíme,“
poručil velitel, „vypadá to tu klidně a mile.“ Lado se zasmál. „Vypadá a je,“ odpověděl, „když zítra
vyrazíme za svítání, do poledne jsme u jedné vesnice nedaleko od nás.“ Johanovi se rozzářily oči. Byl
rád, že se jejich cesta konečně na nějakou dobu přeruší. Když se Lado položil vedle studánky na
příjemný mech přímo pod krásnou košatou Lípu, nedaleko níž rostl kouzelnými a zdravými bobulkami
obtěžkaný Jeřáb, vypadal klidně a vyrovnaně. Tento jeho stav byl záhy využit k tomu, aby pod
rouškou noci vykonal to, co mělo být vykonáno již dávno.
Když otevřel oči, stál uprostřed cestičky nedaleko od svého spícího těla. Na krku měl ochranný váček
od své matky, u opasku svou lískovou hůlku a meč od kováře, na zádech zase plášť od víly. Cítil se být
lehký a velmi silný. Ani se nestačil rozkoukat, když ho najednou kolem dokola obalily ze Země
vyrůstající trnové šlahouny s rudými šípky a zelenými lístečky. Vytvořily kolem něj pevnou dřevěnou
kouli, která ho začala pomaličku zvedat ze Země. Lado se nadechl a pevně se postavil. Trnové
šlahouny ho zvedaly do výšky, zatímco ho ze všech stran ochraňovaly. Když se Lado podíval nad sebe,
mezi větvičkami spatřil veliký černý mrak, který měl uvnitř trhlinu, v níž modrofialově zářily blesky.
Lado se k trhlině stále přibližoval, až byl skoro u ní. V tu chvíli z trhliny vyrazil blesk a zasáhl šípkové
větvičky kolem něj. Avšak síla blesku se po nich jen rozplynula a za chvíli všechno modravé světlo
zmizelo. Lado se usmál. „Děkuji, Růžičko,“ řekl vlídně, aby projevil vděk za nadpřirozenou ochranu,
která ho nyní navíc začala pronášet skrze trhlinu. Hromy duněly, celý mrak vypadal velmi naštvaně a
mocně. Chvilku všechno vypadalo tmavě a neurčitě, avšak po chvíli si Lado všiml, že se v dálce
nachází stříbřitá vlákna něčeho, co vypadalo jako obří nekonečná pavučina. Netrvalo dlouho a trnové
šlahouny ho donesly na její okraj. Větvičky před ním se rozhrnuly, aby mu umožnily volný průchod.
Lado neochotně vystoupil, protože věděl, že pavučina je sice pevná, nicméně hrozně lepkavá.
S touhle to ale nebylo tak hrozné, protože síť byla ve skutečnosti protkána něčím, co spíše
připomínalo lněné bílé nitě. Lado se při vstupu na ni zhoupl. Potom se pomaličku obrátil zpět ke
šlahounům, ale ty najednou zmizely v krásném růžovobílém světle, z něhož po chvíli vyšla nádherná
postava. Byla to sama Květinová Dívka. „Teď už je to na tobě,“ řekla vlídně a trochu zadýchaně, „najdi
tu sílu a dej jí co proto.“ Ladovy oči se rozzářily. „Děkuji moc,“ odvětil. Po těchto slovech se světlo
rozplynulo a postava zmizela. Pavučina byla pevná a pružná. Lado se otočil zpět před sebe a
pomaličku se vydal do mírného kopce, který byl vlákny pavučiny tvořen. Všude pod ním se černaly
mraky, které zlověstně probleskovaly, avšak jinak vše vypadalo až podezřele klidně a netknutě. Lado
šel a šel. Nevěděl sice, kde se ta černá vlčí síla přesně nachází, nicméně si brzy uvědomil, že když se
celý zabalí do červeného pláště, možná by ji mohl přilákat. Nasadil si tedy krvavě rudou kapuci, obalil
se pláštěm a pomaličku a opatrně se vydal vpřed po pavučině. Rozhlížel se kolem, ale zatím to
vypadalo, že je tam docela sám.
Všude byla tma. Lado lehce našlapoval na jemná vlákna a opatrně vnímal každý pohyb, každý zvuk a
každý záchvěv. Šel dlouho a nevěděl kam. Avšak i přesto byl trpělivý, opatrný a vytrvalý. Myslel na to,
jak tu sílu přemůže. Rozhodně musí použít meč a oheň, který mu tryskal z rukou. „Vida, vida,“ ozval
se najednou z okolních stínů hrubý hlas, „kdopak to zavítal až sem?“ Lado se skryl do pláště.
Nekoukal se kolem, jen vnímal každý zvuk a záchvěv. Zleva k němu něco pomalu přicházelo. „Celá
záříš plodivou silou,“ pokračoval hlas tajemně, „kampak máš namířeno? Já až do nitra tvé bytosti.“
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Lado se začal nenápadně usmívat. „Červená krev měsíční, síla, plodnost, to jsi ty,“ řekl hlas, zatímco
se stále pohyboval, „veliké oči, veliké uši, moc, to jsem já. Avšak věz, že nejen to je na mně veliké,
dívko z jiných světů.“ Lado to už nevydržel a vyprskl smíchy. „Čemu se směješ?“ zeptal se nechápavě
hlas, „nevěříš mi snad?“ Hromy znovu zaduněly. Lado se rozhodl, že promluví vyšším a líbeznějším
hlasem. „Myslíš si,“ zeptal se vysoce, „že jsem půvabná dospívající dívka, která už prošla obřadem
prvních měsíčků?“ „A není snad vaše síla rudá?“ zeptal se, „jako krev … a ty jí jen záříš.“ Lado se
záludně zachichotal po způsobu vindských dívek. „V tom případě,“ odvětil Lado vábivě, „pojď blíže.“
Mezitím si pravou rukou u opasku nahmatal meč. Když k němu černý Vlk přišel blíže, Lado prudce
ohodil plášť za záda a oslnil Vlka ostřím svého kouzelného meče. V tu chvíli mu začal v ochranném
váčku, který měl uvázaný kolem krku, zářit jeho mléčně modrý kamínek, který kolem něj vytvořil
ochrannou záři. Vlk zaduněl. Z jeho bílých tesáků kapala rudá krev. Lado sekl, ale Vlk hbitě odskočil
dozadu. „Ale,“ promluvil Vlk překvapeně, „to je Ladovid Vlkovic.“ Dunivě se rozesmál. „Co mi
zabrání,“ zeptal se sebejistě, „abych se konečně napil tvé krve? Abych tě pozřel?“ Lado na nic
nečekal, namířil proti Vlkovi svou levou dlaň a rychlostí blesku vystřelil ohnivou spoušť. Vlk pronikavě
vykřikl, jeho černý nepřirozeně zapáchající kožich začal hořet. Ihned nato vyrazil vpřed po pavučině.
„Vylezte, vy nohsledi!“ rozkřikl se, „za chvíli projdeme skrze nitky.“ „Srabe!“ křičel za ním Lado, „proč
se mnou nechceš bojovat? To si troufáš jen na syny pastýřů?“ Vlk se zastavil a pomalu otočil hlavu,
v níž planuly dvě ohnivé oči. V jeho tlamě se leskly bílé tesáky. Stál na dvou nohách a pohyby
připomínal člověka. „Toužil po moci,“ odvětil Vlk, „a já mu ji nabídl. Sám si mě zvolil.“ Dunivě se
rozesmál. „Jenže nevěděl,“ řekl nakonec, „že každá síla má taky svoji mysl a dovolí ti udělat jen to, co
sama chce. A mé úmysly byly jiné, já chci ovládnout budoucnost!“ Hromy zaburácely. Lado se proti
Vlkovi rozběhl s mečem v ruce, avšak černý Vlk mu jen zamával a vyrazil dopředu k místu, kde se měl
nacházet průchod skrze nitky času. „Dělejte, vy nohsledi!“ rozkřikl se Vlk znovu, „zbavte mě toho
křísníka!“ Najednou se všude začali objevovat krvelační duchové, zleva, zprava, dokonce ze shora.
Hrnuli se ze všech stran a pomaličku přicházeli po pavučině. Lado tušil, že mu jeho modrý kamínek na
takové množství soupeřů nebude stačit. Vzal svůj meč do obou rukou. Pevně ho svíral.
Krvepijci, ostatní vetřelci a kdoví kdo ještě neustále přicházeli a blížili se k Ladovi. Bylo jich hrozně
moc, tolik věcí a příšer snad ještě nikdy neviděl pohromadě. Lado popotáhl nosem, mírně o krok
couvl. Avšak když tak uničil, všiml si, že do něčeho narazil. Něčeho známého, vlídného a
odhodlaného. Jakmile otočil hlavu, spatřil za sebou stát Mocného Vida v celé jeho kráse. Vid v ruce
držel ohromný zářivý meč a jeho zlaté vlasy, doplněné čistým bílým oblečením, najednou osvětlily
všechny nepřátele. Bylo jich ještě více, než Lado předpokládal. „Neboj se,“ řekl Mocný Vid vlídně,
odhodlaně a upřímně. To, co se stalo potom, málem způsobilo, že Lado překvapením vydechl.
Najednou tam totiž nestál jen jeden Mocný Vid, ale dokonce čtyři, kteří Lada zničehonic obklopili ze
všech světových stran. Jejich zlaté vlasy se spojily a zazářily jasným světlem. Meče všech čtyř se
začaly blesku rychle pohybovat a provádět nejrůznější výpady. Stačilo jen, aby se točily v kruhu, a
každý nepřítel, který přišel blíže, byl okamžitě rozsekán na malé kousíčky. Lado zamrkal očima. Před
sebou jen drobnými škvírkami viděl točící se železný meč, jak odráží každého v dohledu. Všechno
kolem něj zářilo zlatou a bílou barvou. „Na co čekáš?“ zeptal se Vid čtyřhlasně, „běž!“ Lado jeho
příkaz okamžitě poslechl a vyběhl směrem, kterým viděl utíkat černého Vlka. Všichni čtyři Mocní
Vidové se pohybovali s ním a proráželi si cestu skrz. Lado běžel, jak nejrychleji uměl, obklopen
zlatobílou září. „Je jich tu docela hodně,“ řekl Lado udýchaně, „to chtějí všichni ovládnout
budoucnost?“ „Je o to docela zájem,“ odpověděl Vid se svým hrdinským humorem, „sice by většinu
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z nich průchod skrze nitky roztrhal, ale přeci jen se to někomu může povést.“ Lado cítil, že pavučina
pod ním byla stále pružnější a pružnější. Nepřátel neubývalo. „Poslouchej, Lado,“ řekl Mocný Vid
důležitě, hlasitě a čtyřhlasně, „teď tě prohodím skrze jámu, která je obklopena nitkami.“ Lado se
připravil. „Slib mi,“ pokračoval Vid, „že ať na nich uvidíš cokoli, tak se jich nedotkneš. Slib mi to.“
Všude byla jen zlatobílá zář. „Slibuji,“ odvětil Lado hlasitě a zřetelně. „Dobře,“ řekl Vid. Najednou
jedna jeho postava po Ladově levém boku odstoupila, aby Ladovi udělala průchod, zatímco ta, která
se nacházela po jeho pravici, do něj prudce vrazila. Lado se ani nestačil vzpamatovat, když najednou
po břiše spadl do ohromné a zdánlivě nekonečné jámy. Padal stále níže a níže, kolem něj byly po
všech stranách jemné stříbřité pavučinky. V pravé ruce pevně svíral meč.
Ze začátku se na vláknech nic nezobrazovalo, ale po chvíli začaly nitky jiskřit a dunět. Lado si chtěl
zacpat uši, ale v tomto prudkém pádu to nebylo možné. Jiskry se změnily v jasný obraz. Napřed Lado
viděl hořící lesy, viděl lidi, jak utíkají. Z jedné strany jelo vojsko říše s křížem v ruce, z druhé strany
vojsko nějakých vladyků. Lidé byli obklíčeni z obou stran, muži, ženy a děti. „My se nikdy nevzdáme,“
zaduněl jeden hlas. „V tom případě všichni zemřete,“ ozval se druhý. Na obrazu se zableskla čepel
meče, všude planul oheň. Pobíjení lidé jen bezmocně křičeli. Oheň se změnil v trosky osad. Netrvalo
dlouho a Lado si uvědomil, že to bylo Město rady. Celé bylo zničeno, lidé zabíjeni, posvátné předměty
ukradeny. Pád jámou se zdál být nekonečný. … Najednou se nitky opět vyčistily a ukázaly naprosto
jinou scénu. Červený ostrov byl obsazen žoldáky, vojskem říše a misionáři. Zatímco jedni shazovali
majestátní sochu Mocného Vida v Přístavu Koní, druzí zvedali kříž do vzduchu, aby tak ukázali, kdo je
tu pánem, komu země patří a komu se odteď platí daně a desátky. Lidé brečeli a naříkali, jejich bílé
oblečení tmavlo. … Změna. Lado spatřil vesnice, v nichž umírali lidé. Měli na sobě mokvající boláky a
naříkali bolestí. „Za černou smrt si lidé mohou sami,“ promluvil podivně znějící hlas, „svou špinavostí,
svou ohavností, tím, že porušují přírodní zákony. Nečistí studánky, ale pouští do nich výkaly.“ Lado
jim chtěl pomoci, ale ještě dříve, než se stačil dotknout nitek, si vzpomněl na to, co slíbil Mocnému
Vidovi. Ucukl a zamrkal očima. … Podivný kněz se hrdě postavil. „Pro mě je důležité,“ vysvětloval
ostatním, „co řekne církev. Na čem se shodne, to je i mým názorem a jedinou objektivní pravdou.“ …
Člověk v bílém plášti se hrdě postavil. „Pro mě je důležité,“ obrátil se důležitě na ostatní, „na čem se
shodne elita vědy, akademie a univerzity. Co řeknou, to je i mým názorem a jedinou objektivní
pravdou.“ Lado se nadechl. … „Ne, pane,“ promluvil hlas čarodějného zabijáka, „medonosné Včely
jsou sluneční bytosti, dobří duchové. Nelze je proti někomu poštvat jako jiné duchy.“ Pán zatřepal
měšcem plným peněz. „Můžeme zkusit použít Vosy,“ odpověděl zabiják, „ale medonosné Včely
nepůjdou. To by se mohlo obrátit proti nám.“ … Podivný člověk v bílém plášti držel krabičku, pomocí
které přikazoval malé železné včele, kam má lítat. „Vidíš,“ pověděl svému kamarádovi, „investor
dostane to, po čem toužil.“ „A nebojíš se důsledků?“ zeptal se jeho kamarád, „víš, jak se to dá
zneužít? Třeba napustit jedem a použít ve válkách k dobývání celých měst.“ „Já jsem vynálezce,“
odvětil člověk v bílém plášti, „o takové věci se nestarám. Mám snad skončit ve škole jako ty a učit
malé děti přírodní vědy?“ „To je přeci to důležité,“ odpověděl jeho kamarád, „předávání řemesla
dále, upřímně, bez zneužívání, bez ničení Přírody. Jak můžeme bez výčitek experimentovat na Přírodě
a říkat si přírodní vědci? Víš třeba, že v dobách minulých platil život posvátného Dubu za šest
lidských? Víš, že se Vlaštovek a jejich hnízd nesměl nikdo ani dotknout?“ „Říkám,“ pokrčil člověk
v bílém plášti rameny, „to já neřeším. Je mi jedno, pro koho a co vynalézám, hlavně, že mi dobře
platí. Chci něčeho dosáhnout.“ Lado ho chtěl propíchnout mečem, ale na poslední chvíli se ovládl. …
Když konečně proletěl jámou a jako vždy přistál bezpečně na obou dvou nohách, jeho oči zalily slzy.
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Stál na měkké a pružné pavučině, která se bíle leskla jako čisté lněné oblečení. Lado samým
zoufalstvím vykřikl. Zanedlouho poté začal brečet jako malé dítě.
Jemné světlo dopadalo na vlákna, která se třpytila jako Hvězdy na noční Obloze. Lado stál na místě,
jeho tvář zdobily slzy. V pravé ruce stále pevně svíral rukojeť ostrého meče. „Neplakej,“ ozval se
najednou vlídný známý hlas, „víš, jak jsme si říkali, že je nebezpečné, pokud člověk ví příliš mnoho?“
Lado se pomalu otočil a spatřil za sebou stát svou známou vílu, jejíž zlaté vlasy se leskly jako vodopád,
když na něj za jasného dne dopadá nespočet slunečních paprsků. „Buď rád, že jsi neviděl, jak to celé
dopadne,“ dodala nakonec. Avšak Lado byl stále neschopný jediného pohybu, jediného slova. „Nitky
ti tyto věci ukázaly,“ řekla víla vlídně a upřímně, „aby tě vystrašily a vyzkoušely. Mysli na život ve své
vesnici, na horský potůček, na nekonečné louky plné květů, na Mladin úsměv.“ Lado se usmál.
„Pamatuj, co je důležité,“ dodala víla a upřela na Lada své hluboké oči, „pamatuj, co jsi ty.“ To bylo to
uzemnění, které potřeboval. Hřbetem levé dlaně si otřel poslední slzy. Zhluboka se nadechl. „Děkuji,“
řekl vlídně. Potom se zamyslel. „Jak ses sem vlastně dostala?“ zeptal se nevěřícně. Víla se zasmála. „S
ním,“ odpověděla a ukázala vysoko do vzduchu. Tam, přímo nad jejich hlavami, majestátně stál sám
Ochrany Vid ve svém zářivém stříbrném plášti. „Je támhle v dáli,“ promluvil dunivě, načež prstem
ukázal před sebe. Jemné světlo ozářilo celou oblast kolem. Lado si uvědomil, že ta pavučina, na které
stojí, je jen jedna z mnoha. Některé další byly blíže, jiné daleko, výše ve vzduchu, nakloněné, nebo
dokonce kolmé. Místo, kam Ochrany Vid ukazoval, bylo velmi daleko na hrbolaté pavučině, která se
třpytila vysoko ve vzduchu. „Přesunu vás,“ řekl nakonec, „ale musíte si dávat pozor.“ Po těchto
slovech vytáhl zpod opasku proutek a jediným mávnutím na pavučině vytvořil dlouhou stříbrem se
lesknoucí cestičku, která se uprostřed prohýbala a na konci mířila přímo do výšin. Byla to zkrátka
taková obří klouzačka, protože když na ni Lado s vílou vstoupili, nějaký neviditelný proud je prudce
strhl a hnal neuvěřitelnou rychlostí vpřed. Když je potom na konci síla vymrštila do výšin, mířili přímo
k ohromné pavučině v dáli. Letěli nad šedočernými mraky, v nichž probleskovala ohnivá síla. Hromy
duněly, blesky práskaly a všechno kolem se mračilo. Oba letící brzy poznali, že jim síla, kterou získali
při vymrštění, nebude k bezpečnému doletu na vzdálenou pavučinu stačit. Jenže v tu chvíli do nich
jako na zavolanou zahučel silný Vítr, který je rychlostí blesku hnal vpřed. Když se Lado podíval nad
sebe, spatřil vysoko v oblacích Větrného Vida ve svém modrobílém oblečení, jak sedí na zádech
bílého Vlka. Hrom. Lado v dálce uviděl černého Vlka, jak zprava běží po ohromné pavučině a míří
přímo do jeskyně, která se vytvořila mezi nitkami. Netrvalo dlouho a oba, Lado a víla, byli nad
pavučinou. V tu chvíli se nadechli a neuvěřitelnou rychlostí se přitáhli přímo k pavučině, čímž Vlkovi
zahradili cestu. Mraky zahřměly. Vlk se několik kroků od nich zastavil a zlověstně zavrčel. Jeho bílé
zuby se mihly ve světle blesku. „Ani ten podivný čaroděj mě nedokázal ovládnout,“ promluvil hrubým
hlasem, „a ty, který jsi za celý svůj život ničeho nedosáhl, ty, který dáváš přednost životu na
rozkvetlých loukách zalitých slunečními paprsky před životem mocného vladyky a čaroděje, si na mě
troufáš? Ty si troufáš na pradávnou sílu?“ Lado vůbec neměl strach i přes to, že mu Vlk ukázal své
ohromné drápy. Jen se nahlas rozesmál. „Ty, že jsi pradávná síla?“ řekl pohrdavě, „dovol mi, abych se
zasmál.“ Vlk se tvářil naštvaně. „Na Počátku,“ pokračoval sebevědomě Lado, „opravdový Vlk a Liška
pomohli Pravdy Vidovi a ostatním stvořit světy Přírody. Jsou možná dokonce starší než všichni
bohové, což znamená, že oni jsou těmi skutečnými pradávnými silami. Jenže pak jste přišli vy, černí
Vlci krvepijci. Neměli jste vlastní sílu, a tak jste ji začali pít ostatním. Byli jste slabí a závistiví, což je
vlastně proč nakonec Pravdy Vid povolal bílého Vlka, aby s vámi bojoval a vyhnal vás.“ Vlkovi se
začala samou zlostí nepřirozeně kroutit tvář. „Já jsem křísník,“ řekl Lado nakonec, „a mým posláním
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je zlomit vaše kouzla.“ Vlk strašlivě zařval, až se celá pavučina otřásla. Jenže Lado k němu okamžitě
přiskočil a bez sebemenšího zaváhání ho ťal mečem přes tlamu. A trefil. Vlk vykřikl bolestí a
neobratně couvl. V tu chvíli Lado odložil meč a namířil proti Vlkovi obě své dlaně. Bílé skvrny na jeho
prstech se rozjasnily a vyprskly takový proud ohně, až to samotného Lada překvapilo. Vlk křičel, spadl
na pavučinu a začal se svíjet v ohni. Najednou se přihnal proud vzduchu a oheň ještě více rozdmýchal.
Lado poznal, že za ním stojí nejen víla, ale i sám Větrný Vid. Vlk křičel, mlátil sebou ze strany na
stranu, ale oheň z Ladových rukou proudit nepřestával. Mezitím se bílý Vlk, v jehož očích se leskla
hvězdná Obloha, z pravé strany opatrně přiblížil k ohněm zaplavenému nepříteli. Jeho tlama se
najednou začala roztahovat. Byla dvakrát větší a širší, třikrát, čtyřikrát … „To bude stačit,“ řekl bílý Vlk
nakonec, načež Lado přestal z dlaní vypouštět oheň. Motala se mu hlava. Silný Vítr vysoko šlehající
plameny uhasil a odhalil oslabeného a vyčerpaného černého Vlka. Hromy zaduněly. Bílý Vlk na nic
nečekal a svou ohromnou tlamou svého nepřítele v jednom celku pozřel. Potom ladně polkl a vrátil
svou tlamu do původní velikosti. Zakašlal svým hrubým vlčím hlasem. Lado se ani nestačil rozkoukat,
protože okamžitě po tomto představení se k němu přitiskla víla a vřele ho políbila. Ladovi se rozevřely
oči dokořán, ale po chvíli se samou slastí zavřely. V hlavě se mu totiž najednou vynořila vzpomínka.
Vzpomínka na vysoké stromy, v jejichž korunách bylo celé dřevěné městečko s domy kolem kmenů a
s vysutými mosty spojujícími jednotlivé osady. Lado tam byl sám spolu s vílou. Hladil ji po vlasech,
laskali se při zpěvu ptáčků. V dálce za lesem se nacházející louka kvetla nespočtem rostlin a na malých
motýlích křídlech se odráželo sluneční světlo. Všechno kolem bylo živé, on, víla, stromy, květiny,
ptáčkové, motýlci … a všechno splývalo. Polibek byl vystřídán záludným úsměvem, který Lado spatřil
na tváři víly, když otevřel oči. „Tak to by bylo,“ řekl přecpaný bílý Vlk, „ale moc dobrý nebyl.“ „Lepší
by bylo,“ řekl Větrný Vid vesele, „kdyby třeba spadl do studně nebo do řeky, aby se skrze prameny
dostal k očistě k Matce Zemi.“ „To jo,“ zasmál se bílý Vlk a půvabně říhl. Lado se podíval víle do očí,
potom na Nebe nad sebou, které se začalo pomalu vyjasňovat. Temné mraky sice byly všude kolem,
nicméně v trhlině nad jejich hlavami najednou zazářila jasná Ranní Hvězda. Lado ucítil vůni květin,
rozkvetlého Hlohu a šípkových květů. Jeho hlava se zamotala. Netrvalo dlouho a celý obraz se
rozplynul v možnostech.

10
Prudký nádech vytrhl Lada ze spánku. Posadil se. Nedlouho nato si uvědomil, že je opět celý
propocený. Znovu se zhluboka nadechl a nasál příjemný ranní vzduch, neboť do svítání již nebylo
daleko. Na jednu stranu byl spokojený, protože se mu podařilo konečně skoncovat s tou špatnou
silou, jak tehdy slíbil starému pastýři. Listy statné Lípy vlály ve Větru, načež Lado znovu pocítil vůni
květin a působení růžovobílé jemné síly. I přes to, co v noci zažil, se cítil být až podezřele vyrovnaný a
uvědomělý. Netrvalo dlouho a probudili se i Johan s velitelem, kteří měli klidný spánek. Oba se každý
po svém způsobu protáhli a hlasitě zívli. Jemný vlhký mech příjemně hladil po dlaních. „Měli bychom
jet dál,“ promluvil Lado potichu, „čím dříve tam budeme, tím lépe.“ Velitel se napil ze studánky.
„Souhlasím,“ odvětil nakonec, „pojeďme.“ Lado opatrně vstal a s úctou se opřel o Lípu. Potom se
vydal dále ke studánce, kde se napil osvěžující křišťálově čisté vody. Jakmile pak všichni tři v lesních
hlubinách vykonali ranní hygienu, okamžitě se vydali dále do horských oblastí. Lado celou krajinu
dokonale znal, a tak jeli rychle a jistě. Skrze stromy se jim naskytl pohled na zalesněné kopce v dáli,
které byly pokryty ranní mlhou. „Lado,“ řekl Johan se sklopenou hlavou, „chtěl bych ti něco říct.“ „A
co by to mělo být?“ zeptal se Lado nechápavě a s mírnou dávkou podezření přivřel obě oči. Johan se
potom zhluboka nadechl a začal vyprávět o tom, o čem se bavil s císařem. Lado však nevypadal, že by
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ho císařovo smýšlení nějak zaráželo. „To je jasné,“ řekl prostě, „císař o nás říká takové věci, protože si
nás chce podmanit. To je jeho pohnutka.“ Potom se zamyslel. „Ty zase píšeš spisy a zkoumáš náš
původ proto,“ pokračoval, „jelikož tvojí pohnutkou je touha po nalezení nějakého božího řádu ve
věcech. Proto se mi na rozdíl od těch tvých badatelů líbíš, jelikož oni jsou jen malé rozmazlené a
vystrašené děti, které se bojí toho, že by se jejich život mohl ubírat nesprávným směrem. Proto se
utíkají schovat ke svému bohu a jeho rozumu, ke kříži, k tomu, čemu říkají nevyvratitelná skutečnost.
Bojí se sami sebe, bojí se své skutečné totožnosti a bojí se smrti.“ Johan nic neříkal. „Avšak u tebe
cítím,“ pokračoval Lado, „že jsou tvé úmysly čisté, a proto je i tvé srdce čisté. Co na tom, že
pocházíme z jiných krajů.“ Johan stále neměl co dodat. Bylo mu sice nepříjemné, že Ladovým
zlozvykem bylo ve všem hledat hloubku, za každým činem pohnutku, nicméně chápal, co má na
jazyku. Hluboko uvnitř totiž také věděl, že si každý bude myslet a dělat to, co chce a co chtějí jeho
pohnutky. Dokázat se dá všechno. Obhájit se dá cokoli. Argumentovat se dá vším. „Mojí pohnutkou
je,“ zamýšlel se stále Lado, „být tím, čím upřímně jsem, a tím, co je Příroda kolem mě. Proto vidím ve
zpěvu ptáčků něco více, vidím v tom sílu, proto věřím, že lidé na Počátku vyšli ze stromů a Vindové
spadli do velikého proudu. Jinak než znameními, jinak než obrazy a příběhy, to totiž popsat nejde.“
Větřík pohodil hlavou. Johan přemýšlel. „Podle mě,“ dokončil Lado s úsměvem, „není ani skutečnost
ani představy, ale jen různé světy, které se navíc vzájemně prolínají. Záleží na tobě, v kterém zůstaneš
a do kterého vstoupíš, avšak pamatuj, že každý z nich je svým vlastním způsobem nebezpečný …“
Najednou se Lado zarazil a roztřásl. Spatřil totiž něco, co mu málem vyrazilo dech. V dálce, na místě,
kde stála blízká vesnice, u které předtím spolu s bojovníky odrazil loupeživé vojáky, stoupal z lesního
porostu kouřový dým.
Větřík se rozjel vpřed neuvěřitelnou rychlostí. Lado vytáhl meč a připravil se na střetnutí. Sice byl pro
něj boj za jízdy značně nezvyklý, nicméně nyní nad tím nepřemýšlel, prostě jel lesem dále směrem
k vesnici, která hořela v plamenech. Netrvalo dlouho a spatřil první mrtvé bojovníky. Ani se
nezastavoval, aby zjistil, z jaké vesnice pocházejí, prostě jel stále dál s velitelem v patách, kterému
v očích žhnul jasný oheň. Jediné, co bylo slyšet, byl dusot kopyt jejich Koní. Po chvíli, kousek před
samotnou vesnicí, Lado u jednoho vysokého Buku spatřil mrtvého vojáka. Poznal ho podle obličeje a
cizokrajného oblečení, i když na sobě neměl v podstatě žádnou zbroj. Jeho tělo bylo podivně
rozsekáno, jako by někdo rychle sekal mečem ze strany na stranu ve vířivém pohybu. Lado neznal
nikoho z vindských bojovníků, kdo by tímto způsobem meč používal, nicméně neměl čas nad tím
přemýšlet. Zanedlouho dorazil do vesnice, kde málem propadl v zoufalství. Dřevěné domy hořely a
po Zemi se válela mrtvá těla vesničanů. Většina z nich útok nečekala. Buď je zasáhl šíp, nebo zbaběle
zapíchnutá dýka, která jim projela zády nebo v některých případech krkem. Všude kolem bylo ticho,
ani vánek nepročesával listí kolem se tyčících stromů. Lado s mečem v ruce pomalu sesedl z Koně a
vydal se prozkoumat vesnici. Mezi mrtvými rozpoznal i některé bojovníky z jeho vlastní vesnice, kteří
se už stihli vrátit z výpravy od Našinců. Když tak postupoval dál, dostal se až na náves, kde stálo
několik lidí v bílém oblečení, které bylo pokropeno krví odshora až dolů. Lado zamrkal očima. Nebyli
to totiž žádní bojovníci, ale … ženy? „Lado?“ otočila se jedna z nich, jejíž oči zdobil proud slz. V ruce
držela meč, který se třpytil kapkami rudé krve. Lado zůstal stát jako zaražený. Před ním totiž nestál
nikdo jiný než sama Mlada, jeho žena, kterou v tomto stavu vůbec nedokázal na první pohled poznat.
Ihned k němu přiběhla a s brekem ho objala. Lado odhodil meč a pevně svou ženu k sobě přitiskl. „Už
je to dobré,“ odpověděl, „nikdo kolem už není.“ V tu chvíli mu došlo, proč bylo tělo mrtvého vojáka
tak rozsekáno. Mlada a ostatní dívky z jeho vesnice sice nebyly na boj zvyklé, nicméně jarní obřady,
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při kterých tancovaly s mečem v ruce, je mnohému naučily. Lada ani nepřekvapilo, že se samy vydaly
sousední vesnici na pomoc, neboť tradice bojovnic je mezi Vindy pradávná a posvátná. Avšak zatím
vůbec neměl čas nad tím uvažovat. „Ty to nechápeš,“ odvětila Mlada se slzami v očích, „nechoď
tam.“ „Kam?“ nechápal Lado. Nyní konečně zafoukal vánek, který přinesl pach kouře a mrtvých těl.
Lado se chtěl jít podívat k ostatním bojovnicím, kam už mezitím zamířil velitel na Koni, avšak Mlada
ho tam odmítala pustit. Stále plakala a nechtěla Ladovi nic vysvětlovat. Pevně ho držela, takže pro něj
bylo bez použití síly nemožné se z jejího sevření dostat. „Co tam je?“ vykřikl nakonec Lado zoufale a
naštvaně zároveň, „koukej mě pustit!“ To už na místo dorazil i Johan, který se začal v duchu modlit.
„Pojďte mi pomoc!“ zavolala Mlada se slzami po celém obličeji, „vy nevíte, co se může stát, když to
uvidí!“ Ostatní bojovnice se vydaly Mladě na pomoc, avšak Lado se mezitím stačil vysmeknout, načež
Mladu od sebe ne zrovna citlivě odstrčil. Poté se obratně vyhnul ostatním dívkám a jako vystřelený
šíp zamířil přímo k místu, u kterého stáli Johan s velitelem. Došel k jednomu v Zemi napůl
zapuštěnému domečku, který jako jeden z mála nehořel. Avšak jakmile se podíval před sebe,
okamžitě spadl na kolena. Nohy se mu samým zděšením samy podlomily a vypověděly službu. Vánek
zesílil. Lado začal měnit barvu, rukama se chytil za hlavu a začal si na prsty namotávat své dlouhé
hnědé vlasy. Před ním, na travnaté Zemi, ležely docela malé děti. Některé zasáhl šíp, jiné byly pobity.
Lado začal nebezpečně rychle dýchat, zorničky se mu roztáhly. „Ani polednice nezabíjí děti,“ řekl
zmateně a roztřeseně, avšak zároveň poměrně klidně, „nikdo nezabíjí děti. Proč jsou lidé tak zlí?“
Jeho mysl zaplavil oheň. Jen tam tak klečel a ani si nevšiml, že z jedné daleké vesnice na Koních přijeli
další bojovníci na pomoc, která však už nyní byla zbytečná. „Pozdě jako vždycky,“ řekla jedna dívka.
„Jeli jsme,“ odpověděl bojovník, „jak nejrychleji to bylo možné.“ Mlada stála kousek za Ladem, ale
k němu se neodvážila. Věděla, že je nejlepší ho v tuto chvíli nechat o samotě. Listí stromů zašumělo.
Lado si vzpomněl na to, jak se jako malý s ostatními dětmi točil v kruhu. Kruh nikdy nekončí, stále se
dokola obrací. V jeho hlavě se najednou objevil obraz ohromného osmiramenného proutěného
kruhu, který se ve vysokých plamenech valil na vojsko říše, které se samým strachem rozprchlo.
Koloběh. Lado pohodil hlavou. Uslyšel dva povědomé hlasy. Jeden patřil Mocnému Vidovi a druhý
jemu. „Pomýšlíš na pomstu, Lado?“ zeptal se jeden hlas. „Ano,“ odpověděl druhý bez rozmýšlení. „A
kdybych ti řekl,“ navázal klidně první, „že jsou všechny děti v pořádku se mnou v Zemi Jablek, změnilo
by to něco?“ „Nic,“ odpověděl odhodlaně druhý, načež se Lado postavil. Narovnal záda a vzpřímil se.
Pomaličku se otočil směrem k Mladě, která stála za ním. Vypadal klidně, avšak Mlada věděla, že je to
jen zdání. Usmál se. „Kdo to udělal?“ zeptal se až podezřele odtažitě. Mlada mu nechtěla odporovat
ani nic zamlčovat. „V noci přišli vojáci,“ odpověděla po pravdě, „kteří věděli kam a jak útočit.
Dokonce ani neměli zbroj a vyznali se v boji v lese.“ Cvičený Heimirichův oddíl. „Vesničané ani
nestačili vyslat posla,“ pokračovala Mlada, „takže se pomoc z naší vesnice dostavila až před svítáním.
Napřed přišel Jaro s bojovníky, teprve pak my.“ Lado se zarazil. Už se dále nevyptával a rovnou se
vydal po vesnici hledat mrtvá těla. Mlada se nahlas rozplakala.
Když Lado procházel vesnicí, všiml si, že jsou někteří lidé ještě naživu. U jednoho domečku, který stál
poblíž malého zeleného kopce, viděl sedět zaraženou dívku. Ani si Lada nevšímala, její pohled byl
prázdný a nepřítomný. Oblečení měla roztrhané a celé od krve. Když pak šel Lado dále jednou
paprskovitou uličkou, spatřil na Zemi v kaluži krve a v koženém oblečení ležet mrtvého Dřevana,
jehož tvář zdobilo jestřábí znamení. V ruce stále křečovitě držel meč, kterého se jako správný
bojovník odmítal vzdát. Nedaleko od něj pak ležel ten, který Ladovi už odmalička ve všem pomáhal a
jenž ho cvičil v boji v lese i na poli. Lado se zhluboka nadechl a podíval se na Nebe, kam majestátně
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vystoupalo Slunce. Potom poklekl a začal tělo prozkoumávat. Netrvalo dlouho a uvědomil si, že Jaro
ještě žije. „Jaro?“ zeptal se Lado překvapeně, „slyšíš mě?“ Jarův dech byl slabý, ale přesto ještě úplně
nevyhasl. Avšak slova schopen nebyl, jen s obtížemi pokýval hlavou. Lado na nic nečekal a
zkontroloval Jarova ošklivá zranění. Věděl, že ho už nemůže zachránit, avšak přesto se o to pokusil.
Doběhl ke studni pro vodu a dal mu napít, zatímco mu oplachoval obličej a čistil a zavazoval jeho
rány. Avšak přítelův pohled již nepatřil do tohoto světa. „Lado,“ řekl nakonec Jaro slabým hláskem,
„vidím mé předky, svůj rod. Brzy se s nimi setkám v zelené podzemní říši.“ Lado se div nerozbrečel.
„Poslouchej,“ řekl nakonec odhodlaně, „kde jsou zbylí vojáci?“ Snažil se zachovat si chladnou hlavu.
Jaro neodpovídal. „Soustřeď se,“ přikázal mu Lado, „potřebuji tvou pomoc.“ V tu chvíli mu nad
hlavou zakrákaly dvě Vrány, které moc dobře znal. Jedna byla šedá a druhá černá. Netrvalo dlouho a
přistály nedaleko Dřevanova těla. Zafoukal Vítr. Šedá Vrána opatrně přešla po hlíně nasáklé krví k
Dřevanovi, načež zakrákala a vznesla se do povětří. Její družka, která byla černá jako noc, se
pomaličku a opatrně blížila k Ladovi, který v náručí držel tělo svého přítele. Chvíli poté Jaro vydechl.
Vítr znovu zahučel. Ladovi se zamotala hlava, aby mohl spatřit téměř neviditelnou siluetu, která se
zničehonic objevila před ním. Byla to Jarova duše. Černá Vrána se k ní už přibližovala a chtěla ji
přenést do zelené podzemní říše, když tu se Lado postavil a nahlas vykřikl: „Ne!“ Vrána se nechápavě
zastavila, Jaro na něj obrátil svůj skoro neviditelný obličej. „Prosím,“ řekl Lado zoufale, „ještě chvíli.
Potřebuji, aby mě zavedl k těm vojákům.“ Jeho hlava se až nepřirozeně motala. Přímo před něj spadl
lísteček z vedle stojícího Dubu. Jaro pokýval hlavou. Vrána se otočila, vznesla a zmizela v lesních
hlubinách.
Lado a Jaro poté šli vedle sebe bok po boku, zatímco Lado byl přítomen v tomto světě a Jaro v mlze,
která světy spojuje. Díky dočasně vyjasněnému zraku ho Lado mohl alespoň trochu pozorovat, takže
se jím mohl nechat v případě potřeby navádět. „Jsou schovaní v lese?“ zeptal se Lado. Jaro pokýval
hlavou. „Je to daleko?“ pokračoval Lado, avšak tentokrát mu začalo zvonit v uších. Hlava se mu
zamotala tak moc, že se musel na chvíli zastavit. „Není,“ odpověděl Jaro čistě a zřetelně, „postavili si
nedaleko tábor.“ Když oba došli zpět k dívkám a bojovníkům, Lado se hlasitě na všechny obrátil.
„Okamžitě vyrážíme,“ zaduněl, „musíme dostat ten zbytek.“ Velitel zableskl očima. „Možná ho
nevidíte,“ zasmál se už poněkud pomateně Lado, „ale Jaro stojí vedle mě a navede nás.“ Johan se
rozhodl do celé té věci nezapojovat. Poblíž stojící bojovník jen zakroutil hlavou. „A má to cenu?“
zeptal se, zatímco zkřížil ruce na prsou, „stejně už jsou nejspíš daleko a tahle vesnice je tak jako tak
ztracená. Přeživší musíme vzít k nám.“ Lado se nenamáhal odpovídat, prostě k bojovníkovi přišel a
praštil ho přes obličej tak, až se bojovník zatočil na místě. Facka byla dobře mířená. „Nějaké další
připomínky?“ zeptal se Lado hlasitě a jeho tep dosáhl neúnosných hodnot. „Pokud ne,“ dodal,
„nasedněte na Koně a vyrážíme. Hned.“ Mlada se mezitím postavila vedle Johana, kterého si jen
matně pamatovala. Stejně jako on i ona se rozhodla nechat věci volný průběh. Pod Ladovýma
nohama praskaly borové šišky. „Vy,“ řekl odhodlaně a obrátil se na bojovnice, „seberte ostatní
z vesnice a počkejte tu na nás. Jó, počkej s nimi.“ Když se velitel vyhoupl na svého Koně, jeho tvář
zdobil úsměv. Nemluvil, jen si celé to představení škodolibě vychutnával. „Za mnou,“ přikázal
nakonec Lado, který na svém věrném Větříkovi uháněl včele ostatních bojovníků. Před ním skrze
mlhu letěl Jaro, jenž jako duch přesně cítil, kde se vojáci nachází. Země se třásla pod kopyty Koní.
Bukové listí příjemně šustilo a větvičky ladně praskaly. Jaro je vedl skrze hluboký les po cestičkách
přímo směrem, kde se měl nacházet tábor vojáků.

116

„Lado,“ promluvil nakonec Jaro, „oni s sebou mají ženy a děti.“ Lado se zastavil. Ostatní bojovníci
učinili totéž. „Kdo,“ zeptal se Lado nechápavě, „s sebou do boje bere rodiny?“ Velitel si důležitě
odkašlal. „Ti vojáci,“ odpověděl za Jara, „jsou přeci dezertéři. Nemohli tam své rodiny nechat.“ Lado
si povzdechl a nechal vánek, aby ho pohladil po obličeji. „Pokud budou vojáci klást odpor,“ řekl
potichu, „musíme vzít ženy a děti s sebou.“ Zamyslel se. „Ale to vám pravím,“ dodal nakonec vážně a
děsivě, „pokud jim někdo z vás ublíží, bude mít co dělat se mnou. Mrtvých už dneska bylo dost.“
Velitel si znovu odkašlal. „Lado,“ řekl citlivě, „nerad bych také schytal pohlavek, ale nenecháme toho?
Zítra má vedlejším údolím přijet Heimirich a …“ „Nenecháme,“ odsekl Lado, „stejně toho Richa asi
necháme projet. Postavit se v takhle malém počtu proti jeho vojsku by byla sebevražda.“
Nesmlouvavě popohnal svého Koně a vydal se za Jarem dále vpřed, následován velitelem a ostatními
bojovníky. Nemohl si vzpomenout na ta slova, kterými ty vojáky Johan označoval. „A,“ pomyslel si
nakonec, „elitní jednotka. Nejsou ale o nic lepší než druhořadí zabijáci.“ Jarův duch je všechny krásně
provedl hlubokým lesem až na okraj kopečku, odkud měli výhled do malého údolíčka, jímž v dáli
protékal potok. „Stát,“ poručil Lado a podíval se na vzdálené zalesněné kopce. Potom obrátil svůj zrak
do údolíčka, kde se kolem potoka rozkládaly malé provizorní domečky. „Pěkné místo,“ zasmál se
Lado, „a ukryté. Bez tvé pomoci bychom ho nenašli.“ Obrátil se na Jara a vlídně se usmál. Jaro úsměv
opětoval, načež se z lesa zničehonic vynořila černá Vrána a na svých křídlech Jara odnesla. „Hodně
štěstí, příteli,“ pošeptal Lado, kterému se už přestala motat hlava. Jeho bojovnické smysly se
vyjasnily, avšak tep byl stále zrychlený. Vítr zafoukal a ukázal na v dáli se lesknoucí vesničku. Bojovníci
při pohledu na černou Vránu zůstali stát jako zaražení.

11
Všichni sledovali vesničku v dáli, která se zdála být až podezřele klidná. Nebe bylo jasně modré jen
s drobnými bílými Beránky, kteří se líně pohybovali od Západu na Východ. Lado vypadal navenek
klidně, uvnitř mu však planul strašlivý žár. Důležitě si odkašlal. „Zkusím na ně zavolat,“ řekl s nic
neříkajícím úsměvem. Znovu si odkašlal, rozezněl hlasivky a připravil se na to, že k vojákům promluví
horským způsobem, při kterém se pravidelně mění výška a tón. Díky tomu společně se značnou
hlasitostí bylo možné promlouvat i na daleké vzdálenosti, neboť zvuk se odrážel od každého kopečku,
stromu a kamínku. „Vojáci říše,“ začal Lado zeširoka. Bojovníci, kteří byli Ladovi nejblíže, si museli
zacpat uši. „Nepřišli jsme vás zbaběle pobít,“ pokračoval Lado, „ale dáváme vám na výběr. Když
slíbíte, že se neprodleně vydáte do rukou císaře a jeho …“ „… pochybné …“ pomyslel si. „…
spravedlnosti,“ pokračoval, „slibuji vám, že nikomu z vás ani vašim rodinám nebude zkřiven jediný
vlásek.“ Lado se zhluboka nadechl. „Pokud však odmítnete,“ dodal nakonec, „všechny vás pobijeme
ostřím meče.“ Nastalo trapné ticho, které narušovalo jen pofukování příjemného vánku. Lado se
škodolibě usmál. „Na druhé straně nikdo neodpovídá,“ řekl zmateně, „asi chyba spojení.“ Velitel
nevěděl, co by na to odpověděl. Netrvalo dlouho a do travnatého svahu přímo před Ladem se
rychlostí blesku zapíchl dřevěný šíp. Vypadal úplně stejně jako ty šípy, které Lado spatřil zabodnuté
v tělech mrtvých dětí. Kůň Větřík se ani nepohnul. Lado zamrkal očima a pomateně se zasmál. „Beru
to jako nesouhlas,“ řekl s jiskrou v očích. Potom pomaličku vytáhl meč a blýskl jím ve slunečním
světle. Ostatní bojovníci obřadně učinili totéž. „Vojáky pobijte,“ řekl Lado odhodlaně, „ostatní
bereme s sebou.“ Ihned nato popohnal svého Koně a vyrazil dolu po travnatém svahu směrem do
částečně zalesněného údolíčka. Jel neuvěřitelně rychle s bojovníky v patách. Snažil se co nejvíce
soustředit a mířit přímo. Jakmile dojel do vesničky, vůbec na nic kolem nebral ohled. Každého vojáka
přímo sekl přes hruď nebo přes obličej, načež se okamžitě hnal na dalšího. Jeho spolubojovníci dělali
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to samé, avšak nejlépe na tom byl přeci jen velitel, který byl na boj za jízdy zvyklý. Země se třásla pod
kopyty Koní. Vojákům se nakonec stalo osudným to, že neměli žádnou zbroj, jelikož mylně
předpokládali, že Vindové tímto způsobem nezaútočí. Vzadu jedoucí bojovníci začali vypalovat domy
a shromažďovat ženy a děti, které se následně rozhodli vzít k sobě do vesnice. Zdejší domečky byly
spíše provizorní a bylo jich poměrně málo, a tak zničení proběhlo celkem rychle. Ladovi bušilo srdce
jako buben při těch nejdivočejších tancích. Pomalu se nemohl ovládat, prostě sekl každého vojáka,
který mu stál v cestě. Nakonec přijel až k tomu lukostřelci, který na něj před chvílí vystřelil šíp. Když
ho Lado spatřil, okamžitě ze svého Koně sesedl a postavil se tak, aby lukostřelci viděl přímo do
obličeje. „Střílet na děti, to ti jde,“ řekl Lado nakonec se zlověstnou jiskrou v očích, „ale na mě – to už
se bojíš.“ Lukostřelec se při pohledu do Ladových očí roztřásl. Vůbec nebyl schopen natáhnout tětivu,
prostě tam jen tak stál a klepal se. Nakonec luk odhodil a rozhodl se, že uteče, nicméně nepočítal
s tím, jak je Lado rychlý. Ten k němu okamžitě přiskočil a ťal ho přímo přes záda, takže ubohý voják
spadl na kolena na tvrdou Zem. Lado se ani nezastavil. Jakmile provedl další otočku, ohromnou silou
se rozmáchl a usekl vojákovi hlavu, která těžce a bezmocně dopadla nedaleko jeho těla. Lado k ní
přiskočil a vší silou do ní kopl, takže se odkutálela k nejbližšímu dřevěnému domu, kde ji začaly
pohlcovat plameny. Z vojákovy hrudi vytékala rudá krev. Lado se nadechl a nahlas vykřikl, čímž uvolnil
dosavadní napětí, které se v něm hromadilo. Znovu se mu v hlavě objevil obraz strašlivého ohnivého
kruhu, který se valil na vojsko před ním. Koloběh. Lado běžel spolu s vojáky, jako by kruh šel i po něm.
Všude kolem byl temný les, ale kruh přesně věděl, kudy se kutálí. Lado chápal, že koloběhu nemůže
utéci, a tak se mu odhodlaně postavil tváří v tvář, roztáhl ruce a přijmul trest, který kruh přinášel.
Avšak ten se mu jen o kousíček vyhnul, jen ho trochu ozářil, a zamířil dále na vojáky. Lada si vůbec
nevšímal.
Zanedlouho bylo po boji, protože vojáci takový výpad vůbec nečekali. Vítr zahučel v tmavě zelených
korunách stromů, které začaly získávat podzimní barvy. Lado se vzpamatoval a prohlédl si celé to
představení. Bojovníci brali těla mrtvých a házeli je do hořících ohňů, skrze něž mohla projít do jiných
světů a navždy tak odpoutat duše od potřeby vracet se na místo svého minulého života. Osvojené
ženy vypadaly celkem klidně, protože asi chápaly rozhořčení Vindů. Pravděpodobně se jejich muži
nezapomněli ráno pochlubit, co ve vindské vesnici provedli. Lado spatřil děti, jak se se slzami očích
vinuly ke svým matkám. Na chvíli zavřel oči a nadechl se. I když musel vypadat strašlivě, jelikož jeho
oblečení také bylo do jisté míry od krve, rozhodl se, že se pomaličku k osvojeným zajatcům vydá. Když
se k nim přibližoval, všichni dostali strach, avšak jakmile Lado zamrkal očima a upřel především na
děti svůj pohled, mnohé z nich se zarazily. Lado se poté nedaleko od nich posadil, aby vypadal menší
a přátelštější. Meč odložil vedle sebe, načež se jakoby unaveně chytil za kolena. Některé děti ho i přes
celou tu hrůzu kolem očkem zvědavě pozorovaly. Bojovníci, kteří stáli poblíž, jen nevěřícně kroutili
hlavami. Lado se důležitě nadechl a jakoby neobratně se odrazil od kolen tak, že spadl dozadu na
Zem. Roztáhl ruce, doširoka otevřel své tmavě zelené oči, které na přihlížející děti upřel, a jakoby
bolestí vykřikl. Potom se usmál. V tu chvíli se k ostatním bojovníkům připojil i velitel, který jim začal
potichu vysvětlovat, že za to Lado nemůže, že na něj před mnoha dny začala působit nějaká síla, která
se má zanedlouho usadit. Řekl jim navíc, že je Lado prý už odmalička trochu mimo a často sám neví,
co to vlastně dělá. Avšak Ladovo dětinské představení a upřená záře, která mu vycházela z očí, měla
svůj důsledek. Některé děti se rozesmály a chtěly dokonce za Ladem přijít, avšak jejich matky je
zadržely. „To by stačilo,“ řekl velitel nakonec, „musíme se vrátit zpět.“ Obrátil se na ostatní bojovníky.
„Dohodněte se,“ přikázal, „kdo půjde s ženami a dětmi zpět do vaší vesnice a kdo půjde s námi pro
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zbylé Vindy, které hlídá Ladova půvabná žena s ostatními dívkami.“ Velitel blýskl zuby a škodolibě se
na Lada podíval. Březové listí se zavlnilo. Teprve nyní si Lado uvědomil, jak roztomile Mlada vypadala
s mečem v ruce, který navíc uměla dokonale ovládat. Na chvíli zrudl v obličeji. Za dnešní den snad
opět pocítil úplně všechny lidské pocity … tedy alespoň mužské pocity, ty ženské se ani neodvážil
počítat. Celé ovzduší se uvolnilo, Lado byl rád, že se jim podařilo vojáky dostat. Netrvalo dlouho a
spolu s velitelem a několika dalšími bojovníky vyjížděl na travnatý kopec, odkud už nebylo k Mladě a
ostatním daleko. Když se pak dostali zpět do lesa, žár v Ladově hlavě se uklidnil.
Zpátky do vesnice se vraceli pomalu. Věděli, že se úklid po bitvě, spálení mrtvých a provedení obřadů
může protáhnout, a tak si chtěli na chvíli oddechnout a načerpat sílu. Lado zhluboka dýchal čerstvý
vzduch, na který byl už odmalička zvyklý. Tohle místo, zdejší duchové, to všechno bylo součástí jeho
nitra. Hlohy, Bezy, šípkové Růže, Břízy, Lípy, ale i Lišky, Vlci, Vrány, Káně, Jestřábi, Poštolky, Vlaštovky,
které přilétají a odlétají spolu s květem Vlaštovičníku, u něhož roste Jitrocel, Kopřiva, Pampeliška,
Kokoška, Kyprej a Pelyněk, který spolu s Jalovcem představuje základní způsoby a obřady očisty.
Větřík jel pomaličku, avšak plynně a jistě. Byl také spokojený, že už je konečně doma. Na cestičce
křupaly větvičky. Všichni bojovníci mlčeli, protože klid byl cítit skutečně všude. Avšak klid a
spokojenost jsou většinou záhy něčím doplněny a ani nyní tomu nebylo jinak. Lado se znovu nadechl.
Pocítil změnu, uslyšel zvuky, hlasy … mnoho hlasů. Že by celé vojsko? Že by Heimirich přijel dříve?
„Ne,“ pomyslel si Lado, „to jsou Vindové.“ Podíval se na velitele a vlídně se usmál, i když nevěděl, o
co jde. Spokojenost se smíchala s překvapením a zvědavostí. Velitel jen pokrčil rameny, avšak ještě
dříve, než všichni dorazili do vesnice, Lado i velitel zůstali stát s otevřenou pusou. Čekali cokoli jiného,
naprosto cokoli, ale tohle ne, dokonce ani v tom nejlepším snu. Ladovu tvář zdobil úsměv.
Velitel zamrkal očima, aby se přesvědčil, že nejde o nějaké nadpřirozené mámení. V celé vesnici, kde
domy již dávno dohořely, se shromáždilo tolik lidí na Koních, že je Lado vůbec nedokázal spočítat.
Měli zpravidla typicky vindské oblečení, nicméně mnozí vlastnili i říšskou kroužkovou zbroj, a někteří
dokonce helmu. Lado byl zmatený. Nevěděl, co se děje, ani kdo to je, avšak lidé si ho nevšímali.
Velitel popohnal Koně a opatrně se mezi lidmi začal proplétat. Lado, který jel za ním, si všiml, že lidé
už připravili těla mrtvých vesničanů na spálení na narychlo vyrobených dřevěných hranicích. Oba
spolu s ostatními bojovníky jeli opatrně a obezřetně směrem na náves, kde v hloučku stáli další lidé
včetně Mlady a ostatních dívek. Vítr silně zahučel, sluneční paprsky ozářily Ladovi tvář. Nebál se,
poznal, že jsou to přátelé. Nicméně když se na něj Mlada otočila a odhalila tak tvář jednoho člověka,
který stál za ní, jeho překvapení se vystupňovalo do neúnosných mezí. Mlada se usmívala, slzy
smutku se změnily v slzy štěstí. Člověk, který stál za ní, nebyl nikdo jiný, než sám … „Stado!“ vykřikl
Lado a jeho oči se rozzářily. Okamžitě sesedl z Koně a vydal se po krví nasáklé Zemi směrem ke svému
příteli. Celý rozradostněný se zastavil přímo před ním. Stado se tvářil hrdě. Jeho bílé oblečení
půvabně doplňovaly hnědé vlasy a hnědé oči. Na pozadí zeleného lesa vypadal majestátně. Mlada se
přitiskla k Ladovi a zadívala se mu přímo do obličeje. Lado se usmál, ovšem jakmile obrátil pohled
zpět na Stada, jeho prvotní nadšení se změnilo v dobírání. „Kam jsi jel?“ vytkl mu Lado se zdviženým
nosem. Stado zkřížil ruce na prsou. „Spíš kam jsi jel ty,“ odpověděl o nic méně záškodně, „já jsem
alespoň přivedl celé vojsko, kdyžto ty jen černookého tuláka s mečem a Jóána.“ „Tuláka s mečem?“
řekl se zatnutými zuby velitel, zatímco jeho tvář postupně rudla. „Počkej,“ vložil se do toho Lado, „ty
jsi je přivedl? Proč? Kde? Kdy? Jak?“ Byl z toho celý zmatený. „No,“ poškrábal se Stado na hlavě, „bylo
to zvláštní.“ Zapřemýšlel se. „Onoho dne,“ začal vysvětlovat zeširoka, „za mnou za svítání přišel ten
starý pastýř. Nějak zvláštně se usmíval a prozradil mi, že prý se chystá veliká bitva. Říkal, že musím
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okamžitě vyrazit k Našincům ještě před tím, než tam dorazí Oldův oddíl spolu s našimi bojovníky, kteří
tam zanedlouho vyrazí na pomoc.“ Vítr zafoukal. „Řekl mi,“ pokračoval Stado po chvíli ticha, „že ty
Našince, nějaké vzbouřence, musím varovat a požádat o pomoc v té veliké bitvě. Prý jsem měl vyrazit
hned, ještě dříve, než tam dorazí Jaro a ostatní bojovníci s tím Oldovým oddílem.“ Lado se propleskl
po tvářích. „Dejme tomu,“ odvětil, „že té směsi slov rozumím.“ Stado se škodolibě usmál. „Chtěl jsem
ti to říct už ten den,“ pokračoval Stado, „jenže pastýř řekl, že prý jsi vyrazil za kovářem Pravem a
musíš být o samotě. Trval na tom, abych odjel okamžitě, a dokonce mi to místo, kam jsem měl
vyrazit, přesně popsal.“ „Aha,“ řekl Lado, „mně také ten pastýř ten den hned přišel divný. Úplně to
vypadalo, jako by to ani …“ „… nebyl on,“ doplnil Stado a souhlasně pokýval hlavou, „navíc mu tak
divně probleskovaly oči. Tak světle zeleně.“ Zamyslel se. Naopak Lado se chytil za hlavu a mírně se
roztřásl, protože mu všechno začalo docházet. „To snad ne,“ řekl nahlas, „to byla určitě Lešiho práce.
Proč nám tak pomáhá? O co mu jde?“ „Leši?“ zeptal se Stado nechápavě, „chceš říct, že se nám
oběma zjevil Leši v podobě pastýře?“ „Já nevím,“ odvětil Lado zmateně, „ale určitě se to brzy
dozvíme. Mám takový dojem, že po mně jde, že mě chce unést a promluvit si.“ Nastala chvíle ticha,
kterou ozvláštňoval jen velitelův obličej, jenž byl stále rudý. Mlada pomáhala ošetřit lidi z vesnice.
„Tak jsem tedy vyrazil,“ začal nakonec Stado, „přesně na místo, kam mě ten pastýř, Leši nebo kdokoli
poslal. A samozřejmě jsem na vzbouřence narazil a celou tu příhodu jim vysvětlil. Potom jsme se
vydali do dalších úkrytů v lese pro další vzbouřence, až jsme projeli celé Hory a dostali se až
k Polanům. Nikdo nás díky hlubokým a neproniknutelným lesům nespatřil. Chvála bohům za ně!“
„Hm,“ usmál se Lado, „a proč jste jeli k Polanům?“ „Pro další vzbouřence,“ pokrčil Stado rameny,
„některým lidem prostě vadí, že Bolkovým snem je mít vlastní říši po vzoru cizinců. Naopak někteří
Našinci jsou zase nespokojení s Oldou, jehož tři věčné lásky jsou říše, císař a kříž.“ „To všechno ti naši
vladykové,“ vložil se do rozhovoru poblíž stojící Našinec, „my jsme nikdy nic z toho nechtěli. Ale oni
na nás hned brali vojsko a říkali, abychom neměli s vindskou tradicí nic společného, abychom se stali
křesťany a platili desátky. Ba co je horší, mnohé z mého rodu unesli a prodali jako otroky. Do toho
přišli ti biskupové se sekerami, kteří začali vraždit dubové háje a číst nějaký starý Cyrilův zákoník,
podle kterého církev dostane všechen majetek vesnice, jestli budeme dále provádět pohanské
obřady.“ Opodál stojící Polan pokýval hlavou. Lado popotáhl nosem. „No zkrátka,“ navázal Stado tam,
kde přestal, „cestou zpět jsme to pak vzali přes Lužici a další menší kmeny, kde jsme nabrali další
bojovníky. Snažil jsem se, abychom se zpět vrátili co nejrychleji, ale vidím, že jsme to nestihli včas.“
Stado sklopil hlavu. Lado také. „Zítra,“ dodal po chvíli právě přicházející Johan, „projede Heimirich
s vojskem údolím za Velikou horou. V tomhle počtu ho můžeme porazit a zabránit mu tak v postupu
dále na území Našinců.“ Lado zvedl hlavu. „Také to tak uděláme,“ řekl, „je načase s tím zrádcem
skoncovat. Čím dříve tak učiníme, tím lépe.“ Stado se usmál. „Vidím, Lado,“ řekl nakonec, „že tvá
výprava také nebyla zbytečná. Něco ses přeci jen dozvěděl.“ Potom se obrátil na velitele, který se
nenápadně dotýkal meče. Stado se záludně usmál. „Ale je to stejně zajímavé,“ zamyslel se nahlas,
„útočí na nás ze Západu, ze Severu, z Jihu a z Východu. Ještě nikdy to nebylo takhle vyhrocené.“ „Říká
se,“ dodal vedle stojící Polan, „že se daleko na Východě potomci Vindů spojili s cizinci a nějakými
Seveřany v jeden národ. Dokonce prý přejali jejich jméno a začali utlačovat obyčejné lidi a šířit lživé
myšlenky, aby je ovládali.“ „Br,“ osypal se Našinec, „to je nechutné.“ Lado se usmál a pokýval hlavou.
Listí na stromech zašumělo. „Všichni jsou připravení,“ řekla nakonec Mlada, která přijala pozici
dočasné vůdkyně, „můžeme vyrazit zpět k nám. Jen nevím, kde je všechny ubytujeme. Kromě naší
vesnice máme ještě v lese hradiště, ale to …“ „Máme přeci dvě,“ pokrčil Lado rameny, „ti Jóánovi
oživlí průzkumníci z římsko-vindských vztahů už určitě budou pryč.“ „Pravda,“ zasmál se Stado, „navíc
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jsme teď pořád jen spali v lesích, takže den navíc je nezabije.“ Lado vzal Větříka za uzdu a vlídně ho
poplácal. Potom se spolu s Mladou vydal hrdě vpřed následován Stadem, Johanem a velitelem, za
nimiž šlo celé vojsko. „Počkejte,“ předběhl najednou všechny jeden bojovník ze sousední vesnice,
„my se musíme vrátit zpět. Zítra s námi počítejte.“ „Dobře,“ usmál se Lado. „Ještě jedna věc,“ dodal
bojovník před tím, než zmizel mezi stromy, „starší z vesnice se rozhodli vyvolat Čára. Teď, když na nás
každý útočí, ho budeme potřebovat.“ Potom se rozloučil a spolu se svými kamarády zmizel v houští.
Lado stál jako zaražený, protože hluboko uvnitř věděl, že rozhodnutí starších bylo více než špatné.
Když tak pomalu šli ke své vesnici, Johan popoběhl a postavil se vedle Mlady. Hlavou narazil do
větvičky vedle stojícího Dubu, což ho ale nerozhodilo, protože v očích se mu nepřetržitě leskla
zvědavost. „Lado,“ zeptal se, „kdo nebo co je to ten Čár?“ „Drak,“ odpověděl Lado prostě. „Drak?“
zeptal se Johan nevěřícně. „Ano,“ pokýval Lado hlavou, „přesněji Černý drak, Čár. Prý ho stvořila
nějaká temná a pradávná kouzla neboli čáry, ale od té doby si moc volnosti neužil, protože ho Lovec
drží v jeskyních zelené podzemní říše.“ „Zajímavá pověra,“ odvětil zamyšleně Johan, „a oni chtějí toho
démona vyvolat?“ „Tak nějak,“ řekl souhlasně Lado, „chtějí ho uvolnit v naději, že jim z vděku
přinejmenším přinese štěstí v bitvě a nepřátelům smůlu a kruté nemoci. Podle mě je to chybné
rozhodnutí.“ „Proč?“ zeptala se Mlada. „Protože,“ odvětil Lado odhodlaně, „nikdo neví, co uvolněný
Čár dokáže. Je to podobné jako s tou černou vlčí silou, kterou se mi díky pomoci bohů už
mimochodem podařilo zničit.“ Mlada se usmála a políbila Lada na tvář. „Musím si to pak zapsat,“
dodal Johan, „čistě z vědeckých důvodů. Jen nevím jak napsat Černý drak, možná Zirnitra.“ Lado se
zarazil. „Máte potíže s vyslovováním ‚č‘?“ zeptal se škodolibě. „Já ne,“ odvětil Johan vážně, „ale lidé
z říše s tím mají obecně problémy.“ Lado najednou zrudl, opět se mu vybavil obrázek Mlady s mečem.
Nenápadně se na ni podíval a záludně se usmál. Když si toho Mlada všimla, zarazila se. „Copak se
děje?“ zeptala se. „Já,“ zakoktal se Lado a začal se nervózně rukou škrábat po obličeji, „já … já …“ „Co
ty?“ zasmála se Mlada. „Ty,“ pokračoval Lado, „ty jsi úžasná, víš to?“ „Tak samozřejmě,“ odvětila
zajisté skromně Mlada, „to mi neříkáš nic nového.“ Znovu se zasmála. Lado byl stále rudý jako šípek,
rozesmátý a neschopný slova. Nastalo ticho, které narušovalo povídání vojska. „Nuže,“ snažil se
nakonec Lado změnit téma, i když stále koktal, „kdepak je Drako?“ „Hlídá vesnici,“ odpověděla
Mlada. „Ó,“ řekl Lado rychle, „jak odvážné.“ Mlada se roztomile usmála a upřeně na Lada pohlédla
svýma hlubokýma očima. Lado ještě více zrudl, takže nyní už Mladě bylo jasné, nad čím přemýšlí.
Zasmála se. „Ty prostě neumíš,“ řekla škodolibě, „skrývat své touhy a pocity.“ „Ne,“ řekl Lado prostě,
„ale ty také ne, i když si možná myslíš opak.“ Oba se na sebe upřeně podívali. Johan přešel dozadu a
stoupl si až za Stada a velitele. Borové šišky křupaly pod nohama.
Mezitím se však Stado opatrně protáhl a pohlédl na vedle něj jdoucího velitele. Ihned se strašlivě
vylekal a vykřikl, protože stále naštvaný velitel ho upřeně pozoroval. „Takže,“ začal velitel potichu, „já
jsem pro tebe jen tulák s mečem? Nemáš vůbec ponětí, kdo …“ „Jestli dovolíš,“ vstoupil mu do
proslovu Stado, „podle tvého zvláštního přízvuku soudím, že budeš ze Severu. Nemluvíš ani jako
Polan nebo Našinec a ani jako nikdo jiný z blízkého okolí.“ Velitel mlčel. „Podle účesu a výrazu
v obličeji,“ navázal Stado, „budeš z Červeného ostrova. Jsi patrně vysoce postavený bojovník, který je
dobrý v boji v lese, na poli, na moři, na řece nebo za jízdy na Koni.“ Nadechl se. „Ani bažiny ti nedělají
potíže,“ dodal, „a vůdcovské dovednosti budeš mít na vysoké úrovni.“ Velitelův výraz se změnil. Díky
dobře mířeným lichotkám se na Stada přestal zlobit, a dokonce ho svým podivným způsobem začal
mít rád. „Řekl bych,“ pravil velitel nakonec, „že jsi dobře odhadl mou osobnost. Podcenil jsem tě.“
„To víš,“ usmál se Stado, „zítra budeme potřebovat dobrého velitele, když teď Jaro zemřel. Nechť mu
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bohové žehnají a oslavují jeho statečnost.“ „Tak je pravda,“ pozdvihl nos velitel, „že už jsem pár
velkých bitev s úspěchem vedl.“ „Tak jako tak,“ řekl Stado škodolibě, „se nám budeš hodit více než
Lado. Podívej, jak se červená při pohledu na Mladu.“ Velitel se zasmál. „To mi povídej,“ přidal se
k pomlouvání, „ten člověk není pomalu ničeho schopný. Chová se hrozně divně jako by byl z nějakého
podivného světa … víš, co se stalo? Když jsme bojovali proti zabijákům, on si prostě zakopl a spadl do
houští.“ „To je mu podobné,“ odvětil Stado, který rovněž začal mít velitele v oblibě, „jako občas něco
tím svým lukem trefí, ale zároveň si klidně padá ze stromů způsobem, který by nedokázal napodobit
ani opilec po kbelíku medoviny.“ Velitel se samým smíchem zakuckal. „Teď schválně poslouchej,“
plácl do něj Stado, „ale moc se nesměj. Teď totiž uslyšíš něco dosti nechutného, co nemá nikde na
světě obdoby.“ Velitel nastražil uši a začal poslouchat, co si to Lado s Mladou povídají. „… no a
potom,“ pokračoval Lado ve vyprávění, zatímco stále spíše připomínal šípek než člověka, „jsme
v blatech došli do nějakého Krabatova, kde žily čarodějnice. Jednu z nich jsem napůl-nedobrovolně
osahával. Byla hezká a vyvinutá, jenže to byl spíše zevnějšek. Nebyla to žádná květinka.“ „Dobře,“
usmívala se Mlada, „a dál?“ „V Městě rady,“ pokračoval Lado, „se mi líbila jedna dívka, která nás
obsluhovala. Pozoroval jsem ji a představoval si věci.“ „Hm,“ odvětila Mlada, „ještě něco?“ „Akorát,“
snažil se rozpomenout Lado, „jsem se na Červeném ostrově klaněl dívkám a jedna z nich mi předala
podobnou sílu, kterou mi dáváš ty. Jinak co se týče křísníkování, tak víla mě plácla přes zadek, a
potom mě dokonce i políbila, když jsme byli včera u nitek času. Viděl jsem, jak jsme spolu v nějakém
minulém životě žili a ulehali mezi stromy.“ Mlada si zapřela ruce v bok a pohodila hlavou. „Ty seš ale
lumpík,“ řekla a zasmála se. „To jsem,“ odpověděl stále červený Lado. Vzadu stojící velitel jen
zakroutil hlavou. „Dobře,“ řekla Mlada, „teď já.“ Zamyslela se. „Před několika dny,“ začala vyprávět,
„ve vesnici přenocoval jeden mladík. Líbil se mi, tak jsem se mu ukázala v těch přiléhavých šatech,
které jsem dostala darem od tvé matky, která mimochodem stále zoufale touží po vnoučeti. Zkrátka,
očividně jsem na toho mladíka udělala dojem a skončilo to tím, že mě chytil za zadek a začal mě
hladit po obličeji. Nicméně pak si uvědomil, že jsem prošla obřadem svatby, a z důvodu zachování
vlastního zdraví toho nechal.“ Lado pohodil hlavou stejně jako Mlada předtím a úkosem se na ni
podíval. „Teda,“ řekl s úsměvem, „ty jsi ale potvůrka.“ Mlada se zasmála. „To jsem,“ odpověděla.
Potom se oba chytili kolem pasu a přitiskli se k sobě. „Miluju tě,“ řekl Lado, zatímco na Mladu upíral
přímý pohled, „ani nevíš jak, ani nevíš, jak moc upřímně.“ „Já tebe také miluju,“ odpověděla Mlada o
nic méně upřeně a upřímně, „ty můj šípku.“ Vzadu stojící velitel znechuceně pokrčil nosem. „To snad
není možné,“ pošeptal vedle jdoucímu Stadovi do ucha, „to jsou takoví už odmalička?“ „V podstatě
ano,“ odpověděl Stado, „oba vždycky byli až nechutně upřímní, což je možná proč se nakonec dali
dohromady. Avšak zároveň vím, že každý z nich má svá tajemství, o kterých by ale stejně tomu
druhému řekli, kdyby se na ně zeptal.“ Velitel jen zakroutil hlavou. V dálce už spatřil, jak skrze vysoké
Buky prosvítají domečky vesničky, která stála na mírném kopci. Podél lesa slyšel téct horský potůček,
jenž se líně vlnil mezi houštím. Tady byl Ladův domov. Najednou se velitel zasmál. „O jednom
takovém tajemství vím,“ řekl nahlas, aby ho Lado slyšel, „jako třeba to, že Lado zatím prozkoumával
houští jen s Mladou.“ Stado zamrkal očima, Lado se ihned zastavil. Pomaličku pustil Větříkovu uzdu a
otočil se směrem na velitele. Výraz na Ladově obličeji nebyl zrovna vlídný. Ani se nestačil
nadechnout, prostě se rovnou odrazil a povalil velitele na Zem. Tam se oba začali prát jako malé děti.
„Ale no tak, Lado,“ vložil se do toho Stado, „vždyť to byl jen vtípek.“ „Ty!“ vykřikl Lado a obrátil na něj
svůj zrak. Silně přirazil velitele k Zemi a snažil se rozeběhnout směrem ke Stadovi, jenže v tu chvíli mu
na tváři přistála tak silná facka, až se několikrát na místě otočil. Zavrávoral, ale neupadl. Mlada si
protřepala právě použitou dlaň, zatímco se Lado chytil za bolavou tvář. „Ale když,“ řekl smutně, „oni
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se proti mně spolčují.“ „Mlč!“ řekla mu rázně Mlada, načež ho chytila za ruku. „Pojď,“ dodala
nesmlouvavě, „jdeme k potoku.“ Když poodešli o pár kroků, Mlada se otočila zpět na Stada a velitele.
„A vy,“ vytkla jim hlasitě, „jste jen malí rozmazlení spratkové.“ Vytáhla meč a zatočila jím v tak
rychlém vířivém pohybu, až to velitele zarazilo. No, jarní tance s mečem vás prostě něčemu naučí.
Potom meč schovala a pohlédla na Stada. „Běž ustájit Větříka,“ přikázala mu. Ihned potom se otočila
a doslova Lada odtáhla směrem na okraj lesa.
Tam se zastavili a odbočili doleva podél potoka, kde se nacházelo skryté místečko pro ničím nerušené
koupání. Mlada se ani nenamáhala Lada nějak výrazně svlékat, prostě mu akorát sundala opasek
s mečem, lískovým proutkem a dalšími věcmi a i s oblečením ho shodila do proudícího potůčku. Lado
se opět celý ponořil. Nad hladinou viděl vlnky, sluneční paprsky a líně se pohybující rostlinky na
břehu. Cítil, jak z něho mizí všechna zlost a bolest. Cítil čistotu. Cítil se být v lůně Matky Země, ve tmě,
vodě a chladu, kde byl jen malinkatým děťátkem v láskyplné náruči. Avšak netrvalo dlouho a nebyl
tam sám. Skrze vlnky viděl, jak do proudu skáče Mlada, která na sobě rovněž měla většinu oblečení.
Její vlasy se spojily s vodou, její oči se zavřely. Všude kolem se ve světle zlatavých paprsků leskly
vzduchové bublinky. Mlada připlavala k Ladovi a pevně ho objala. Přitiskli k sobě obličeje a vzájemně
se políbili. Jejich těla, duše, duchové a celé bytosti splynuli s rozvířenou křišťálově čistou vodou
života. Objímali se, tiskli se k sobě, nechali se ovívat vodou a vodními rostlinami. Kolem nich
proplavala ryba, rychle a neslyšně. Nakonec Lado a Mlada společně vyplavali na povrch, kde na jejich
mokré tváře zasvítilo Slunce. Oba se zhluboka nadechli čerstvého vzduchu.

12
Když oba vyšli zpět na břeh, u něhož se plazil malý Rozrazil spolu s dalšími rostlinkami, znovu se na
sebe upřeně podívali. Malé čisté kapičky vody se leskly ve světle paprsků na jejich mladých tvářích,
které jen překypovaly životem. Znovu se objali. „Pamatuješ si,“ zeptal se Lado zamilovaně, „jak kdysi
dávno Lovec unesl Květinovou Dívku?“ Mlada se roztomile usmála a pokývala hlavou. „Jak ji schoval a
okouzlil, aby ji Vid nenašel?“ pokračoval Lado, „jenže to, co bylo mezi Vítězem a Dívkou, zlomilo
všechna kouzla.“ Mlada se přitiskla k Ladovi. „To byla pravá láska,“ pošeptala mu, „přímá a upřímná.“
Oba dva byli promáčení až na kost, ale nepustili se. Chodidly se dotýkali jemného travnatého
paloučku a pociťovali každé stéblo. Díky koupeli v horském potůčku se cítili být znovuzrození a plní té
nejčistší síly Přírody, toho nejčistšího života. Na břehu přistál malý barevný motýlek. Lado se nadechl
a ucítil vůni borového jehličí. Pomaličku, nenápadně a opatrně se začal Mlady dotýkat. Ze zad jí
sklouzl níže k útlému pasu, pak krouživými pohyby pohladil její široké boky. Napětí bylo silné. Mlada
se zachichotala, protože Lado byl neschopný ponechat takové napětí pouze ve své mysli, jež nyní
předávala životní sílu představovanou krví jiným částem těla. „Chtěl bych s tebou navždy usnout
věčným spánkem,“ řekl Lado nevinně, „v tvém milostném objetí, v jiných světech uprostřed
hlubokého lesa, kde by byl příjemný mechový palouček s hlohovými keři.“ Mlada se stále usmívala.
Avšak v tom nejlepším je oba z jejich milostného objetí vyrušil nečekaný host. Houští zašumělo. „Hm,
hm,“ odkašlal si příchozí mladík. Lado s Mladou se na něj jen neochotně obrátili. Až nyní se pustili.
„Opravdu nerad vyrušuji,“ pronesl hnědovlasý Věko Vlkovic, „avšak byl jsem důvěrně vyslán, abych
vám sdělil, že se dnes za stmívání bude konat mimořádný sněm kvůli té zítřejší bitvě a jiným věcem.“
Nenápadně si prohlížel nehty na dlaních. „U skřítka domovníčka, Věko,“ řekl Lado napůl naštvaně a
napůl stále zamilovaně, „to to nemohlo počkat?“ „Stado říkal,“ odpověděl Věko potichu, „že
nemohlo.“ „Hm,“ mlaskl Lado pusou a obrátil se na Mladu, „ještě něco?“ „Ano,“ řekl Věko a upřel na
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Lada pohled, „ty přijď dříve, protože se před hlavním sněmem sejde jenom rod Vlka. Jsi zván.“ Věko
se znovu zadíval do dlaní a dělal, že si nevšímá toho, jak oběma milencům promáčené oblečení
krásně přilehlo k tělu a do jisté míry se zprůhlednilo. „Tak,“ odvětil Lado, „děkujeme … teď už …
můžeš jít.“ Věko se naoko zdvořile uklonil, načež se otočil a zmizel v houští. Slunce zářilo a
rozpalovalo vášeň v srdcích. „Nuže,“ zeptal se Lado s úsměvem, „kde jsme to přestali?“ Mlada se
znovu usmála a zableskla očima. „Povím ti něco důvěrného,“ řekla potichu, zatímco Lada ovinovala
jako nějaký rostlinný had svou kořist, „víš, kolik dní jsem s nikým nespala?“ „No,“ upadl Lado do
rozpaků, „asi dlouho? Pokud tedy ten poslední zážitek byl náš společný tehdy v noci v houští.“
Pomateně se zasmál. „Jsi chytrý,“ odvětila Mlada a podezřívavě na něj otočila tvář, „takže si jistě
dovedeš představit, co se se mnou teď děje.“ „Hm,“ udělal Lado zamyšlený výraz, aby prodloužil
napětí, „nemáš teď někdy mít měsíčky?“ Mlada se na něj upřeně dívala. „Ještě je čas,“ odvětila
neochotně, „zkus něco jiného.“ „Však já vím co,“ zasmál se Lado, „jen neumím najít vhodné slovo.“
Mlada se záludně usmála a strčila do Lada tak silně, až zavrávoral a neohrabaně dopadl na travnatou
Zem. Smál se. „Už si se mnou zase děláš, co chceš,“ řekl s jiskrou v očích, „to se mi ale vůbec nelíbí.“
Mlada opětovala roztomilý smích, který zněl úplně jako ty nejjemnější vlnky, které naráží do břehu
jezera. „Jenže,“ řekla důrazně, „jestli se ti to líbí nebo ne, tady vůbec nerozhoduje.“ Ladovi zářily oči
snad ještě silněji než odraz slunečních paprsků na proudící vodě v potůčku. „Já se ale budu vzpouzet,“
řekl předstíraně nesmlouvavě, „mám právo …“ „Ty,“ řekla Mlada, která si mezitím klekla na kolena,
obkročila Lada a chytila mu pevně obě ruce, „ty nemáš právo na nic.“ Škodolibě se usmála a snažila se
ho silou i zrakem přimět, aby neodporoval. „Teď jde o mě,“ dodala, „a o moje potřeby.“ Lado se
zasmál. „O tvoji nadrženost,“ odvětil dětinsky. Mlada přivřela oči a udělala gesto znechucení. „Víš
co,“ řekla, „radši už mlč.“ Otevřela oči a znovu se záludně usmála. Nenápadně přibližovala ústa
k Ladovu obličeji a chystala se ho políbit. Avšak Lado se na poslední chvíli vzepjal, povalil Mladu na
Zem a vyměnil tak pozice. Stále se však oba drželi za ruce. „Ale,“ řekla Mlada s úsměvem, „někdo si tu
vyskakuje.“ „Někdo tu není snadná kořist,“ odvětil Lado, „nezapomeň, že jsem Vid a ne jen nějaký
chlap. Avšak po důkladném a zajisté příčetném uvážení jsem dospěl k názoru, že tvé žádosti
vyhovím.“ „Lado,“ řekla Mlada již napůl vážně, „mlč už.“ To, co následovalo potom, si snad ani popis
nezaslouží. Zkrátka a dobře Lado opět pil vodu života ze zalesněných kopců, viděl barevné motýlky,
slyšel zpívat ptáčky, běžel skrze travnaté planiny do vodního víru, se kterým se spojil pevný a
nepoddajný plamen, pohyboval se sem a tam v rytmu přírodní síly … až to nakonec celé skončilo a
Lado držel Mladu v objetí tak dlouho, že jim to připadalo, jako by tam strávili celou věčnost. Potom se
oba ještě jednou vykoupali, načež se Lado připravil na to, že zanedlouho uprostřed lesa ve stínu
ohromného Dubu započne sněm rodu Vlka.
Když se po nějaké době Lado ve svém mokrém oblečení a s mečem v ruce vypravil z houští, všiml si,
že se všude kolem vesnice začali usazovat bojovníci. Jeho přátelé měli co dělat, aby je všechny
nakrmili a obsloužili, neboť každý bojovník byl více než vítaný host. Lado sešel dolů po louce směrem
na náves, odkud zamířil přímo do svého útulného domečku, po kterém se mu už začalo pořádně
stýskat. Sušící se byliny, pec, kotlík, stěny zapuštěné v Zemi, to všechno mu chybělo. Usmál se.
Všechno špinavé oblečení, které tam předtím zanechal, bylo najednou vyprané, voňavé a uložené
takovým půvabným způsobem, který by on sám nikdy nedovedl napodobit. Jakmile se usušil a
převlékl, řekl si, že si s sebou teď přeci jen bude pro jistotu brát meč, kdyby ho náhodou chtěl někdo
napadnout nebo provokovat. Pomocí prstů si pročesal vlasy a napil se vody z kotlíku. „No jo,“ řekl si,
zatímco ochutnával, „odvar z Vrby. Tady to už opravdu někdo nemohl vydržet.“ Zasmál se a pořádně
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se napil chladivého odvaru, který měl moc hasit všechny vášně. Potom se narovnal a hrdě vykročil ze
dveří, odkud měl výhled na šípkové keře v dáli na pozadí hor a lesů. V tu chvíli ho napadlo, že by se
mohl jít podívat za Drakem a matkou, které oba už dlouho neviděl. Vydal se napřed k domu matky,
ovšem když vešel dovnitř, zjistil, že tam nikdo není. Pokrčil tedy rameny a vydal se k domu Draka.
Nadechl se čerstvého vzduchu a podíval se na bukový les v dáli, který se tyčil do nekonečných
nebeských výšek. Když míjel různé vesničany a bojovníky, začal tleskat do rukou a zpívat si píseň, aby
uvolnil pocity, které se v něm za ten den nahromadily. Při zpěvu vrnivě zdůrazňoval každé ‚r‘ jako
Datel, který rychle buší do stromu. „Raduj se,“ zpíval pochodově, „raduj se, hospodáři!“ Jakmile došel
k domu Draka, zastavil se před dveřmi a začal do rytmu písně dupat nohama. „Raduj se,“ zpíval
dunivě a vojensky, „raduj se, vždyť se tvůj syn žení!“ „Tady nikdo nebydlí,“ ozval se zevnitř povědomý
hlas, „žádné pobudy tu netrpíme.“ „Ale trpíte,“ zabušil Lado se smíchem na dveře, „jen otevři, bídný
červe!“ „Ale vida,“ odvětil Drakův hlas, „tady má někdo dobrou náladu. To jsi zase byl s Mladou
v houští?“ „Byl,“ odpověděl Lado, načež se dveře dokořán otevřely. Vítr zafoukal. Lado jen
s opatrností vešel, protože očekával, že na něj každou chvíli Drako vyskočí. Místnost byla poměrně
temná. „Chudinka se trápila,“ vyhrkl najednou Drako, který byl schovaný za dveřmi. Lado se vylekal.
„U pomocníčka hada hospodáříčka,“ řekl vylekaný Lado, „proč mě pořád takhle děsíš?“ Drako se
usmíval. „Byla celá smutná a nevrlá,“ pokračoval, „tak jsi na ni tehdy v noci v houští zapůsobil, že se
tě nemohla dočkat.“ Lado se začal rozhlížet po místnosti. „Tak jsi mě měl zastoupit,“ řekl Lado
nezúčastněně, „nebo ten mladík, co tu byl na návštěvě.“ „To víš, že jo,“ řekl Drako se zdviženou
hlavou, „s vdanou ženou si hned tak někdo nezačne, zvláště pokud se má její muž co nevidět vrátit.
Ještě by otěhotněla a oba bys nás pak zabil.“ „To si nemyslím,“ odvětil Lado, zatímco po místnosti
něco hledal, „ten její bodlákový odvar je dost silný … hele, kde máš ten modrý plášť?“ Drako se
zasmál. „Schovaný na tajném místě,“ řekl a zableskl svýma modrýma očima, „ale počkej, proč vlastně
pije nějaké odvary? Být vámi, tak si dám pořádnou hrst kopřivových semínek a o úplňku v houští
přilákám duši dítěte do Mladina lůna.“ Lado si povzdechl. „To mi říká maminka také,“ odvětil sklesle,
„jenže nevím, jestli budu dobrým …“ „Ty budeš tím nejlepším a nejpozornějším otcem,“ vstoupil mu
do řeči Drako, „jakého kdy naše vesnice spatřila.“ Lado škubl rty. „Teď není čas to řešit,“ snažil se
změnit téma, „zítra nás čeká pěkně veliká bitva. Zúčastníš se nebo zase budeš hlídat vesnici?“ Lado se
škodolibě usmál a opřel se zády o stěnu. Drako se podrbal na hlavě. „Možná bych mohl oprášit luk,“
řekl pomalu, „snad něco trefím.“ „Jen ho opraš,“ zasmál se Lado a pohlédl Drakovi do očí. Venku už
začínal být docela ruch. „Mimochodem,“ zeptal se zvědavě Drako, „co to má Stado za nového
kamaráda?“ Lado mlaskl pusou. „Ti dva se hledali,“ řekl pomlouvačně. V tu chvíli jim na dveře někdo
zaklepal. Lado zamrkal očima a vydal se otevřít. „Tak zdvořile,“ řekl s úsměvem, „může klepat jedině
…“ A před ním na pozadí dalších domů a všude pobíhajících bojovníků skutečně stál Johan. „Tak tady
bydlíš,“ pravil Johan s úsměvem. Lado poznal, že má nějaký skrytý úmysl. „Ne,“ odvětil Lado, „já
bydlím kousek naproti.“ „Aha,“ řekl Johan, „víš, jde o to, že míst je málo …“ „Ano,“ řekl Lado nadšeně,
„můžeš u nás přespat.“ Zasmál se. „Jen tě musím upozornit,“ dodal a vzal Johana za ramena, „že
Mlada má občas potřebu chodit po místnosti nahá, takže buď pevný ve své víře.“ „To jsou kecy,“ řekl
vzadu stojící Drako se zkříženýma rukama na prsou, „vždyť vy dva snad nejste nazí ani při …“ Lado se
plácl dlaní do čela. „Hrome,“ řekl, „musím na ten sněm. To mně zase strýček vynadá.“ Drako k němu
popošel. „Ale vždyť,“ řekl zmateně, „má začít až za stmívání.“ „Jenže,“ vysvětlil Lado, „můj rod se
schází už teď. Pak tam přijď, abych zase nebyl se svými názory sám.“ Potom vyrazil z domečku, avšak
ještě dříve, než se vydal po lesní pěšince k velikému Dubu, zastavil se u sebe doma a pořádně se napil
vrbového odvaru. Mlada a ostatní vesnické dívky ho svou přítomností tak rozhodily, že se musel
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srovnat. Když vycházel ven, ukázal vpředu stojícímu Johanovi, že může vstoupit a ubytovat se. Ihned
potom Lado zamířil nahoru k lesíku. Cestička na sněm nebyla daleko od té, která vedla k domu
kováře, jenž Ladovi předtím vykul ten malý železný mečík, který mu pomáhal, když odcházel do větrů
jako křísník. Prošel mezi Duby, Lípami, Břízami a dalšími mnohými stromy na menší mýtinku, na níž už
byli shromáždění všichni z jeho rodu. Ve skutečnosti to ani jeho pravý rod nebyl, protože jeho rodiče
pocházeli z daleké vesnice směrem na jihovýchod. Nicméně jelikož jeho otec byl z tamního rodu,
který rovněž dědil sílu po Vlkovi, místní rod Vlka se rozhodl, že se nově příchozích ujme a osvojí si je.
Tehdy Lado ještě neuměl chodit ani mluvit. Navíc teprve až po postřižinách si mužská část rodu
z otcovy strany začne dítěte všímat a připravovat ho na to, aby se stal Videm. Lado se nadechl. Jeho
strýček ho zaznamenal a povzdechl si. Seděl přímo pod velikým Dubem. Věko se usmíval. „Jelikož
jsme tu konečně všichni,“ začal strýček slavnostně, „můžeme začít.“ Listí stromů zašumělo.
Lado se prozíravě posadil po strýčkově levici, aby mohl začít mluvit jako první. Lidé z jeho rodu ho
znali, a tak věděli, že by tak nečinil, kdyby pro to neměl dobrý důvod. Dubové lístečky se volně
pohybovaly ve Větru. „Říše mění způsoby boje,“ začal zeširoka vyprávět strýček, „to, co se dnes stalo,
nás překvapilo, avšak v budoucnu se to už nesmí opakovat. Máte nějaké návrhy?“ Potom předal
lískový proutek Ladovi, který ho s vděčností přijal. Lado nasál čerstvý vzduch, odkašlal si a začal klidně
a vyrovnaně povídat. „Nevíme,“ odvětil, „kde a jak říše udeří. Jediné, co navrhuji, je, aby nás varovali
poslové ze vzdálenějších vesnic, když kolem sebe uvidí procházet podezřelé vojáky mířící naším
směrem.“ Potom předal proutek svému dalšímu příbuznému, který po svém proslovu učinil totéž a
předal proutek dále. Tak se to opakovalo, až se nakonec proutek dostal zpět ke strýčkovi, který měl u
sebe navíc misku se zapáleným Pelyňkem a svazek Sporýše kvůli ochraně, očistě a přilákání vnuknutí,
které doprovázelo samotnou Pravdu, samotné právo. Všichni se zhluboka nadechli. „Ať nás vlčí síla
ochraňuje a bdí nad námi,“ řekl strýček, zatímco kouřem z Pelyňku čistil lískový proutek. Potom se
zamyslel a dodal: „Musíme to pak probrat s ostatními, ale jsem rád, že jste alespoň na něco přišli.“
Odkašlal si. „Další důležitou věcí,“ pokračoval, „je vyvolání Čára. Ostatní vesnice už zahájily obřady, co
si o tom myslíte?“ Lado opět obdržel proutek jako první. „Myslím si,“ řekl Lado s jiskrou v očích, „že
se Čár může snadno vymknout a obrátit proti nám. Není to žádný hlupák, ale zatraceně chytrý a
bojechtivý drak. Vím, co se stalo s tou černou vlčí silou, která se vzepjala a obětovala pastýřova syna,
aby se sama zachránila a šla za svým vlastním cílem, kterým bylo ovládnutí budoucnosti. Čár má
vlastní hlavu a úmysly, nebude nás slepě poslouchat. Říkám to z vlastní zkušenosti jako křísník.
Uvědomte si, že my nejsme Lovec ani Smrtka, my neumíme krotit vetřelce.“ Když se dostal na řadu
Věko, řekl, že souhlasí s Ladovými obavami. „Má sice ohromnou moc,“ dodal, „a je to pán
nejrůznějších kouzel, avšak nikdo neví, co chce a odkud vlastně pochází. Lovec ho zkrotí, jenže my
nemáme a ani nemůžeme mít takovou moc jako on.“ Jakmile se proutek dostal zpět ke strýčkovi,
zdálky se ozvaly hlasy přicházejících lidí. Stmívalo se. „Protože většina z nás je proti vyvolání Čára,“
řekl strýček potichu, „byl bych rád, kdybychom na sněmu táhli za jeden provaz a jasně řekli ne,
souhlasíte?“ Všichni členové rodu Vlka pokývali hlavou.
Zanedlouho se celá schůze změnila. Lidí přišlo podstatně více a čestné místo u Dubu připadlo
vesnickému náčelníkovi, který se nadechl pelyňkového kouře, aby si pročistil hlavu. Usmíval se. Lado
se posadil stranou přímo naproti bílé Břízce. „Napřed bych rád přivítal,“ začal náčelník, „naše dva
cestovatele, Stada a Lada, díky nimž máme zítra naději rozdrtit blížící se hrozbu.“ Stado se posadil
vedle Lada, po jehož pravici se už nějakou dobu rozvaloval Drako ve svém modrém plášti. „To by mě
zajímalo,“ pošeptal Stado Ladovi, „co chtějí řešit. Zítřejší boj je nevyhnutelný.“ Lado pokrčil rameny.
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„Dnešní smutná záležitost je pro nás poučením,“ pokračoval náčelník hlubokým hlasem, „jsem
vděčný za to, jak ochotně jste přijali lidi ze sousední vesnice, kterým se podařilo přežít. Jsem rovněž
rád, že se Ladovi a bojovníkům podařilo vyrovnat křivdu, kterou způsobili ti vojáci.“ Zamyslel se.
„Vzpomeňme nyní na Jara a na bojovníky, kteří padli,“ řekl se sklopenou hlavou, „ať se spojí s předky
a pokračují blaze ve svém životě po smrti. Na jejich statečnost!“ „Na statečnost!“ zakřičeli všichni
přítomní jednohlasně, „nikdy na jejich činy nezapomeneme!“ Lado si povzdechl. „Avšak nyní musíme
probrat záležitost,“ řekl náčelník opět spíše vesele, „se kterou se na nás obrátili starší z okolních
vesnic. Kdo z vás je pro vypuštění Čára a proč?“ Potom předal lískový proutek dále a nechal ostatní,
aby se bez vyrušování vyjádřili. Rozhodně se nedá říci, že by lidé sdíleli stejný názor. I když všichni
z rodu Vlka byli proti a i když Lado znovu zopakoval své obavy a zkušenosti s křísníkováním, stále se
mezi lidmi našli tací, kteří byli rozhodně pro, protože se chtěli chytnout každého stébla, které by je
mohlo nějakým způsobem zachránit nebo alespoň na nějakou dobu ochránit před říší. Stado spolu
s několika málo dalšími se hlasování zdržel, protože té záležitosti prý nerozuměl. Drako také nevěděl,
ale nakonec se rozhodl, že bude hlasovat proti. Poslední přišel na řadu kovář Pravo, který se rovněž
zdržel, avšak zároveň všem vylíčil své barvité zkušenosti s draky. „Pro kováře jsou draci nebezpeční,“
řekl nakonec, „avšak v tomto případě nevím, třeba vás Čár poslechne. Já každopádně nejsem ani pro
ani proti.“ Lado něco cítil ve vzduchu. Když náčelník přijal zpět lískový proutek, na protější straně
kruhu se najednou prudce postavil vysoký Milo. „Čár je naše jediná možnost,“ řekl, „víte, že až císař
skoncuje s Polany, tak se vrhne na nás? A co sám Bolek? Nebo Olda z Jihu? Seveřané ze Severu?
Uvědomte si už konečně, že jsme obklíčeni!“ V tu chvíli se postavil i Lado a obrátil na Mila pohled.
„Vždycky jsme byli obklíčeni,“ řekl klidně, ovšem pocity, které cítil, ho nutily zrychlovat, „vždycky to
tak bylo už od počátků věků. A Čár? Ten uteče a ještě nás cestou všechny napadne.“ „Ale nikdy proti
nám netáhlo veliké vojsko!“ odvětil Milo zoufale, „musíme zkusit každou možnost.“ To už se začali
zvedat i ostatní. „Musíme hledat jiné řešení,“ řekl moudře Drako, „a ne volat na pomoc pochybné
síly.“ „Jaké řešení?“ nechápal Milo, „žádné jiné není!“ „Vždycky je jiné řešení,“ řekl už poměrně
naštvaný Lado, „to, že na něj zatím nemůžeme přijít, neznamená, že se máme hledání vzdát!“ Kruh se
změnil ve dvě rovnoběžné přímky. Na jednom konci stáli odpůrci vyvolání Čára, na druhém pak
vášniví podporovatelé. Jakmile skončila výměna názorů, která u Vindů trvala zpravidla jen chvíli
v porovnání s lidmi z říše, oba soupeřící tábory se na sebe vrhly. Náčelník jen zakroutil hlavou,
protože se to celé opět zvrtlo jako už několikrát předtím. Jednalo by se o dokonalý zmatek, kdyby rod
Vlka skutečně netáhl za jeden provaz, protože se nyní jako jediný dokázal zorganizovat a systematicky
postupovat od jednoho konce podporovatelů ke druhému a jako lavina je porážet. Začala být už
poměrně tma. Vysvitly první Hvězdičky. „Zastavte tu šílenost!“ ozval se najednou dunivý ženský hlas,
„hned!“ Lado ztuhl, protože na něj ten zvuk působil trojnásob. Opatrně se s vyděšeným výrazem na
obličeji otočil a na okraji mýtiny uviděl stát svou matku následovanou vesnickými ženami, mezi
kterými byla přítomna i Mlada. Výraz na jejím obličeji byl vážný. Jeho matka na sobě měla
červenobílé oblečení a v ruce držela dřevěnou hůl. Sněm žen a matek zasáhl do jednání sněmu
svobodných. Hluk přestal, všichni ztuhli. „Mami,“ řekl Lado potichu a koktavě, „tady tihle jsou …“
„Ticho, Lado!“ odpověděla jeho matka rázně. „Dobře,“ pošeptal Lado se sklopenou hlavou a posadil
se na své místo. Všichni už byli klidní. „Dohodly jsme se,“ pokračovala Ladova matka, „že jsme
zásadně proti tomu, aby byl vyvolán Čár. Rozhodnutí bylo jednohlasné a vám nezbývá nic jiného, než
ho poslechnout.“ Přísně všechny přítomné přejela pohledem, načež se hrdě otočila a spolu
s ostatními ženami zmizela pod korunami stromů. Jediné, co za nimi zůstalo, byl zvuk praskajících
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větviček. Milo popotáhl nosem. „No,“ řekl nakonec poněkud smutně, „a máme po zábavě.“ Náčelník
si povzdechl. Lado a Věko se na sebe nenápadně usmáli.
Spokojen s rozhodnutím ženské rady, vydal se Lado po skončení sněmu zpět do vesnice lesní
pěšinkou. Doprovázeli ho Stado a Drako, jeho nejlepší přátelé z dětství. Noc byla krásná a vzduch byl
příjemnější než kdy jindy, což nakonec mělo za důsledek to, že se Ladovi nastražily smysly a zrychlila
chůze, neboť dokázal načerpat uvolněnou přírodní sílu i bez toho, že by se nějak zvláště snažil. Stado
s Drakem ho museli doběhnout. Hvězdičky jasně svítily a společně se srpkem Měsíce prorážely
černou tmu jako vrhnuté oštěpy. „Domluvili jsme se s Jaromírem,“ začal Stado nenucený rozhovor,
„že vyrazíme před svítáním a všude kolem údolí na okraji lesa rozestavíme běžce a lukostřelce.“ Lado
se začal smát. „Hezky jste to vymysleli,“ řekl škodolibě, „vidím, že sis našel nového nejlepšího
kamaráda.“ Stado si jeho poznámky nevšímal. „Samozřejmě budou namalovaní, aby splynuli
s lesem,“ pokračoval, „a spolu s lovci nastraží pastičky. Vpředu povedu vojsko já, z druhé strany pak
nepřátelům zatarasí cestu Jaromírova jízda.“ Drako zamrkal očima. „V tom případě se domluvím
s lukostřelci,“ řekl, „a nenápadně se s nimi schovám v lese.“ „Moudré rozhodnutí,“ pochválil ho
Stado. Lado si důležitě odkašlal. „A se mnou jsi nepočítal?“ zeptal se se zdviženým nosem. „Původně
ne,“ odpověděl dobíravě Stado, „avšak Jaromír trval na tom, abys šel se mnou jako vůdce hlavní
drtivé síly. Prý Hej Richa poznáš.“ Lado zatleskal rukama. „Raduj se,“ vykřikl, „raduj se, hospodáři! To
abych šel brzo spát.“ „To teda,“ zasmál se Stado. Díky Ladově rychlosti byli všichni vmžiku zpět na
návsi, kde se rozdělili. „Já jdu za těmi lukostřelci,“ oznámil Drako. „Dobře,“ pokýval Stado hlavou, „já
půjdu zkontrolovat bojovníky …“ Obrátil se na Lada. „Víš co, Lado?“ řekl Stado, „co kdyby ses šel
podívat do toho opuštěného hradiště po těch podivínech? Jedna jednotka se tam utábořila.“ Lado se
usmál. „Jasně,“ řekl, „jen se doma posilním a vyrazím.“ Potom se všichni tři rozloučili, načež každý
odešel svou cestou. Lado zamířil přímo do svého dřevěného domečku, v němž hořel oheň.
Když otevřel dveře, spatřil u kotlíku rozesmátou Mladu a vedle na lůžku sedícího Johana. „Děkuji,“
začal Lado slavnostně, „tobě i celé radě za podporu mého skromného názoru, ctěná ženo.“ Mlada
vyprskla smíchy. „Copak to tam mícháš?“ zeptal se Lado hlasitě a důležitě, „večeři pro mě?“ „Pro
našeho ctěného hosta,“ odpověděla Mlada a odhodila si vlasy z obličeje, „host do domu …“ „… dříví
do lesa,“ doplnil Lado s úsměvem, „ať je všechno tam, kam to patří.“ Johan se i přes svou
předstíranou vážnost zasmál. „To má tedy hloubku,“ řekl ironicky, „tebe je tady v tom zapadákově
škoda.“ Lado si nenápadně vzal misku do obou rukou, načež se pomaličku postavil vedle Mlady.
Doširoka rozevřel oči jako škemrající Pes. Mlada si povzdechla, nalila mu do misky vývar a do ruky mu
dala kousek chleba. „Děkuji,“ řekl Lado vlídně, „nechť ti bohové žehnají a v budoucnu tě ušetří
nutnosti popíjet vrbový odvar.“ Hrdě se postavil. Mlada zčervenala a se skrývaným úsměvem sklopila
hlavu. Johan to celé jen nechápavě pozoroval. „Víš, že máš moji plnou důvěru, ctěná ženo,“ řekl Lado
nakonec, jakmile se posadil vedle Johana, „a já nedovolím, aby ses v tomto mladém, krásném a
láskyplném věku mrouskání trápila, i kdyby to mělo znamenat, že mě někdo zastoupí.“ Mlada se stále
červenala. „Sice v nejbližší budoucnosti podobné výpravy neplánuji,“ pokračoval Lado, „avšak nikdy
nevíš, co se může stát. Třeba mě picne padající Hvězda a já budu pár měsíců mimo.“ Lado se také
červenal, ovšem věděl, že tuto citlivou záležitost musí probrat co nejdříve. „Takže žádné trápení,
dobře?“ řekl nakonec, „nebo se můžeš naučit pomáhat si sama, já to tak také dělám, když jsem sám a
vzpomenu si na tebe. Vždycky přinesu oběť Matce Zemi a je to.“ Nadechl se. „Až skončí bitva,“ řekl,
„musíme z tebe to trápení pořádně vyplácat. Slavnostně slibuji, že se budu celý den věnovat jen tobě
od rána do večera a od večera do rána. Vždyť víš, že mi jde jen o tebe.“ Mlada nenápadně pokývala
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hlavou. Stále se celá červenala a pomaličku míchala vývar. Johan se otřásl. „O čem se to,“ zeptal se
nechápavě, „u všech svatých vlastně bavíte?“ „Ale,“ odpověděl Lado s pusou plnou vývaru, „rodinné
záležitosti.“ „Aha,“ zamrkal Johan, „dobře tedy.“ „Mimochodem,“ řekl Lado, „najez se, půjdeme
spolu zkontrolovat vojsko v hradišti po těch podivínech.“ „Mám jít s tebou?“ zeptal se Johan. „Ano,“
odvětil Lado, zatímco se zakusoval do chleba, „měli bychom si popovídat.“ Mlada Johanovi také
přinesla chléb a misku s vývarem. Samozřejmě jeho porce byla větší než Ladova. Mlada se potom
nenápadně přisunula k Ladovi a políbila ho na tvář. Nemusela nic říkat.
Když pak nakonec Lado s Johanem vyšli z jejich půvabného domečku, došlo jim, že se tma majestátně
rozhodla převzít vládu nad světem. Kromě malých stříbrných Hvězdiček a svitu několika ohňů nebylo
skoro nic vidět. Lado se nadechl a nastražil své smysly, především sluch, takže vnímal každé zašustění,
každý drobný pohyb. Potom se s Johanem vydal dolů skrze les, který moc dobře znal. Šli pomaličku a
opatrně směrem k dřevěnému hradišti. Lado se nějak necítil být ve své kůži. „Říká se,“ řekl a obrátil
se na Johana, „že to jméno Vindů a jejich potomků, které je v dnešních dobách velmi oblíbené,
používají lidé z říše a i ostatní cizinci ve svých jazycích ve smyslu otrok. Je to pravda?“ Johan sklopil
hlavu. „Je,“ řekl, „a začíná se to stále více uchycovat. V latině, což je jeden z našich jazyků, je to slovo
sclavus.“ Lado zvážněl. „Ale já jsem proti jakémukoli otrokářství,“ ujišťoval ho Johan, „a prodeji lidí.
To je přeci nekřesťanské.“ „Pro nás, Vindy z Hor,“ řekl Lado potichu, „je to dokonce nechutné. Copak
můžeš zajatce do něčeho nutit? Prostě se dříve nebo později stane jedním z nás anebo odejde, pokud
si obstará náklady na cestu.“ Johan se zamyslel. „Skutečnost je vždycky jiná, Lado,“ odvětil se
sklopenou hlavou. Lado si povzdechl. „Doufám,“ řekl, „že nám Mocný Vid zítra v boji pomůže.“
Najednou se zastavil. Slyšel a cítil, jak za ním něco letí. Roztřásl se. Tichá smrt. … „To nic,“ řekl Johan,
zatímco sledoval zaraženého Lada, „to byla asi jen Sova.“ Před nimi se mezi stromy rozkládalo malé
prostranství. Ladova tvář vypadala nepřirozeně a více než vystrašeně. Vítr utichl. V dálce se mezi keři
něco mihlo. Zašustění. Pomalý pohyb z více stran. Ladovi se zrychlil dech, takže slabá pára, která mu
vycházela z úst, byla nyní dobře viditelná. Johan se zanedlouho také zarazil, protože spatřil, jak se na
okraji prostranství z houští vynořují Psi, kteří upřeně sledovali oba přátele. Psi potichu vrčeli, ale
neodvážili se jít dál. „Lado,“ řekl už také poměrně vystrašený Johan, „musíme okamžitě utéct.“ Lado
se na něj pomaličku obrátil. Z očí mu tekly malé zářivé slzy a rty mu kmitaly v nepřirozeném pohybu.
„Je pozdě,“ řekl potichu. Větší zašustění. Přímo před nimi se mezi stromy zjevila silueta postavy, jejíž
tvary byly stále zřetelnější. Postava něco držela v ruce. Zvedla to do výšky a přiložila k ústům, načež se
ozvalo hlasité zatroubení. Lado si ani nedokázal zacpat uši. Stvoření, které bylo o hlavu větší než on,
se stále přibližovalo. Lado rozpoznal kožené oblečení, temný plášť z jiného světa a šlahouny Břečťanu,
které mělo stvoření … vlastně vysoký muž … omotané kolem krku. Postava se zastavila přímo před
nimi. Na hlavě měla nasazenou jelení lebku i s parohy. Jediné, co bylo vidět, byla zatím nehybná ústa.
Lebka se bíle leskla v mihotavém světle Hvězd. Johan se zakoktal. „Ď …“ začal potichu, „to je ď …
ďábel!“ Lado se stále třásl a nepřirozeně oddechoval. Johan vykřikl. „Jdi pryč!“ zavolal zoufale, „my ti
nepatříme!“ Jeden Pes zaštěkal. „Otče náš,“ začal se Johan modlit, „jenž jsi na Nebesích …“ „Ne,“
zaduněl najednou hlas vysokého zelení pokrytého muže, „nepřivolávej toho Bouřliváka, jsem rád, že
mi alespoň na chvíli dal pokoj.“ Muž zkřížil své dlouhé ruce na prsou. Skrze jelení lebku mu
prosvětloval světle zelený plamen. Jeho hlas byl zpočátku dunivý, ale posléze se usadil a vyzněl
docela lidsky a přirozeně. „Ty,“ ukázal najednou na třesoucího se Lada, „říkal jsem, že si
promluvíme.“ V tu chvíli se muži na tváři objevil děsivý úsměv od ucha k uchu, který by nedokázal
žádný žijící člověk napodobit. Pomaličku zvedl pravou dlaň do vzduchu. Roztáhl prsty. Země se
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začínala otřásat. Všechno kolem bylo skutečné a strašlivé. Stromy se houpaly ze strany na stranu,
kameny se valily z kopce za nimi. Jediné, co Lado ve svém vyděšeném stavu upřeně sledoval, byl
záludný úsměv na mužově tváři. Avšak ještě dříve, než se všechno kolem rozpadlo a donutilo tak
Lada, aby v mdlobách dopadl na Zem, stačil ještě zašeptat poslední slova, která zněla: „Za hory, za
doly, mé Zlaté Parohy, kde se pasou?“
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Studánka života
Jak jen je krajina kolem srdce světa nádherná! Lado se pohodlně posadil před svůj domeček, jako by
snad byl nějaký starý soused, načež začal pozorovat pobíhající vesničany, kteří se radovali z krásného
počasí. Slunce pálilo do obličeje, děti se koupaly v horském potůčku. V tu chvíli se Ladovi opět v hlavě
mihla asi tisíc a jedna myšlenka. Ve svém bílém oblečení se opřel o dřevěnou stěnu. Byl spokojený,
protože předchozí den zažil se Stadem dobrodružství s potulnými muzikanty, mezi nimiž byla obzvláště
pěkná a vysoká dívka s tvářemi nabarvenými na bílo a červeno, takže vypadala docela jako z jiného
světa. Když se Lado se Stadem za stmívání vracel zpět do vesnice, uviděl u cesty ležet mrtvého muže, o
jehož pohřeb se už částečně postarala místní vlčí rodinka. Jakmile Lado tělo spatřil, v hlavě se mu
objevil zelenavý záblesk a tradiční záludný úsměv. Uviděl, jak muž za svého života kácel stromy ve
velkém, kopal do hub a střílel zvěř pro zábavu. Lesy si nakonec na oplátku vzaly jeho vlastní život. Vítr
zahučel. Lado pokračoval v přemýšlení. „Koloběh se otáčí,“ řekl si pro sebe, zatímco sledoval po návsi
pobíhající mladé dívky, „a dostihne každého z nás, dříve nebo později. A když se podíváme na to
ohromné osmiramenné kolo, spatříme sami sebe přesně takové, jací jsme a hlavně jací jsme byli.“
Lado se zhluboka nadechl čerstvého horského vánku. Ucítil vůni medu a květin. V hlavě se mu
zničehonic objevil obrázek zlatých parohů.

1
Dole, v zelenajícím se údolíčku, zmateně pobíhalo několik bojovníků oblečených tak, aby dokonale
splynuli s okolními hlubokými hvozdy. Stado je všechny se zájmem sledoval z vrcholu vysokého
kopce, odkud měl krásný rozhled na celé bojiště. Svítalo. Ptáčkové zpívali a vydávali se načerpat sílu
k paprskům Slunce. Stado si vzpomněl, jakými slovy v noci povzbuzoval bojovníky. „Když najdete svou
pravou totožnost,“ řekl jim zamyšleně, „nemáte potřebu někoho urážet nebo se nad někoho
povyšovat. Jste zkrátka upřímně sami sebou, pevně spojeni se svými kořeny, světem a krajinou kolem
sebe. Myslím, že je důležité se bránit, pokud vám ji chce někdo násilím vzít.“ Na všechny bojovníky
jeho slova zapůsobila, nejen na lidi z Hor, Lužičany a velitele Jaromíra z Červeného ostrova, nýbrž i na
vzbouřence z řad Našinců a Polanů, kteří už měli po krk toho, jak jim jejich vladykové říkali, jak jsou ve
svém státě mocní a nezávislí, avšak ve skutečnosti nebyli o nic lepší než cizinci. Stado otevřel oči a
vrátil se zpět do skutečnosti, kde se zhluboka nadechl čerstvého ranního vzduchu. „Tak dnes se
rozhodne,“ řekl si pro sebe, „jestli jsme opravdu tak slabí, jak říše tvrdí, anebo v nás přeci jen nějaká
síla zůstala.“ S úsměvem sledoval lovce, kteří na přesně stanovená místa položili nebo vykopali pasti,
které by mohly nepřátele alespoň trochu zastrašit. Většina bojovníků byla pomalovaná rostlinnými
barvami, aby vypadali děsivěji. Stado měl výhled široko daleko. To, že se tu měl dnes s Heimirichovým
vojskem setkat, bylo vepsáno v nitkách osudu … nebo na té podivné věci, kterou Johan dostal od
císaře. Na protější straně údolí se v lesích schovávala velitelova jízda. Stadův úsměv se však najednou
změnil v povzdech, protože Lado se stále neobjevil. Jediný, kdo k němu s vystrašeným výrazem na
obličeji uprostřed noci přišel, byl Johan, který tvrdil, že Lada unesl nějaký ďábel. Samozřejmě, že
Stado Johanovi ani trochu nevěřil. Dusot kopyt. Z pravé strany na kopec zamířil spěšný posel, kterým
nebyl nikdo jiný než stále se usmívající Věko Vlkovic. Najednou se vynořil z lesa a zastavil se přesně
vedle Stada, který však žádného Koně neměl. „Tak co,“ zeptal se hnědooký Stado, „jak to vypadá?“
„Všichni jsou připravení,“ odvětil Věko, „ze sousední vesnice jsme dostali zprávu, že tu Heimirich
bude před polednem.“ Stado se zasmál. „Je tak přesný,“ řekl, „asi si chce u svých vladyků vysloužit
pověst dobrého vojevůdce.“ Věko sesedl z Koně a začal se rozhlížet kolem. „O bratránkovi zatím
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žádné zprávy,“ řekl sklesle, „ten Jóán se zavřel u něj doma, něco si tam neustále povídá a odmítá
k sobě kohokoli pustit. Mlada se málem zhroutila, ale nakonec se jí ujala Ladova matka, která ji teď
utěšuje.“ „Ať se stalo cokoli,“ zakroutil Stado hlavou, „nemohlo se to přihodit v horší chvíli.“ Dvojité
hvízdnutí. „Pojďme se připravit,“ navrhl Stado, „ať ty cizince pěkně překvapíme.“ Škodolibě se usmál,
načež Věko souhlasně pokýval hlavou. „Starší už provedli všechny obřady,“ dodal, „takže o ochranu
by mělo být také postaráno.“ Listí ve vysokých korunách stromů se lehce zavlnilo.
Mezitím nedaleko odtud směrem na severozápadní stranu se Heimirich s obtížemi protáhl na hřbetě
svého unaveného Koně. Už měl plné zuby toho, jak se musel pořád každému zalíbit, aby mu daný
šlechtic poskytl podporu v jeho záměrech. Sice měl plnou podporu vévodů a markrabích, ovšem
stejně si každý dělal, co chtěl. Vedle něj jel jeho pobočník, kterému všichni přezdívali Hromotluk.
Tvrdilo se o něm, že dokáže jedním mávnutím mečem setnout hlavy několika nepřátelům. Na svou
mohutnost byl až podivně rychlý. To víte, Heimirich sám v boji zrovna nevynikal, a tak potřeboval
někoho schopného a oddaného, kdo by ho střežil ve dne v noci. Hromotluk byl pro tuhle práci jako
dělaný. „Pane,“ začal Hromotluk hlubokým hlasem, „co se někde zastavit a vypálit nějakou vesnici?“
Heimirich si povzdechl. „Bohužel nemáme čas,“ odvětil, „šlechta na nás čeká na hranicích s Polany a
nerad bych jim dal záminku k tomu, aby mi odepřeli svou podporu.“ Ohromná armáda se pomaličku
přesunovala. „Pane,“ zamýšlel se Hromotluk, „je hřích, když vypálíme vindskou vesnici a užijeme si
s jejich ženami?“ Heimirich se zasmál. „Ty máš ale problémy, pitomče,“ odpověděl nakonec, „ale
samozřejmě že to hřích není. Bůh chce tuto zemi a v jeho jménu si s barbary můžeš dělat, co chceš.
Vždyť to ani nejsou lidi. Klidně je znásilni, a pak prodej jako otroky.“ Hromotluk si odplivl. „Chápej,“
dodal Heimirich, „že účel světí prostředky. To bych napsal nad dveře každé státní budovy, každého
kostela, aby všichni věděli, že naše první říše si vždy jde za svým.“ Nějakou dobu jen tak klidně jeli
skrze hustý les po předem naplánované trase, na níž nebyly žádné močály nebo další věci, které by
Heimiricha ze své podstaty štvaly. Už viděl ta ohromná města, která se tu budou jednoho dne
rozkládat. Viděl jenom pole, domy, budovy, ale žádné lesy, možná sem tam lesík s pasekou. Dřevěné
osady Vindů mu přišly směšné, divil se, jak je vůbec můžou slovem „město“ označovat. „Je to
smutné,“ začal po dlouhé chvíli Hromotluk. Do poledne nebylo daleko. „Co je smutné?“ zeptal se
Heimirich s povzdechem. „V minulé vesnici,“ řekl Hromotluk zamyšleně, „se mi podařilo chytit moc
pěknou dívku. Odnesl jsem ji na skryté místečko, ztrhal z ní ty bílé šaty a začal jsem si sundávat
kalhoty. Jenom na malou chviličku jsem ji pustil z dohledu a ona si mezitím sama mečem probodla
břicho. Ti lidé se vůbec nebojí smrti.“ „Ti lidé jsou barbaři,“ ukončil Heimirich rozhovor, „jsou to
vetřelci nečisté krve, kteří brání pokroku a které je třeba zničit. Pokud to nedotáhnu do konce já, tak
někdo jiný po mně.“ Šum listí. Celé vojsko projelo kolem ohromného černého Bezu, který vypadal
klidně a nevinně. Vítr zafoukal. Slunce pražilo, dokonce i v tomto pokročilém období v roce. Šum listí.
Tichá smrt. „Aaaa!“ vpředu jedoucí průzkumník strašlivě vykřikl. „Co se děje?“ zeptal se Heimirich.
„Pasti!“ zakřičel jeden voják, „jsou tu všude kolem pasti!“ Zasvištění. Tichá smrt. Z lesů na obou
stranách zeleného údolí vystřelila salva dřevěných šípů. Někteří vojáci začali padat k Zemi a křičet.
Nastal zmatek. „Sešikujte se!“ přikazoval Heimirich, „určitě je to jen pár vzbouřenců.“ Hromotluk
popohnal Koně a vydal se k lesu. Už se chystal vstoupit do hvozdu na levé straně, když tu se
z neznámého místa vpředu ozval strašlivý křik a řev trub, píšťal a dalších nástrojů. Zasvištění. Tichá
smrt. Další salva šípů pokropila zaražené vojsko. „Vpřed!“ přikázal Heimirich, „zničte ty barbary!“
Hromotluk děsivě zařval a vyrazil ke svému pánovi. Vojáci se sešikovali a začali se připravovat na
bitvu.
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Svit. Lado pomaličku otevřel své zamlžené a rozespalé oči. Hlavu měl položenou na bok, takže se
levým uchem dotýkal nějaké podivné podestýlky, která byla tvořená směsí větví, lopuchových listů a
dalších rostlin. Uvědomil si, že je uprostřed nějaké podivné a rozlehlé louky, kterou zdobila jen docela
malinkatá stébla různých druhů trav a rostlin. V dálce pak spatřil smíšené lesy, které se táhly do
nekonečných dálek, kterým sem tam dominovala menší hora. Obloha byla světle šedá, jako by snad
mělo poprchávat, avšak všechno kolem vypadalo až podezřele klidně. Nadechl se. Byl zmatený, avšak
to, co přišlo potom, ho vyděsilo natolik, že málem duši vypustil. Jakmile totiž pomalinku otočil hlavu a
podíval se nad sebe, poznal, že po jeho pravém boku neslyšně stojí vysoký muž s jelení lebkou na
hlavě. Lado při pohledu na něj vykřikl, avšak pohybu schopný nebyl. Zdálo se mu, že ho nějaká
neviditelná síla drží na tomto podivném lůžku, které bylo zespoda podepřeno ohromnými
neopracovanými šedými kameny ve tvaru kostek. Postava si opatrně začala jelení lebku i s parohy
sundávat. Lado byl vystrašený a stále se klepal. Pohled na záludný úsměv od ucha k uchu byl pro něj
nesnesitelný … tedy alespoň ze začátku, když měl muž jelení lebku stále na hlavě. Ovšem jakmile si ji
z hlavy sňal, Lado si uvědomil, že před ním stojí docela pohledný černovlasý muž se světle zelenou
jiskrou v očích. Ten nepřirozený úsměv mu už nepřipadal tak děsivý. Netrvalo dlouho a muž začal
chodit kolem Ladova lůžka jako had, který si obhlíží svou chutňoučkou kořist. Každý jeho krok byl
slyšet. Lado by dokonce přísahal, že šlahouny Břečťanu, které měl muž na sobě spolu s další lesní
zelení, syčely jako jedovatí hadi. Všude stále panoval děsivý klid. Kůže na mužově tváři byla poněkud
bledá, ovšem i tak vypadala docela přirozeně. „Ale, ale,“ promluvil najednou muž příjemným hlasem.
V jeho očích se zableskl zelenavý plamen. „Kdopak se nám to probudil?“ zeptal se. Lado
neodpověděl. „Jsi tak bezmocný,“ řekl muž a ukázal své bílé zuby, „teď si s tebou můžu dělat, co jen
budu chtít.“ Najednou se z okolních lesů začaly vynořovat další postavy. Všechny vypadaly podobně
jako vysoký muž, ovšem mnohé z nich byly velmi ošklivé, a dokonce jim narostly i rohy. Lado věděl, že
to byli lesní mužíci, kteří platili za jedny z nejnebezpečnějších, avšak stále poněkud hloupých,
záškodníků. Mnozí z nich se smáli a pobíhali kolem jako zběsilí. Vysoký muž slavnostně roztáhl ruce.
„Vítej na hranici,“ řekl se zdviženou hlavou, „zelené podzemní říše!“
Mezitím se na povrchu Stado s ostatními bojovníky schoval za svah, odkud se všichni připravovali na
to, že nečekaně zaútočí. Nadechl se. Pevně sevřel meč v ruce. „Pamatujte, co je důležité,“ řekl,
„kryjte můj postup, musím se dostat k Hej Richovi. Z druhé strany si prorazí cestu Jaromírova jízda.“
Jeden Našinec vypadal nervózně, protože se podobné bitvy ještě nikdy neúčastnil. Stado se podíval
napřed nad sebe, a pak opět na své bojovníky. V jeho očích se lesklo odhodlání. „Možná nastane
doba,“ začal zeširoka, „kdy to tu lidé ze Západu ovládnou a budou tvrdit, že jsme tu nikdy nežili.
Třeba to tu ovládnou lidi z Východu a svým donucováním všechny přesvědčí, že jsme žili úplně všude.
Možná nás z Jihu zaplaví armáda a rozdrtí nás. Možná sem vtrhnou ze Severu, vyplení to tu a
odnesou si všechnu kořist s sebou … avšak nyní v našich srdcích plane oheň života, který tohle nikdy
nedovolí! Rozhodně ne dnes. Rozhodně ne na tomto místě!“ Vystrašený Našinec sebral odvahu a
zhluboka se nadechl. Bojovníci hlasitě vykřikli. „Lidé ze Západu i z Východu tvrdí,“ zasmál se Stado,
„že jsme mírumilovní a hodíme se k otrocké práci. Nuže, je načase jim tu naši jemnou povahu
ukázat!“ Ihned nato všichni vyrazili po svahu nahoru a zaútočili přímo na bok sešikované říšské
armády. Všichni křičeli a sekali. Někteří zmatení vojáci začali pobíhat všude kolem, načež je rozdrtila
přesná trefa poctivou vindskou čepelí. Stado se snažil najít cestu k Heimirichovi, ovšem Hromotluk byl
pohotový a nechal kolem Heimiricha rozestavět několik jednotek, aby skrze ně nikdo neprošel. S tím
Stadův a velitelův dokonalý plán tak trochu nepočítal. „Střílejte!“ zakřičel Stado směrem k lesu.
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Lukostřelci na stromech, mezi nimiž seděl i Drako, pomaličku natáhli tětivu, zamířili a vystřelili.
Okamžitě potom se Stado snažil najít skulinku v nastalém zmatku, ovšem hradba z vojáků byla
neproniknutelná. Stadovi nezbývalo nic jiného než se pořádně nadechnout a z druhé strany celé
vojsko oběhnout. Byl cvičený v běhu i v boji, ovšem hluk a zmatek kolem mu na sebedůvěře rozhodně
nepřidával. Přál si, aby se stal nějaký zázrak nebo aby mu alespoň přišel na pomoc Lado, který byl
kdoví kde. Mrtvá těla Vindů i cizinců bezvládně padala na travnatou Zem.
V jiných světech se mezitím vysoký muž, vlastně sám Lovec, rozhodl, že zpod opasku vytáhne svůj bič,
který okamžitě při styku s jeho dlaní zahořel oranžovým plamenem. Lovec bič vzal a začal jím práskat
všude kolem. Byl naštvaný. Lesní mužíci jen pobíhali ze strany na stranu. „Jak?“ vyhrkl a zatnul obě
pěsti, „jak vám mohl utéct drak?“ Zvuk biče se rozléhal na všechny světové strany. „Pitomí nohsledi!“
zakřičel Lovec a práskl bičem tak silně, až Ladovi začalo zvonit v uších. Stále byl nehybně připoutaný
ke kouzelnému lůžku. Lovec si povzdechl, zastavil se a pomalu si přiložil dlaň na čelo. „Dobře,“ řekl,
načež se znovu záludně usmál, „a kterýpak dráček nám to pláchnul?“ Jeden lesní mužík sebou škubl.
Zamrkal očima. „Pane,“ řekl vystrašeně, „jen jednohlavý.“ Doufal, že tahle odpověď Lešiho uspokojí.
„Jen jednohlavý,“ odvětil Lovec děsivě, „aha.“ Kolem dlaně si začal omotávat svůj bič. Očividně ho
jeho oheň vůbec nepálil. „A jaké,“ zeptal se pomalu, „je ctěné jméno onoho pouze jednohlavého
draka?“ Upřeně se zadíval na lesního mužíka, který předtím odpovídal. „R …“ začal lesní mužík
koktavě, „roz … rozvodský …“ „Rozvodský kdo?“ vykřikl Lovec a znovu práskl bičem. Lesní mužík si
nenápadně zakryl obličej pravou paží. Vůbec nechtěl odpovídat. „Čár,“ dodal nakonec, načež rychle
vyrazil k lesu. Lovec vykřikl a znovu začal běsnit s bičem v ruce. „Pitomci!“ zařval rozzuřeně. Lado to
už nemohl vydržet, rozhodl se, že i přes očividně sevřený hlas se pokusí promluvit. Stromy zašuměly.
„Lovče,“ řekl potichu a s obtížemi. „Ale vida,“ zastavil se Lovec a opět si omotal bič kolem dlaně,
„kdopak se rozhodl, že to promluví?“ „Pusť mě,“ odvětil nesmlouvavě Lado, „musím pomoci
bojovníkům. Nemůžu tady jen tak ležet.“ Lovec se zasmál. „To teda ne,“ odpověděl s jiskrou v očích,
„odejdeš, až já sám budu chtít.“ Zamyslel se, načež pomaličku a se záludným úsměvem přešel
k Ladově lůžku. Posadil se na zelenající se větvičky a zhluboka se nadechl. Podezřívavě přivřel oči.
„Nuže,“ řekl důležitě, „cítím, že se ti hlavou honí plno otázek, jenže mně se nechce na všechny
odpovídat.“ Lado nic neříkal. „Pastýř žije,“ přečetl mu Lovec v hlavě jednu jeho otázku, „vůbec neví,
že jsem si půjčil jeho podobu a přišel si s tebou promluvit.“ Ne zrovna citlivě vzal do ruky Ladovu
levou dlaň, kterou začal prozkoumávat. „Jak jsem říkal,“ zasmál se, „tyhle skvrnky nezmizí.“ Lado
s obtížemi zakašlal. „Mimochodem,“ pokračoval Lovec, „pěkná poučka, kterou jsi tehdy pověděl
dětem o tom pradávném hadovi, jenž se jim po zádech spojuje s hlavou a kterého tak trochu
představuje moje maličkost.“ Lovcovy oči se roztáhly a ještě více se zesvětlily. Víčka zmizela a celá
tvář vypadala nehybně. Když vyplázl jazyk, Lado si všiml, že byl na konci rozdělený jako jazyk hadí.
Syčení. Lado se polekal, ovšem celé to představení trvalo jen chvíli. Zanedlouho tam opět byl docela
pohledný muž, který se záludně usmíval. Lovec, Hlavy Vid, byl zkrátka mistr v měnění podob.
Najednou se ozvalo zadunění. „Vida,“ rozesmál se Lovec, „ta bitva se nám pěkně rozjela. Avšak ty se
tím nemusíš vzrušovat.“ Tleskl dlaněmi se škodolibou spokojeností. Potom se na Lada upřeně zadíval
a přiblížil k němu obličej. „My máme času dost,“ dodal a zamrkal očima.
Za sedmero horami a devatero řekami v zemní říši se zatím velitel rychlostí vystřeleného šípu vrhl
přímo do zad nic nečekajících vojáků. V jeho černých očích planul bílý oheň. Meč se leskl ve
slunečním světle a srazil každého, na kterého svou čepelí narazil. Jediné, co nyní velitele zajímalo,
bylo to, aby se co nejrychleji dostal k Heimirichovi a co nejdříve ukončil důsledky jeho podlé zrady.
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Bojovníci přesně věděli, co mají dělat, neboť jim to velitel snad čtyřikrát vášnivě popisoval. Jakmile si
prorazil cestu skrze zadní obranu, uvědomil si, že se kolem Heimiricha do kruhu seskupili jeho
nohsledi, aby ho chránili. Velitel dal příkaz několika svým jezdcům, aby začali hlouček objíždět a
pobíjeli jednoho vojáka za druhým. Tato zvláštní strategie se kupodivu ukázala být účinnou. Obrana
silně polevovala, nicméně i tak se některým vojákům podařilo srazit bojovníky z Koně, což se nakonec
stalo i samotnému veliteli. Kdyby nebyl na pády z Koně zvyklý, pravděpodobně by si v této rychlosti
ošklivě ublížil. Nadechl se. Nabral sílu. Uvědomil si, že se Stadovi asi nepodařilo prorazit obranu, a tak
věděl, že se o Heimiricha musí postarat sám. Už ho viděl. Byl v dáli na Koni a poroučel ostatním, aby
ho chránili. Velitel se prudce rozmáchl mečem a rozsekl tak hrdlo vojáka, který se rozhodl zkusit štěstí
a veliteli v postupu zabránit. Vítr silně zahučel. Nádech. Když se velitel rozběhl dále, najednou ho
něco srazilo k Zemi. Bolestivě dopadl na kolena a zamrkal očima. Podíval se na svoji levou paži a
spatřil, že z ní proudem teče krev. „Teď s tebou skoncuji,“ ozvalo se za ním v cizineckém jazyce. Byl to
Hromotluk. Velitel zavřel oči. Uvědomil si, že nyní na tomto místě zemře. Je pravdou, že zemřít
v bitvě bylo stejně to, co si vždycky přál. Jediné, co mu vadilo, bylo to, že se nejednalo o souboj tváří
v tvář. Nadechl se. „Já jsem bojovník z Červeného ostrova,“ řekl si pro sebe, „a nikdy nepodlehnu
strachu či cizí vůli. Nikdy se nenechám ovládnout.“ Najednou jeho oblečení pokropila teplá rudá krev
… výkřik. Velitel překvapením otevřel oči. Ta rudá krev ani ten výkřik totiž nepatřil jemu. Opatrně se
otočil a spatřil, jak skrze hruď Hromotluka projel ostrý blýskavý meč. Potom přišlo na řadu seknutí a
další sprška krve. Velitel se s ohromnými bolestmi postavil. Hromotlukovy oči byly rozevřené
dokořán. „Tak už zemři!“ zakřičel hlas vzadu stojícího Stada. Velitel si zacpal ránu. Usmíval se.
Netrvalo dlouho a Hromotluk se po obličeji zřítil přímo na travnatou, krví pokropenou a tvrdou Zem.
„Už bylo načase,“ řekl škodolibě velitel. Stado si otřel meč. „Můžeš jít dál?“ zeptal se. „Samozřejmě,“
zasmál se nahlas velitel, „pojďme to skoncovat.“ Ihned poté oba dva v bojové euforii vyrazili skrze
proraženou obranu přímo proti Heimirichovi. Běželi neuvěřitelnou rychlostí, křičeli a sekali každého,
kdo se je pokusil zastavit. Když je Heimirich spatřil, bylo už pozdě na to, aby někam na svém Koni
unikl. Jeho vlastní obrana se mu stala osudnou. Teď tam stál obklíčen vlastními lidmi, kteří měli plno
práce s tím, aby odrazili ostatní na ně dorážející bojovníky. Stado sekl. Heimirich spadl z Koně, avšak
nakonec se vzpamatoval a pevně obouruč uchopil svůj meč. „Proč jdete po mně?“ vykřikl zoufale,
avšak zároveň poněkud škodolibě, „stejně je osídlování toho vašeho divokého Východu
nevyhnutelné. Ostsiedlung je nevyhnutelný. Ve jménu našeho pána zničíme tyto lesy a zabereme
nejen vaši zem, ale obereme i Polany a Našince. Jedině naše svatá říše bude vládnout světu!“ Stado
se zasmál. „Nevíš, o čem to mluví?“ zeptal se velitele, který jen pokrčil rameny. Okolní hluk drásal
ušní bubínky. Heimirich se rozmáchl a snažil se prorazit si cestu skrz, avšak velitel jeho útok v otočce
odrazil. Když se pak na Heimiricha znovu obrátil, ťal ho přímo přes hrdlo. Heimirich se zakuckal krví,
jeho přítomný pohled zhasl a obrátil se do jiného světa. Velitel si oddechl. „Vracím se k jízdě,“ řekl
rychle, „běž ke svým bojovníkům. Bitva bude ještě dlouhá.“ Stado pokýval hlavou, načež se obrátil
směrem k lesu.
Postava v rudém šatu se děsivě usmívala. V ruce držela meč, který posléze změnil tvar a proměnil se
v podivný srp na dlouhé tyči. Rudé šaty opět zbělely a černé vlasy zavlály v okolním Větru. Smrtka
upřeně sledovala Heimiricha, který zmateně pobíhal kolem svého mrtvého těla. Smála se, děsivě a
dunivě. Heimirich se zarazil. Vyděšeně a pomalu obrátil zrak na postavu, která se k němu nenápadně
přibližovala. Když na ni pohlédl, tvář Smrtky se okamžitě proměnila. Heimirich vykřikl. Před sebou
uviděl stát strašlivou plesnivou příšeru s ohnivým zrakem, jejíž bílé zuby byly neskutečně dlouhé a
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špičaté. Nepřirozeně a děsivě se usmívala. Jakmile zakřičela, všechno kolem se otřáslo. Heimirich
zbělel. Ihned se dal na útěk skrze bojiště a zmatek, který všude kolem nastal. Avšak Smrtka přesně
věděla, kde se Heimirich nachází, a pomaličku a jistě se za ním vydala. „Pomoc!“ křičel Heimirich,
„zachraňte mě!“ Ale nikdo ho neslyšel. Snažil se uniknout pryč, za vojáky, k lesu, k ohromnému
černému Bezu, který se zelenal v dálce obtěžkán černými zdravím napuštěnými bezinkami. Barva
krve. Heimirich pocítil tah, jako když si vás při skoku do výšky Země opět přitáhne. Lesy zašuměly. Bez
Heimiricha přitahoval zemskou silou. „Ne,“ vykřikl Heimirich, „co to má být?!“ Vzpouzel se, ale
zbytečně. Bezík si ho přitáhl ke své kůře. Všechno špatné a zlé tahal, aby to skrze kořeny odeslal
Matce Zemi k očistě. Heimirich pocítil prudké trhnutí … a nekonečný pád.
Mezitím se Lovec ve své velkorysosti rozhodl, že zuboženého Lada zbaví kouzel a umožní mu, aby se
posadil a protáhl. Lado tak s předstíranou radostí učinil. Svou volnost samozřejmě ihned využil
k tomu, aby se pořádně rozhlédl kolem. Teprve nyní spatřil, že se přímo za jeho hlavou nacházely
ohromné stromy a něco, co vypadalo jako kořeny padající z Nebe. Přímo pod nimi pak stál mohutný
hlohový keř, na němž se rudě leskly hložinky. Trnů měl také požehnaně. Lado zamrkal očima. Lovec
se stále usmíval a Lada pozoroval se zkříženýma rukama na prsou. „Nerad někomu projevuji
laskavost,“ řekl nakonec, „ale proč bych tě měl trápit?“ „Nebo mi pomáhat,“ odsekl Lado, „řekni, proč
jsi nám pomohl proti říši?“ Lovec se nahlas a od srdce zasmál. Avšak ještě dříve, než by stačil
odpovědět, všichni kolem uslyšeli strašlivý zoufalý řev. Kořeny, které tak tajemně visely z Nebes, se
začaly třást. Lesní mužíci celí pomatení pobíhali kolem. Škubnutí. Lado zamrkal očima. Na travnatou
Zem přímo vedle trnitého hlohového keře dopadl člověk, kterého by zde očekával ze všech nejméně.
Nebyl to samozřejmě nikdo jiný než ten zrádce Heimirich. Lovec na něj ihned obrátil svůj pronikavý
pohled. „Vida,“ zasmál se, „tolik hostů snad ani nestačíme obsloužit, že, chlapi?“ Lesní mužíci se
jednohlasně zasmáli. Mnozí z nich se zároveň vysmrkali skrze prsty. Heimirich seděl na Zemi. Dlaněmi
se vystrašeně opíral o travnatou podestýlku. „Fuj!“ vykřikl Lovec nakonec, „ty jsi teda špinavý.“ Znovu
se škodolibě zasmál. Potom udělal zamyšlený výraz a přiložil si prsty k bradě. „Co kdybychom,“ řekl
pomalu, „si s tebou pohráli, když už jsi na tom tak bídně. Co na to říkáš?“ Samozřejmě žádnou
odpověď neočekával. Místo toho se obrátil se svým záludným úsměvem na Lada. „Vidíš,“ řekl, „i
kdybys mi dal přes oči zlatý šátek, tak před zelenými plameny v mých očích nic neschováš.“ Lado
škubl rty. „Pitomci!“ vykřikl Lovec a obrátil se na lesní mužíky, „vezměte tady ctěného pana
Heimiricha, vysvlečte ho do naha a zahrajte si na lovce a kořist.“ Lesní mužíci se samou radostí
rozesmáli. Potom rychlostí blesku popadli stále vystrašeného Heimiricha a začali ho táhnout do
lesních hlubin. „Ne,“ vykřikl Heimirich, „já patřím bohu a ne ďáblu!“ Lovec zamrkal očima. „Co s tím
všichni máte?“ zeptal se zmateně, „já přeci nejsem žádný ďábel.“ Heimirich neodpovídal, rozbrečel se
totiž jako malé dítě, načež spolu s několika lesními mužíky zmizel mezi stromy. Lovec se škodolibě
usmál a promnul si ruce. „To jsem ale zlej,“ řekl si pro sebe. Potom začal prozpěvovat nějakou
dunivou píseň, kterou přerušilo až to, když se najednou skrze nebeské kořeny prodrala další postava.
Lado se vyděsil, když zubatou příšeru spatřil. Chtěl utéct pryč, ovšem jakmile na něj Smrtka upřela
svůj zrak, celá se opět proměnila. Lado se při pohledu na ni zastavil. Místo příšery tam najednou stála
pohledná mladá dívka s černými vlasy. Tvary mu připomínala tu modrookou čarodějku z blat. Dívka se
vlídně usmívala a v jejích očích planula upřímná krása. Lado se k ní sice nechtěl přiblížit, protože
věděl, o koho se jedná, ovšem pohled z ní sundat nedokázal. Kdyby nebylo toho nepříjemného
chladu, možná by se i usmál. „Copak je, Lado?“ zeptala se Smrtka, „snad se mě nebojíš?“ Lado se
zakoktal. „Smrti se nebojím,“ odpověděl nakonec. Smrtka se příjemným dívčím hlasem zasmála. Opět
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mu myslí proběhla asi tisíc a jedna otázka. „Proč …“ zeptal se zmateně, „proč jsi předtím byla Zubatá
a teď jsi krásná?“ Smrtka se zarazila. „Já nejsem ani jedno, ani druhé,“ odpověděla prostě, „jen
odrážím nitro toho, kdo se na mě dívá.“ Znovu se až podezřele vlídně zasmála. „Ale,“ nechápal Lado,
„já přeci nejsem ani uvnitř ani navenek takhle krásný.“ „Však mám také někde jizvy,“ odpověděla,
„copak je nevidíš?“ Lado byl stále zmatený na to, aby si všímal nějakých pih a jizev, které mu stejně
přišly spíše roztomilé. „Musím jít,“ řekla nakonec Smrtka stále mladým dívčím hlasem. Pomaličku se
vydala k lesu. „Tuhle podobu si zatím nechám,“ oznámila, „docela mně vyhovuje.“ Lovec se záludně
usmíval od ucha k uchu. „Mně také,“ odpověděl. Smrtka se už blížila k lesním hlubinám. „Lado,“
dodala klidně, avšak tvář neotočila ani se nezastavila, „nekoukej mi na zadek.“ Lado zatřepal hlavou a
obrátil svůj pohled na Lovce, který si pravou dlaní podpíral čelo, zatímco loket spočíval na levé ruce.
„Tolik zmatku zrovna dneska,“ povzdechl si Lovec, ovšem jeho smutek byl spíše předstíraný, „jak těm
pitomcům mohl uniknout drak? Dneska to byl Čár a zítra kdo … Zmij?“ Lado se zarazil. Vítr se zvedl a
pohladil jeho tvář. Šedá Obloha se zničehonic začala na jednom místě protrhávat, jako by se tamtudy
snažil někdo dostat. Lovec se ani nenamáhal tím směrem podívat.

2
Lesní mužíci zmateně pobíhali kolem Lada. Lovec si povzdechl. Stále si dlaní podpíral čelo. „Kdy?“
zeptal se klidně a pomalu, „kdy jsi ho přivolal?“ Lado zamrkal očima. „Koho?“ zeptal se nechápavě,
nicméně odpověď na tuto otázku záhy obdržel. Skrze trhlinu na šedé Obloze najednou zasvítily jasné
sluneční paprsky, které se jako cípy Hvězdy rozzářily do všech stran. Uvnitř pak svítilo jasné zlatobílé
kruhové světlo. Lado si zakryl oči. Světlo z nebeské říše se stále přibližovalo, což bylo znamením pro
mnohé lesní mužíky, aby se rozprchli do všech stran. Ti, co stáli světelné kouli v cestě, byli vmžiku
odhozeni na stranu. Lado spatřil uvnitř ohromné záře zlaté parohy, které zdobily hlavu statného
Jelena. Netrvalo dlouho a jasný záblesk proměnil Jelena do krásné podoby muže se zlatými vlasy,
jehož bílé oblečení zářilo čistotou. Majestátně vykročil vpřed a postavil se přímo před Lovce, který ani
o krok neustoupil, jen zkřížil ruce na prsou. „Velkolepý příchod,“ řekl Lovec a zakroutil hlavou, „jako
vždy.“ Mocný Vid na něj upřel zrak. „Propusť Lada,“ pravil odhodlaně, „má se účastnit té bitvy a ty to
víš.“ Lovec si odkašlal. „Jen jsme si povídali,“ dodal a nasadil svůj záludný úsměv od ucha k uchu.
Potom se obrátil na Lada. „To hlavní jsme ale neprobrali,“ řekl, „avšak co se dá dělat. Budeme si holt
muset promluvit jindy.“ Najednou se oba bohové, Leši i Mocný Vid, na Lada upřeně podívali. Úsměv
jednoho byl stále záludný, zatímco tomu druhému v očích zářily vlídné studánkové jiskry. Lovec
pomaličku zvedl pravou dlaň a roztáhl prsty. V tu chvíli Lada něco popadlo a mrštilo jím přímo proti
hlohovému keři, který stál na pokraji lesa hned pod kořeny velikého nebeského Bezu. Lado na Hlohu
viděl všechny ty děsivé špičaté trny, a tak zavřel oči a pudově si začal chránit obličej levou rukou. Už
cítil dech keře. Chránil se, ale zbytečně. Místo toho, aby do něj narazil, jím přímo proletěl jako
nějakými tajemnými kouzelnými dveřmi.
Jediné, na co se při pádu na travnatou Zem zmohl, bylo poslední dobou jeho oblíbené zamrkání
očima. V dálce slyšel hluk bitvy a řinčení mečů. Byl někde uprostřed lesa přímo naproti několika
menším hlohovým keřům. Zhluboka se nadechl a opatrně se postavil. „Hlavně klid,“ řekl a chytil se za
hlavu. Pomateně se zasmál. Napadla ho totiž šílená myšlenka. Odkašlal si. Hrdě se postavil před
hlohový keř a nahlas zvolal: „A co můj meč? U opasku ho nemám!“ Ani nečekal, že se někdo ozve.
Právě proto bylo jeho překvapení ještě větší, když hlohovým keřem za ani ne chviličku opravdu jeho
meč prolétl a dopadl přímo vedle něj. Ladovi se ozvaly tiky. Opatrně se dotkl keře, avšak ten byl
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pevný a neproniknutelný jako každý jiný. Lado si povzdechl a sebral meč ze Země, načež se podíval na
slunečními paprsky prozářené koruny stromů. „Tak jo,“ řekl si pro sebe, „jde se na to.“ Ihned po
těchto slovech se vydal skrze les přímo za hlukem, který zdobil bitevní pole. Zvuky se blížily a blížily.
Půvabný jemný mech střídaly světle zelené šťavelové polštáře, jimž na básnickém vzezření přidávala
mrtvá těla, z nichž líně proudila červená krev. Lado spatřil, že se blíží ke svahu, na jehož vrcholu stále
probíhala bitva. Pevně sevřel meč. Nadechl se, avšak ještě dříve, než se vůbec ke svahu dostal, uviděl,
jak po jeho stěně sklouzává povědomý člověk. Tvář měl celou od krve. „Co se ti stalo?“ zeptal se Lado
starostlivě. „Ale,“ odpověděl Stado s otočenou hlavou, „to není moje krev.“ V tu chvíli si uvědomil,
kdo to za ním vlastně stojí. „Lado?“ řekl a pomalu se k němu obrátil, „jsi to ty?“ Lado si stoupl vedle
něj a přikrčil se. „Jsem,“ odpověděl potichu. „Kde jsi byl?“ zeptal se skutečně velmi překvapený
Stado. Z pusy vyplivl krev. „U Lešiho,“ odvětil Lado, „ale nedobrovolně.“ Stado se zasmál. „Řekneš mi
to pak,“ dodal, „teď se soustřeď. Pamatuješ, co nás učil Jaro?“ Lado se zamyslel. „Myslíš,“ zeptal se,
„ten způsob zvaný odraz?“ „Ano,“ zasmál se zpocený Stado, „odraz.“ Listí zašumělo. „Tak,“
pokračoval Stado, „co na to říkáš? Tohle místo je na odraz jako dělané.“ Hluk bitvy stále trhal ušní
bubínky. Lado se pokusil usmát po Lovcově způsobu. Bleskl očima. „Raduj se, raduj,“ zakřičel zpěvně,
„hospodáři!“ Stado výkřik opětoval, načež oba dva vyrazili na vrchol svahu. Zmatení vojáci, kteří měli
plno práce s bojem, se ani nestačili vzpamatovat. Rychlostí toho nejzuřivějšího blesku proběhli Stado
s Ladem celé údolíčko a zamířili přímo na okraj druhého lesa. Mezitím cestou sekali do co nejvíce
vojáků, kteří vůbec neměli šanci postřehnout, co se to na ně vlastně vyřítilo. Nejhůře na tom byli ti,
kteří stáli přesně mezi Ladem a Stadem. Při tomto způsobu boje se Stado ani Lado nesnažili nepřítele
zabít, prostě se od něj akorát mečem odrazili, čímž ho oslabili nebo vytrhli z rovnováhy, takže se
ostatním bojovníkům sám naservíroval. Když dorazili do druhého lesa, znovu zakřičeli a na vhodném
místě vyběhli ven, čímž celé představení zopakovali. Velitel, který už dávno seděl zpět na svém Koni,
se jen nevěřícně zasmál. Nicméně Ladův příchod mu dodal odvahy, a tak se spolu s ostatními ze své
jízdy po hlavě vrhnul do boje. Po čtvrtém výpadu se Stado s Ladem opět schovali za svah, aby si na
chvíli odpočinuli. „Dobrá práce s tím Richem,“ řekl udýchaný Lado, „teď už je v dobrých rukách.“
Zasmál se. Stadovi se rozzářily oči. „To doufám,“ odpověděl. Křik. Poslední žijící vojáci už neměli
žádnou šanci.
Netrvalo dlouho a celá bitva skončila vítězstvím Vindů. Mnoho jich padlo, avšak hrozba dalšího
říšského útoku byla alespoň na nějaký čas zažehnána. Velitel se pomaličku projížděl kolem a celé
bojiště prozkoumával. Jeden lovec, který předtím líčil důmyslné pasti, objevil Heimirichovo mrtvé tělo
a usekl mu hlavu, kterou obřadně zvedl do vzduchu. Zakřičel. Lado se mezitím setkal s Věkem a
Drakem, kteří byli oba rádi, že se v pořádku a bez úhony vrátil odněkud z jiného světa. Stado si
protáhl záda. „No,“ oznámil slavnostně, „je načase to tady uklidit a pořádně se někde vykoupat.“
„Veliteli?“ ozval se najednou hlas jednoho Našince. Stado se s hrdým výrazem na obličeji obrátil.
„Ano?“ zeptal se, „čehopak si žádáš?“ Lado se nahlas rozesmál. „Můžu si vzít helmu?“ požádal mile
Našinec. „Jistě,“ pokýval Stado hlavou, „vezmi si, co chceš. Jen dej pozor na to, aby tě podle toho
později někdo z říše nevyčmuchal.“ Zbývající bojovníci také začali hledat, co by ukořistili. „To si
nemyslím,“ dodal Lado a obrátil se na Stada, „podle mě se už císař postará o to, aby na Richa i jeho
oddíl všichni rychle zapomněli.“ V tu chvíli k nim na Koni dorazil velitel, jehož černé oči zářily
pravděpodobně štěstím, i když to bylo těžké poznat. Sesedl. Lado se zarazil. „Jsi zraněný?“ zeptal se.
Velitel se rozesmál. „Ano, copak nevidíš?“ řekl, „ale je to jen škrábnutí. Dneska během oslav se to
vyléčí.“ Slunce zlatě svítilo. „Děkujeme za pomoc,“ sklopil Lado hlavu. „Není za co,“ mávl velitel
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rukou, „stejně jsem to dělal hlavně kvůli zábavě.“ Nastala chvíle ticha. Bojovníci vrčeli na každého,
kdo se přiblížil k jejich vlastní kořisti. Lado upřel pohled na velitele. Usmíval se. „Ty si nenakoupíš?“
zeptal se a ukázal na bitevní pole. „Ne,“ zakroutil velitel hlavou, „mají špatný výběr.“ Zamyslel se.
„Hej, lumpové!“ vykřikl nahlas směrem k bojovníkům, „začněte uklízet! Nezapomeňte, že nás večer
čekají oslavy a radovánky.“ Ani ho nenapadlo se zeptat, kam to vlastně Lado zmizel. Věděl, že dříve
nebo později se to dozví. Co se týče úklidu a spalování těl, ten trval poměrně dlouho a protáhl se až
do stmívání. Ani nevíte, jak pak unavení a naprosto vyčerpaní bojovníci byli rádi, že se mohou skrze
hluboký les vrátit zpět do vesnice, kde je čekalo jídlo a možnost odpočinku. Na jiné radovánky většina
z nich ani nepomyslela, neboť tak už to po tělesné námaze bývá. Krákání. Vrány, Havrani, Krkavci,
Kavky a ostatní podobní mile vypadající ptáčkové se začali slétávat.
Ještě dříve, než všichni uviděli známé domečky s výhledem na daleké lesy a hory, Lada najednou
doběhl jeden jeho známý, který se jmenoval Vyhňan. Byl to vyháněč, jelikož náplní jeho práce
v mírových dobách bylo vyhánět běsy a další vetřelce z těl nemocných nebo jinak poškozených lidí.
Uměl rovněž odejít do větrů a mečem bojovat se zlými duchy, kteří by jemu nebo někomu jinému
z vesnice chtěli ublížit. Vyznal se v tvorbě mnohých odvarů a jako jeden z mála tamních mužů přežil
včerejší útok vojáků ve zničené vesnici. Stále sice měl ošklivé škrábnutí na noze, ovšem to mu na
bojeschopnosti očividně neubíralo. „Lado,“ řekl zvesela, „jsem rád, že ses nakonec vrátil.“ „Já také,“
odpověděl Lado, „už to vypadalo docela beznadějně.“ „A kde jsi byl?“ zeptal se zvědavě Vyhňan.
Velitel nenápadně poslouchal. „Někde u Lovce,“ odvětil Lado, načež se Vyhňan upřímně rozesmál.
„Tak to buď rád,“ řekl, „že tě nakonec pustil. Několikrát jsem ho viděl v lesích, jak chytal každého, kdo
mu přišel do cesty. Sběr duší a jejich nošení k Matce Zemi ho asi hodně baví, i když je pravda, že
hlavně loví vetřelce a ostatní zlé duchy, kteří mu pobíhají po lesích.“ Lado se zamyslel. „Hm,“ řekl,
„ale divoké přízraky neloví. Měl jsem jednou zážitek, kdy po mně na jeho příkaz šli, ale já jsem jim
v podobě bílého Vlka unikl.“ Vyhňan pokrčil rameny. „Občas s nimi spolupracuje,“ odvětil, „ale nevím,
že by se měli nějak zvlášť v oblibě. Přízraky se nesmí dotknout ani Nebe ani Země, mohou se
pohybovat jen mezi nimi, jinak by navždy zmizeli.“ Lado chtěl něco říct, ale Vyhňan ho zarazil. „Neboj
se,“ řekl Vyhňan, „Lovec ví, co dělá, i když ti jeho způsoby mohou připadat … záludné.“ Listí stromů
zašumělo. „Přízraky jsou dost divoké,“ dodal Lado, „horší než kdejaká bouře. Lámou stromy v půlce a
smrdí shnilým masem.“ „A duši mají schovanou,“ zasmál se Vyhňan, „v Dubu na vzdáleném ostrově
uprostřed moře. V tom Dubu je Kachna, která má v sobě vejce, které …“ „Stačí,“ řekl Lado a podrbal
se na hlavě. Povzdechl si. „Nějak mě poslední dobou bolí hlava,“ řekl a zamrkal očima. „To nic,“ mávl
Vyhňan rukou, „z toho se vykřešeš, křísníku.“ „Vykřešu,“ dodal Lado hrdě, „ale pověz mi …“ V dálce
mezi stromy už spatřili první domečky. „… jak moc je špatné,“ pokračoval zamyšleně, „že utekl Čár?“
„Už utekl?“ zeptal se zvědavě Vyhňan, „snad se ho našim podaří zkrotit.“ „A když ne?“ obrátil na něj
Lado svůj pronikavý tmavě zelený pohled. „Pak nevím,“ pokrčil Vyhňan rameny, „to by pak asi byla
prácička pro jednoho mého známého, který má za několik dní dorazit.“ Vánek zafoukal. „Známý?“
zeptal se Lado, „a čím se zabývá?“ Vyhňanovu tvář ozdobil záludný úsměv. „Nech se překvapit,“
odvětil a ukončil tak rozhovor. Do vesnice všichni dorazili přímo tou cestičkou, která byla nejblíže
Ladovu domu a jež nedaleko místa, kde právě stáli, odbočovala k vesnici, v níž pobýval starý pastýř.
Lado se nadechl čerstvého vzduchu a pohlédl na svět, který dobře znal. Na ohromném poli v dolní
části vesnice už lidé připravovali hostinu, která měla za účel projevit bojovníkům vděk za to, co pro
vesnici a všechny okolní obyvatele udělali. Byla už docela tma, avšak nikoli tak černá jako minulou
noc. Tedy alespoň to Ladovi tak připadalo.
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Vesničané spustili radostný křik, načež se mnozí z nich vrhli k bojovníkům, aby je přivítali a
poblahopřáli jim. Lado na nic nečekal a okamžitě vešel do svého domu, aby se přivítal s Mladou.
Jenže jakmile otevřel dveře, spatřil uvnitř na lůžku sedět jen zamyšleného Johana, který si něco
neustále povídal a vypadal, jako by celý den nic nejedl. Lado si odkašlal a usmál se. Johan pomaličku,
překvapeně a nevěřícně zvedl hlavu. Oči měl zarudlé a vyděšené. Lado se při pohledu na něj zarazil,
načež okamžitě zavřel dveře a posadil se vedle něj. Na peci stála medová svíčka. „Ty,“ řekl Johan
koktavě, „ty jsi … tebe … ty.“ Lado předstíraně zívl. „Co jsem?“ zeptal se s jiskrou v očích. „Tebe
neunesl ďábel?“ vyhrkl ze sebe najednou Johan. Lado se usmál. „Ďábel?“ odpověděl, „ne.“ Zakroutil
hlavou. „Tak,“ nechápal Johan, „co se to včera stalo?“ Snažil se najít rozumné vysvětlení. Lado jen
mávl rukou. „Bludy,“ řekl prostě. „Takže,“ začal se Johan pomalu uklidňovat, „nějaký žertík nebo
kolektivní hypnóza?“ „Jo, přesně,“ potvrdil Lado s úsměvem, i když vůbec nevěděl, o čem to Johan
mluvil. Cítil ve vzduchu neklid a snažil se přijít na to, jak by Johana uklidnil. Nakonec ho něco napadlo.
Ani nemusel lhát. „To byl jeden starý známý,“ začal Lado zeširoka, „nasadil si jelení lebku na hlavu,
sebral své Psy a rozhodl se, že nás vystraší a mě unese. Držel mě u sebe doma až do poloviny bitvy,
těžko říct proč vlastně. Nakonec přišel další známý, který si mě kdysi dávno osvojil a přijal do svého
rodu, a tomu prvnímu vysvětlil, aby mě pustil.“ „Aha, zvláštní,“ odvětil zamyšleně Johan, „a proč se
ten tvůj známý oblékl jako nějaký pohanský bůh? Bylo to až přehnaně děsivé.“ Lado se pomateně
zasmál. Světlo medové svíčky mihotavě ozařovalo místnost. „Uf,“ oddechl si nakonec Johan a poprvé
za celý den se usmál, „vidíš, málem jsem polevil ve své víře. Vždy existuje racionální vysvětlení.“
„Které je zajisté vždycky správné,“ řekl si Lado ironicky pro sebe. „Děkuji tobě i tvému známému za
zkoušku ve víře,“ dodal Johan s předstíraným úsměvem, „i když jste to tak třeba nezamýšleli. Ale ta
podoba byla opravdu děsivá. Všichni pohanští bohové budou považováni za projev ďábla, o to už se
církev postará.“ Lado mlaskl pusou. „Jó?“ zeptal se, „nevíš, kde je Mlada?“ Johan se postavil a protáhl
se. „Asi u tvé matky,“ řekl, „vidíš, co ty vaše pohanské žertíky způsobují.“ Lado si povzdechl. „Musím
jít,“ odpověděl, zatímco doslova doběhl ke dveřím, „přijď pak na oslavu, už začíná.“ Ihned potom
otevřel dveře a vyrazil skrze všeobecné veselí na náves. Odtamtud pak pokračoval k domu své matky,
který byl ozářen světlem okolních ohňů.
Oslavy začaly až překvapivě rychle. Na vzdáleném poli hrála hudba a lidé tancovali kolové tance, které
se však tentokrát zdály být poněkud zmatené. Lado se hrdě vzpřímil. Zabouchal na dveře. „Návštěva,“
řekl nahlas a ustoupil o krok zpět, protože správně předpokládal, že odtamtud někdo rychlostí
vystřeleného šípu vyběhne. Dveře se otevřely. Stála v nich Mlada se slzami v očích, které byly
podobně jako ty Johanovy zarudlé. Lado se usmíval, avšak to, co následovalo potom, ho docela
vyděsilo. Mlada se mu napřed vrhla kolem krku, načež se ještě více rozplakala a praštila Lada silně
přes obličej. Potom popotáhla nosem a opět ho objala. „Ty!“ řekla nesmlouvavě, „víš, co jsi?“ V tu
chvíli se ve dveřích objevila i jeho matka, jejíž výraz byl spíše vážný, nicméně hluboko uvnitř byla
ráda, že se jí její syn v pořádku vrátil. Lado se na ni podíval a snažil se dostat z pevného objetí své
ženy, které však nepolevovalo. „Opovaž se někam chodit!“ vyhrkla Mlada, „kde jsi vlastně byl?“ „No,“
zakoktal se Lado, „u Lešiho. Unesl mě.“ Pocity, které se Mladě vynořily ze srdce, nebyly zrovna
příjemné. Ještě více se rozplakala. „Už toho mám dost,“ řekla, „jestli je Leši opravdu chlap a ne jen
bábovka, tak se mi postaví tváří v tvář! Nehodlám se s ním ani s nikým jiným o tebe dělit. Proč? Proč
jen ti bohové nedají pokoj!“ Byla zoufalá. „Mladinko,“ řekla vlídně Ladova matka, „pojď dovnitř. Lado
je v pořádku a slibuji ti, že se mu nic nestane.“ Mlada ho jen neochotně pustila, ale nakonec se přeci
jen odvážila pomaličku vstoupit do domu, z něhož byla cítit vůně Třezalky, která se válela na
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rozpálené peci. Byla to velice příjemná a uklidňující vůně. Když za Mladou matka zavřela dveře a
upřeně se na Lada zadívala, Lado stál jako zaražený. „Lado,“ řekla mu potichu maminka, „ty si asi
neuvědomuješ, jak moc tě miluje.“ „Vždyť,“ zakoktal se Lado, „vždyť já ji také miluju.“ „To ale
nestačí,“ přerušila ho matka, „musíš pro to něco udělat.“ Ladovi se v oku objevila docela malinká
slzička. Jeho matka k němu přišla a pohlédla mu přímo do obličeje. „Skrývá v sobě pocity,“ řekla
potichu, aby ji nikdo neslyšel, „o kterých by ti moc ráda pověděla, jen zatím nenašla vhodnou chvíli a
příležitost.“ Ladova tvář se ani nepohnula, i když jeho srdce tlouklo jako o život. „Dusí je v sobě,“
pokračovala jeho matka, „a to je velmi nebezpečné. Ty pocity v ní žijí jako strašlivý vodní drak
s ohnivým pohledem, který se zničehonic vynoří a chystá se sníst její nevinnou a upřímnou duši.
Nemůžu ti to popsat jinak než obrazy a znameními.“ Lado sklopil zrak. „Přemýšlej nad tím,“ dodala,
„dnes večer přespí u mě, musím na ni dohlédnout.“ Nečekala na odpověď. Pomalu se otočila a vešla
do světlem ohně zalité místnosti. Dveře se zabouchly. Lado měl stále neproniknutelný kamenný
výraz. Pohyby připomínal oživlou dřevěnou sochu, která se právě učí chodit. Se stále sklopeným
zrakem přešel až na okraj vesnice k bukovému lesu, u nějž příjemně šuměl potůček. Došel až do stínu
stromoví, kde se jen s obtížemi posadil na měkkou, mokrou a smutnou Zem. Opřel si čelo o kolena a
jako malé dítě se nahlas rozbrečel.
Už byla hluboká noc, když se nakonec odvážil přijít na pole k ostatním, kteří se nechali strhnout vírem
oslav a tanců. Všude se pila medovina s příměsí bylin, jedl se chléb i maso, ovoce a oříšky. Jedna
vesnická dívka se rozhodla, že se zraněným velitelem stráví nějaký čas o samotě, neboť na ni
pravděpodobně zapůsobil svou odvahou a podivným přízvukem ze Severu. Stado a Drako se
předháněli v tom, kdo sní nejvíce jídla, kterého naštěstí zatím bylo dostatek. Lado k nim se zaraženým
výrazem v obličeji přišel. „Ale,“ rozzářily se Stadovi oči, „vítej, Lado! Pojď k nám.“ Lidé kolem se
veselili. Stado usrkl nějaký nápoj z dřevěné misky. „Co je?“ zeptal se, „proč jsi tak zaražený? Nejsi rád,
že jsme vyhráli?“ Lado popotáhl nosem. „Já jsem všechno ztratil,“ dodal sklesle, „nestojím vůbec za
nic.“ Drako se usmál. „Ale,“ řekl, „copak se stalo?“ „Nic,“ odsekl Lado, „prostě mi vůbec nic
nedochází. Hrome, vždyť jsem podivín, blázen a pitomec v jednom.“ Drako nic neříkal. Stado se
zamyslel. „Na jednu stranu je dobré,“ řekl pomalu, „že si to umíš přiznat a zamyslet se nad tím. Na
druhou stranu ale vím, že děláš, co můžeš.“ Usmál se a usrkl nápoj pravdy z kravského rohu. Píšťalky
spustily veselou písničku. Netrvalo dlouho a vesnický mistr se dal do zpěvu. „Kuš!“ okřikl ho Drako.
Lado nenápadně sledoval velitele, jak celý rozveselený s onou vesnickou dívkou mizel v houští na
okraji potoka. Povzdechl si. Věděl, že to, co se děje v houští, ve skutečnosti není ani trochu důležité.
Důležité je něco jiného, něco upřímnějšího. „Takové je právo,“ řekl si potichu pro sebe. „Cože?“
obrátil se na něj Stado, „co to znamená?“ „Já nevím,“ odpověděl Lado slabým hlasem, „asi si půjdu
lehnout. Mám toho už dneska dost.“ V dálce spatřil Johana. „Víte co,“ řekl, „ukažte Jóánovi naše
zvyky naživo, ať se také trošku pobaví.“ Stado se škodolibě zasmál. „Jistě,“ dodal, „dáme mu okusit
tekutého medu.“ Lado se jen s obtížemi pousmál, načež pomaličku vstal a opustil veselím a lidovou
hudbou zalité pole. Podzim byl cítit v kostech a připomínal Ladovi, že nastane tuhá zima, do začátku
které byl ale ještě čas. Jakmile vešel do svého domu a nadechl se vůně sušených bylin, rozhodl se, že
bude důkladněji přemýšlet nad svým životem, nad Mladou, nad tím, co mu řekla matka. Položil se na
lůžko a zadíval se do stropu. Dnes v noci tam byl jen on sám se svými myšlenkami a pocity. Byl v lůně
Matky Země, v domečku, který v ní byl napůl zapuštěný.
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Svítání. Lado pomaličku otevřel oči a na svém pohodlném lůžku se spokojeně protáhl. Zavrněl jako
Kocour, který se v náruči slasti nechává drbat pod hlavičkou. Opatrně se kolem sebe rozhlédl, ale ve
svém malém dřevěném domečku byl docela sám. Johan asi přespal jinde, pokud šel vůbec spát.
Venku byl slyšet zpěv ptáčků a … řehtání Koní? „Hm,“ pomyslel si Lado, „někdo se chystá odjet.“
Pomaličku se posadil, znovu se líně protáhl a navlékl si na sebe své domácí oblečení, které se od toho
společenského příliš nelišilo. Nasadil si své jednoduché krpce, což jsou takové skoro boty dělané
jenom z kůže, v nichž je příjemné mít zároveň onuce, neboli lněné hadříkové omotávky kolem
chodidel. V mírném, avšak zároveň poněkud nepředvídatelném počasí vindské země je nošení krpců
a onucí prastarým a velmi dobrým zvykem pocházejícím z dlouholeté zkušenosti. Cizinci se kvůli tomu
často Vindům smějí, nicméně Lado všechny z nich tradičně posílá k šípku. Hlasitě a dlouze zívl. „Na
zdraví,“ řekl si pro sebe, jelikož Vindové stejně jako mnohé další národy věří, že když pšikají, zívají
nebo se jinak otevírají, tak k nim mají duchové snazší přístup. No a právě tím, když řeknou „na zdraví“
nebo jinak přilákají požehnání, zabrání zlým duchům, aby se kolem nich pohybovali. Lado se hrdě
postavil a pohnul hlavou ze strany na stranu, aby se mu v ní soustředila síla, která má v noci chuť
vždycky sklouznout do žaludku … nebo jinam, ale to jen občas. Obratně se vyhnul sušícím se
rostlinám a vzpřímeně vyrazil ke dveřím. Když je otevřel, spatřil opět některé jednotlivce, kteří se
oslavy prostě odmítali vzdát a nutili jednoho hudebníka, aby jim pískal na píšťalku. V dálce na cestičce
spatřil mnohé bojovníky, jak odjíždějí zpět do svých domovů. Zvláště Lužičané, směřující severním,
tedy půlnočním, směrem, byli od jeho domu dobře vidět. Nadechl se čerstvého vzduchu, zavřel dveře
a vyrazil doprava směrem na náves, kde stáli Stado, Johan a velitel. Všichni se usmívali, asi si noční
zábavu moc dobře užili, za což byl Lado nesmírně rád.
Jemné sluneční paprsky osvítily vesnici. Ranní červánky dodávaly celému okolí nádech tajemna.
Velitel, který stál na návsi vedle svého Koně, se spokojeně usmál. „Lado,“ řekl zvesela, „jdeš právě
včas.“ Lado k němu přišel a úsměv opětoval. „Copak se děje?“ zeptal se rozespale. Velitelovi se
v černých očích objevil bílý plamen. „Celkem nic,“ odpověděl, „jen jsme se s Johanem rozhodli, že
odjíždíme.“ „Teď hned?“ nechápal Lado, „co vás k tomu vede?“ Velitel se zasmál. „Třeba to,“ odvětil,
„že naše výprava skončila.“ Johan pokýval hlavou. „Musím se co nejrychleji vrátit domů,“ řekl se
sklopenou hlavou, „tady na kontinentě jsem si užil zábavy až dost.“ „Doprovodím ho do říše,“ dodal
velitel, „stejně se tam chci jet podívat a něco nakoupit.“ Záludně se usmál. Lado zkřížil ruce na prsou,
přivřel jedno oko a na velitele se nevěřícně podíval. „A není to nebezpečné?“ zeptal se, „hned jak tě
uvidí, tak …“ „S tou propustkou od císaře,“ přerušil ho velitel, „neudělají vůbec nic.“ Lado zesmutněl,
doufal, že se Johan a velitel ještě nějakou chvíli zdrží. Stado jen poslouchal. „Lado,“ řekl velitel dojatě,
„někoho tak nevinného a obětavého, jako jsi ty, jsem ještě nepotkal.“ Lado nechápavě zamrkal
očima. Johan si odkašlal a přiložil ruku k puse. „A pomateného,“ dodal potichu. V tu chvíli se otevřely
dveře od domu Ladovy matky a ven vyšla Mlada v celém svém půvabu a čistém bílém oblečení.
Vypadala spokojeně a odpočatě, což Ladovi vykouzlilo úsměv na tváři. Její vlasy odrážely sluneční
paprsky. Když pak Mlada spatřila, že ji všichni na návsi pozorují, zčervenala a pomaličku k nim
vyrazila. „Krev a mléko,“ zazubil se velitel, „ale nyní už chápu, proč jsi mi tehdy na lodi říkal, že půvab
nebylo to hlavní, co tě na ní zaujalo. Není o nic méně nevinná a obětavá jako ty. Navíc je jako čistá
zářivá květinka uprostřed pustiny.“ Lado popotáhl nosem. „Nech toho,“ řekl napůl smutně, „chceš
mě dojmout a znemožnit?“ To už k nim přišla Mlada, která se ale zastavila pár kroků od nich. Nastala
chvíle ticha. „Je načase se rozloučit,“ dodal velitel a upřeně se na Lada zadíval, „bylo mi ctí.“ „Mně
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také,“ usmál se Lado a po bojovnickém tvrdém způsobu velitele objal. Potom přistoupil k Johanovi.
„Nepřibližuj se,“ řekl Johan s předstíranou vážností. Lado se zarazil. Avšak ihned nato Johan k Ladovi,
bez ohledu na případnou míru poškození svého roucha, přiskočil a spíše odtažitým způsobem ho
popadl. Potom ustoupil. „Neudělal jsem to proto,“ řekl Johan, „že bych snad cítil dojetí, ale proto, že
se možná už nikdy neuvidíme.“ Lado se záludně usmál. „Však víš,“ odvětil, „co říkal ten pravý Vid
v Městě rady. Nás dva přeci spojuje smrt.“ Johan se od srdce zasmál, načež důstojně naskočil na
svého věrného Koně. Velitel učinil totéž. „Stado slíbil,“ dodal velitel, „že nás vyprovodí. Nechceš jet
také?“ Lado se podrbal na hlavě. „To nepůjde,“ řekl odhodlaně, „někomu důležitému jsem slíbil, že se
mu budu věnovat.“ Opatrně obrátil svůj upřímný zrak na Mladu, která však sklopila hlavu. „Jen jeď,“
řekla potichu. Lado se rozesmál. „Zapomeň,“ řekl nahlas a s úsměvem, „teď se ti zkrátka budu
věnovat, ať se ti to líbí nebo ne.“ Odhodlání se v jeho očích lesklo jako odraz Měsíce na lesní
studánce. „V tom případě,“ řekl velitel slavnostně, „žijte ve zdraví.“ Lado se zdvořile uklonil, načež
Stado nasedl na svého Koně a všichni tři zmizeli na cestičce, která vedla podél lesního potůčku na
jedné straně a stále zaplněného pole na druhé. Lado se za nimi chvíli s dojetím díval. Mlada k němu
přistoupila.
Nedlouho poté se oba vypravili zpět ke svému domečku. Šli pomalu a zamyšleně, avšak najednou se
Lado vzpřímil, nasadil předstíraný hrdý výraz, pozvedl zrak a mírně zčervenal. „Si myslíš,“ řekl a
pohodil hlavou, „že jsi drsná, co?“ Usmíval se. Mlada znejistěla. „Cože?“ zeptala se a zamrkala očima.
„Jak sekáš mečem,“ vysvětloval Lado, zatímco měnil tóny v hlase jako dospívající chlapec, „jak s ním
máváš sem a tam …“ Mlada samým zmatením lehce zatřásla hlavou. Jenže v tu chvíli, jakmile na
okamžik ztratila pozornost, do ní Lado silou strčil, takže zavrávorala a málem upadla. „Hele,“ řekla
nechápavě, „co to děláš?“ Lado znovu pozvedl zrak a pohodil hlavou. „Tak mi to oplať,“ pravil
vyzývavě, „nebo mám všude rozhlásit, že si necháš všechno líbit?“ Mlada na svého muže upřela
pohled a mírně sklopila hlavu. Jazykem se zevnitř dotýkala zavřených rtů. Avšak najednou se zasmála
a odhodlaně k Ladovi vyrazila. Ten se ani nestačil vzpamatovat, když najednou obdržel o nic slabší
zásah. Zavrávoral, ale stále se udržel na nohách. Se smíchem spustil bojový pokřik a vyrazil přímo
proti Mladě, která se však včas sebrala a stačila uskočit. Smála se. „Víš, co je nejhorší?“ pravila, „když
žena přepere svého muže.“ Lado se na ni otočil a jako rozzuřený Vlk zavrčel. Stále se však usmíval.
Zamířil, chodidly ohmatal pevnou cestičku a přesně sám sebe vystřelil. Tentokrát trefil, nicméně
Mlada stála na cestičce jako zaražená. Okamžitý odvetný útok neočekával, takže když do něj Mlada
strčila, Lado zavrávoral a málem upadl. „Ó,“ řekla Mlada a přiložila si dlaň k ústům, „jak trapné.“ Když
se Lado chystal otočit a znovu proti Mladě vyrazit, najednou ve svých dokonalých krpcích po něčem
uklouzl a spadl přímo na okraj cestičky, který svahem pokračoval až k šípkovým keřům. Avšak ještě
dříve, než Lado upadl na Zem, tak svou jestřábí mrštností chytil Mladu za oblečení a strhl ji s sebou.
Potom ji pevně objal a oba se dokutáleli po zelené travnaté podestýlce až k dole stojícím šípkům, do
kterých narazili. Smáli se. Usmívala se rovněž Ladova matka, která to celé z návsi sledovala. Slunce
svítilo. Lado ležel na Zemi a Mlada na něm. Dívali se každý tomu druhému přímo do očí. Lado zvedl
dlaň a jemně Mladě odhrnul vlasy z obličeje. „Tak, krásko,“ řekl jí stále poněkud sebevědomě a
rozesmátě, „copak bys chtěla dělat?“ Mlada si přiložila prsty k puse. „Nuže,“ odpověděla povýšeně,
„může to být i na delší dobu než jen den?“ Lado zamrkal. „Samozřejmě,“ odpověděl, „čím déle, tím
lépe.“ „Hm,“ zamyslela se Mlada roztomile. „Nespěchej,“ odvětil Lado a podepřel si hlavu dlaněmi.
Na zamyšlenou Mladu se prostě nemohl vynadívat. „Co třeba,“ řekla Mlada nakonec a mlaskla pusou,
„vyrazit do hor, vysoko a daleko.“ Upřela na Lada pohled. „Jen my dva,“ dodala, „co ty na to?“ Lado si
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důležitě odkašlal. „Počkej,“ řekl, „musím to zvážit.“ Udělal zamyšlený výraz, který schválně trošku
přetáhl, aby vypadal vtipně. Mlada vyprskla smíchy přímo do Ladova obličeje. Ten si hned začal dlaní
otírat tváře, ovšem bylo mu to na nic, jelikož Mlada prsknutí okamžitě zopakovala. Lado ji ze sebe
citlivě shodil. „Tak dobře,“ řekl předstíraně rozmrzele, „oblečeme se, naplníme vak jídlem a můžeme
vyrazit.“ Potom opatrně vstal, protože se samozřejmě při pádu trošku otloukl, vzal Mladu za ruku a
oba pomaličku vyšli zpět do kopečku směrem ke svému dřevěnému domu. „Bude dobrodružství,“
řekla Mlada a zachichotala se. „To teda,“ odvětil Lado, „Medvědi, Vlci, Divočáci, Zubři, lapkové, draci
…“ „Zubři,“ zasmála se Mlada, „ty bych nechtěla potkat.“ Lado nasadil škodolibý úsměv. „Jsou ze
zásady mírumilovní,“ řekl, „stejně jako my.“ To už přišli ke svému domu. Mlada otevřela dveře a vešla
do bylinami provoněné místnosti. Lado šel hned za ní, ovšem ještě předtím se podíval směrem na
náves na svou matku, jejíž tvář zdobil spokojený úsměv.
Po vstupu do místnosti Mlada natěšeně přešla k místu, kde měli uskladněné jídlo. Vzala hrubý lněný
vak a začala ho naplňovat chlebem, křížalami, nádobkami s tvarohem a dalšími věcmi. Lado mezitím
sebral ze stropu několik sušících se Pelyňků, které přidal do vaku. Pelyněk je důležitý nejen pro
ochranu, ale také proto, kdyby je náhodou potkala nějaká nečekaná nemoc. Mimo to se jím dá
očišťovat i na místech, kde není jiná možnost. Lado se převlékl do teplejšího venkovního oblečení a
přehodil přes sebe dlouhý hnědý jezdecký plášť, do kterého se hned zabalil. „Tam nahoře bude ještě
větší zima než tady,“ řekl směrem k Mladě, která se také začala převlékat. Lado si nakonec koženým
provázkem pevně převázal vlasy, aby mu nepadaly do obličeje. Ne zrovna pečlivě si je prsty učesal a
oprášil plášť. Jelikož se už několik dní neholil, jeho mladický vous celé jeho vzezření doplnil takovým
způsobem, že vypadal jako skutečný horal. Mlada se při pohledu na něj musela smát. Lado zakroutil
hlavou. „Vy ženské,“ pravil zaraženě, „a to vaše souzení podle vzhledu. Jdeme do hor, ne na oslavu.“
Mlada nic neříkala, jen se škodolibě smála. Lado málem narazil do zavěšené Třezalky, když se ohýbal
pro sekeru, kterou si pohotově zastrčil za opasek spolu se svým lískovým proutkem. K druhému boku
si připevnil pochvu s mečem. Nadechl se a pořádně si odkašlal. „Neměl bych si vzít luk?“ zeptal se
Mlady, která se najednou zastavila a začala si ho zkoumavě prohlížet. „To bys vypadal ještě hůře než
teď,“ řekla citlivě, „navíc k čemu by ti byl?“ „Třeba na lov?“ zeptal se podezřívavě. „Lado,“ zasmála se
Mlada, „jdeme do hor na výlet, nejdeme se tam ládovat. Možná bude lepší, když zase budeš držet
půst, třeba dostaneš další vidění.“ „Nechci držet půst,“ odvětil Lado naoko nevrle, zatímco si Mlada
nasazovala své krpce s onucemi. Když si je pořádně utáhla, vzala do ruky jídlem naplněný vak a
předala ho Ladovi. „Tu máš,“ řekla, „aby si nám nezlenivěl.“ Záludně se usmála, jelikož Lado ve
velikém plášti, s mečem, sekerou a vakem vypadal vskutku neodolatelně. Poté k němu přistoupila a
narovnala mu okraj pláště kolem krku, kam si sám neviděl, a proto na to místo ve své mužské lenosti
nedbal. „Je ve vaku křesadlo?“ zeptal se. „Ano,“ odpověděla Mlada. „A nůž?“ „Jo,“ odvětila, „všechno
tam je. I náhradní onuce.“ Lado se usmál, protože se rovněž jako malé zvědavé dítě na výlet do hor
těšil. Hluboko uvnitř zároveň tušil, že tam nejdou jen tak, že ho tam něco tajemného čeká. Když
nakonec oba vyšli ven, všimli si, že se Obloha začala světle šedě zatahovat, což ale bylo celkem běžné
a rozhodně to v těchto místech samo o sobě nebylo znamením deště. Lado s Mladou se na sebe
podívali. Nespojovala je jen milostná láska, ale také hluboké přátelství. Vesnice kolem se už celkem
vylidnila a vypadala klidně. Poslední odvážlivci se zarudlým zrakem opouštěli pole. Lado se na Mladu
upřeně a s úsměvem díval. „Vyrazíme?“ zeptal se. Mlada pokývala hlavou, načež se oba dva vypravili
doleva po cestičce vedoucí k lesu. Když vstoupili na listím a šiškami pokrytou cestičku, odbočili šikmo
doleva a skrze les začali stoupat do mírného kopce směrem, který vedl dále do hor. Věděli, že lesy
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jsou hluboké a hory rozlehlé, takže na člověka bylo skoro nemožné narazit. Ovšem záludnost lesů jim
pokaždé mohla něco nebo někoho strčit do cesty, například rozzuřeného, hladového a osamělého
Vlka. Lado se najednou zastavil a sehnul se pro obrovskou větev, kterou uchopil do ruky jako
poutnickou hůl. Vypadal doslova jako nějaký mladý mudrc, muž síly, který se jen tak volně potlouká
po divočině. Ze začátku oba vůbec nemluvili, jen se zaposlouchali do šepotu okolní krajiny, který je
oslovoval. Duchové si jich všímali. Netrvalo dlouho a stoupání se opět změnilo v mírný sestup do
menšího údolíčka s potůčkem, za nímž následoval další výstup, tentokrát směrem na skutečnou
vysokou horu. Mlada se opět rozesmála. „Ještě ti chybí pás síly od nějaké víly,“ řekla škodolibě, „a byl
by z tebe dokonalý ochránce bezmocných … tedy alespoň podle vzhledu.“ Lado mlaskl pusou. „Jen se
směj,“ odvětil, „když ti to dělá dobře.“ „Ale no tak,“ zasmála se Mlada a za chůze se k němu přitiskla,
„tady začíná být někdo rozmrzelý.“ „Nejsem rozmrzelý,“ odvětil Lado, zatímco si narovnal vak, „jen
jsem si vzpomněl na takovou zajímavou příhodu, která se stala v nitkách času.“ „Hm,“ řekla Mlada,
„to zní tajemně.“ Výstup do kopce začínal být prudší, a tak oba zpomalili. „Docela jo,“ řekl Lado
nakonec, „hlavně celé to místo vypadalo jako v nějakém špatném příběhu.“ Mlada ho pozorně
poslouchala. „A ta budoucnost nebo co to bylo,“ pokračoval Lado, „ta byla nejděsivější. Viděl jsem,
jak se všechno rozpadne, všechno, za co jsem kdy bojoval. Viděl jsem, jak budou lidé dělat podivné
různé činnosti, které však budou řízeny jen jedinou pohnutkou, jedinou myšlenkou a jedním bohem.“
Mlada nic neříkala. „Budou se mít jako Prasata v Žitě,“ dodal Lado, „každý z nich za jediný měsíc
spořádá maso o velikosti jednoho kurníku. Za něčím se budou bezmyšlenkovitě hnát, za nějakým
účelem, který světí prostředky.“ Mlada se rozesmála. „To,“ řekla s jiskrou v očích, „zní jako nějaká
špatná a ohraná předpověď.“ „V malé vesnici víš,“ nenechal se rozhodit Lado, „kdo je tvůj přítel a kdo
tvůj nepřítel. Víš, kdo má jaké úmysly a kdo je cizinec. Ale v ohromném říšském městě? To nikdy nevíš
a ani vědět nemůžeš.“ „Ale,“ řekla nechápavě Mlada, „vždyť ty žiješ v malé vesnici, proč tě zajímá, jak
to vypadá ve městech říše?“ „Já mluvím o budoucnosti,“ odpověděl trpělivě Lado, „nebo o tom, co si
na ni hrálo. Říše to všude obsadila, shodila sochu Mocného Vida na Červeném ostrově, myšlení
změnila, vesnice proměnila v města … když ne velikostí, alespoň vzezřením. Všude vládl kříž a lidé
v oblecích. Jediné, co zůstalo, byly pozůstatky nějakých tradic.“ Mlada se zamyslela. „Lidé vždycky
půjdou za tím,“ odvětila moudře, „co je pro ně nejvýhodnější. Když jim kříž nabídne více než duchové
lesa, pak hodně z nich půjde za ním, a pokud se objeví ještě něco výhodnějšího než kříž, tak se zase
začnou chytat toho.“ Šli hlubokým lesem stále mírně do kopce. Už byli skoro na vrcholu. Lado se
zamyslel. „Takže,“ zeptal se, „se lidé nebudou bát hněvu bohů? Nebudou mít úctu ke strašlivému
ohnivému kolu, které se na ně valí?“ „U lidí je to tak,“ odvětila Mlada, „že stačí změnit jejich pohled
na svět a změní se tak veškeré jejich jednání.“ Nadechla se. „Teď ctíme Duby, protože si myslíme, že
jsou více než my,“ pokračovala, „ale třeba to někdo jednoho dne otočí a lidé budou vraždit Duby bez
výčitek svědomí, i když my si teď myslíme, že to není možné.“ „Ale,“ nechápal Lado, „copak neuvidí,
jaká mocná léčivá síla se v Dubech nachází? Copak pro ně šum listí bude beze slov? Copak neví, že
Dub jako strom světů spojuje celé bytí? To se jim duch Dubu nikdy nezjeví a nepromluví k nim?“
„Třeba,“ zamyslela se Mlada, „je k tomu nikdo nebude vést a nikdo tak nebude vědět jak na Duby
nahlížet a mluvit s nimi. Najdou si jiné způsoby léčby a na ducha, byť posvátnějšího a moudřejšího
než jsou oni sami, nebudou brát ohled.“ Lada příjemně překvapilo, jak moudře Mlada promlouvala.
Chtěl se usmát a políbit ji, ovšem věděl, že nebyl jediný, kdo její slova poslouchal. Listí okolních
stromů zašumělo jako vzduch v plicích. Stromy na její slova odpovídaly.
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Netrvalo dlouho a oba došli na vrchol hory s výběžkem, který byl ozdoben zelenou travnatou
podestýlkou. Na jedné straně výběžku se nacházel hustý les, kde oba manželé právě stáli, a na straně
druhé skalnatý sráz. Rozhled byl neskutečný. V dálce se modraly kopce a široko daleko byly jen
hluboké lesy se staletými stromy – a nic jiného. Lado se nadechl čerstvého horského vzduchu. Mlada
se roztomile usmála. „To je pěkné místo,“ řekla nadšeně, „co kdybychom se tu zastavili a přespali
tady?“ Ladovi se rozzářily oči. „Dobře,“ odvětil zvesela, zatímco si z ramen sundával hrubý lněný vak,
který posléze slavnostně předal Mladě. „Já jdu postavit přístřešek,“ řekl odhodlaně, „a ty zatím
můžeš to, co je uvnitř vaku, proměnit v nějaké jídlo.“ Potom se hrdě vydal sbírat dlouhé klacky a
příjemný mech, aby pomocí něj připravil pohodlné lůžko ve stínu statného a ochranného stromu,
odkud byl výhled na daleké hory. Studený vánek pohladil jeho tvář. Vůně podzimu byla
všudypřítomná. Lado si promnul ruce. Spokojen se svým dílem se vydal zpět k Mladě, která mu už
zdálky podávala chléb namazaný tvarohem. Ladovi se při pohledu na něj rozzářily oči a s očividnou
radostí ho s vděkem přijal. Mlada se rozesmála. „Nikdy jsem ještě neviděla,“ pravila, „aby byl někdo
tak nadšený kvůli chlebu s tvarohem.“ Lado se usmál. „Víš, co je kolem toho práce?“ zeptal se,
zatímco předstíraně zakroutil hlavou, „musíš ho namazat, což je činnost, kterou jsem nikdy nechápal
a ani pořádně neovládl.“ Ihned se do chleba se slastí zakousl, už měl totiž také docela hlad. Mlada
zavřela oči. Pomalu se nadechla příjemné lesní vůně.

4
Když nastal večer, oba mladí manželé se k sobě v pohodlném přístřešku přitulili. Lado byl nad míru
spokojený, neboť celý den strávili tím, že pobíhali po lese a hledali lesní plody, mezi které
samozřejmě patřily i oblíbené houby. Sběr narušil jen záškodnický Ladův úmysl, který zahrnoval
sbírání šišek a házení jimi po nejbližších lidech, což byla široko daleko pouze Mlada. Ta si však
nenechala útoky líbit a tvrdě začala střelbu opětovat, na což Lado nebyl připravený, protože on do
toho dával asi jen třetinu své skutečné síly a navíc na rozdíl od Mlady nemířil na citlivá místa. Vůbec
nepomáhalo ani to, když Mladě vyhrožoval tím, že bude do konce života pít vrbový odvar, pokud by
se přeci jen přímo trefila. Těmito nevinnými činnostmi tedy strávili celý den, takže spánek byl o to
lepší, klidnější a příjemnější. Oba by nerušeně prospali celou noc, kdyby těsně před svítáním Lada
neprobudil strašlivý křik. Motala se mu hlava. Podíval se na Mladu a uvědomil si, že asi nic neslyšela,
protože spala tvrdě jako Medvěd v zimě. Další výkřik. Přibližoval se podezřele rychle, i když Ladovi
připadalo, že byl stále ještě hodně daleko. Opatrně od sebe Mladu odstrčil, přeložil svůj jezdecký
plášť na půlku, aby Mlada měla dvojitou peřinku, a nenápadně se vysunul z přístřešku. Pomaličku
vstal, protože hlava se mu motala skutečně hodně a hrozilo mu, že může každou chvílí upadnout.
Meč položil vedle Mlady místo sebe a vyrazil se podívat směrem na vysoký travnatý výběžek, který
připomínal ten vysoký mořský útes, na němž stál na Červeném ostrově, když se dostal zpět z
šípkových keřů. Tentokrát se však nejednalo o bílý kámen, ale o šedou skálu. Křik. Zněl velmi
nepřirozeně. Nyní byl podstatně blíže, jakoby někde za Ladem vysoko na Nebesích. Vítr přestal vát.
Lado se nadechl a zavřel oči. Stal se součástí skalnatého výběžku, lesa za ním a celé této hory. Slyšel
každý pohyb, cítil lehké zavlnění listí. Řev příšery. Lado ji necítil, nechodila totiž po Zemi, ale létala ve
vzduchu. Nahmatal sekeru a pevně ji v pravé ruce uchopil. Hlava ho bolela, jako by ho v ní kousali
Mravenci. Čas se zpomalil. Jediné, co Lado zaznamenal, byl ohromný stín, který ho najednou zahalil.
Otevřel oči. Přímo nad ním přeletěl strašlivý černý drak s dlouhým ocasem a křídly, které připomínaly
spíše Netopýra než někoho z ptačí říše. Krk měl dlouhý a stále křičel na všechny světové strany.
Najednou se ale vpředu nad horami otočil a zamířil zpět přímo proti Ladovi. Neuvěřitelná rychlost.
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Lado na nic nečekal a ustoupil zpět k lesu, kde pevně sevřel sekeru do obou rukou. Upřeně sledoval,
jak se ohromný drak přímo před ním zastavuje a dunivě přistává na skalnatém výběžku, kterého se
zachytil svými dlouhými drápy. Roztáhl křídla, zahalil celý obzor, avšak nezaútočil. Otevřel tlamu, jíž
zdobily řady bílých zubů určených k pojídání kdovíčeho. Jeho zrak rudě planul, avšak přesto vypadal
poněkud přirozeně a chytře. Lado se ani nepohnul. Drak zasyčel. „Kdo jsi?“ zeptal se dunivým a téměř
lidským hlasem. Lado byl celý zaražený, avšak nechtěl dávat najevo strach. „Čár?“ zeptal se zmateně.
„Ne,“ zasmál se drak nahlas, „Čár jsem já!“ Upřel na Lada pohled. „Znovu se ptám,“ zasyčel, „kdo jsi?“
„Ladovid,“ odpověděl Lado, zatímco se v duchu uklidňoval, „z rodu Vlka.“ „Hezké jméno,“ dodal Čár,
kterému z úst začaly téct prazvláštní sliny. „Jaké to je,“ pokračoval, „být od narození volný a
svobodný, ladný Vide?“ Lado pohlédl ze strany na stranu, nechtěl Čára rozzuřit. „Co je to volnost?“
odpověděl otázkou, „a co je to svoboda?“ Čár zasyčel. „Copak tě Lovec nikdy nepouštěl ven?“
pokračoval Lado, načež se Čár rozesmál. „Ale ano,“ odpověděl hlasitě, „jenže jen tehdy, kdy on
chtěl!“ Zamával křídly. „Vyměnil bys,“ zeptal se jinak, „život ve své vesnici v horách za život pod
dohledem?“ Lado sklopil hlavu. „Ne,“ odpověděl po pravdě, „nikdy.“ „Pak víš,“ pokračoval Čár, „co je
to svoboda.“ Lado pokýval hlavou. Čár se rozesmál. „Nuže,“ dodal a natočil se tak, aby ho Lado viděl
z boku, „svoboda je to, po čem toužím … tedy vedle dalších věcí.“ Lado zvedl hlavu a pozorně si draka
prohlédl. V rudých očích planul potlačovaný vztek a touha po moci. „Co je to,“ zeptal se Lado potichu,
„po čem toužíš?“ Čár znovu zasyčel. „Vláda a zmatek,“ dodal, „však také proto udělám to, co po mně
chtějí ti vesničané. Přinesu neštěstí jejich nepřátelům …“ Dunivě se rozesmál. „… ale také,“ řekl a
znovu na Lada upřel svůj pohled, „jim samotným!“ Zakřičel, načež okamžitě vzlétl do povětří a
rychlostí vystřeleného šípu zmizel směrem na jihozápadní stranu po Ladově pravici. Netrvalo to ani
chviličku a celé představení skončilo. Všechno kolem ztichlo. Ladovi se přestala motat hlava.
Když se Mlada za svítání probudila a líně se s přivřenýma očima protáhla, uvědomila si, že místo
jejího muže vedle ní leží Ladův meč. Pomaličku se posadila a rozhlédla se kolem. Teprve nyní skrze
větvičky spatřila Lada, jak v zamyšlení sedí uprostřed travnatého výběžku. Seděl nehybně v podivné
poloze a oči měl zavřené. Před ním hořel oheň, který byl kolem dokola obklopen malými kameny, kde
čtyři z nich směřovaly přesně na čtyři světové strany. Plameny pojídaly roští. Vedle Lada ležela sekera,
vak, Pelyněk a nůž. Mlada si narovnala vlasy a rozhodla se, že bude celé to představení jen zpovzdálí
sledovat. Chvíli jí trvalo, než přišla na to, že vysoko nad Ladovou hlavou krouží Jestřáb. Vítr zavál. To,
co se stalo potom, netrvalo ani zlomek okamžiku. Napřed v houští několik kroků od Lada něco
zašustilo. Ihned nato Lado otevřel oči, které spíše připomínaly pohled zvířete než pohled člověka.
Vypadalo to, jako by Ladova duše ustoupila do pozadí a vládu nad jeho tělem dočasně přejala nějaká
síla. Lado neuvěřitelnou rychlostí popadl sekeru a přímo, bez jediného zaváhání, ji vymrštil směrem
do houští. Žuchnutí. Šumění přestalo. Mladě se z té rychlosti zatočila hlava. Lado opět seděl u
oranžového ohně a oči měl zavřené. Když je však znovu otevřel, jeho pohled už vypadal přirozeně,
jako by jeho duše byla opět plně přítomna. Nadechl se. Do pravé ruky vzal několik lístečků Pelyňku a
vydal se směrem k houští na vzdáleném okraji výběžku. Mlada to už nemohla vydržet. Odhodila ze
sebe veliký plášť a vyrazila skrze listím pokrytý okraj lesa za Ladem. Uviděla, jak se Lado nad houštím
shýbá, zvedá ruku s lístečky Pelyňku do výšky směrem ke Slunci a něco pronáší. Když se dostala blíže,
začala rozeznávat slova. „… omlouvám se ti,“ pravil Lado pomalu a zřetelně, „že jsem ti násilím musel
vzít tělo, avšak věz, že tvá smrt pomůže našemu životu. Ve skromnosti tě prosím, přijmi tento Pelyněk
jako obětinu spolu s upřímným vyjádřením díků.“ Dlaň ruky, kterou měl stále zvednutou do výšky,
rozevřel a vysypal Pelyněk na svou zabitou kořist. „Prosím,“ pokračoval Lado, „neopouštěj ještě toto
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tělo, ale předej nám část tvé mocné síly, abychom i my byli silní a mrštní jako ty. Slibuji ti, že tě
připravíme podle prastarých způsobů, zatímco budeme tělem a duší čistí. Děkuji.“ V tu chvíli Mlada
přistoupila k houští a všimla si, že tam se sekerou v zádech leží dobře vykrmený Zajíc. Lado ho vzal
opatrně za uši a postavil se. Houští zašumělo. „Vida,“ řekl a při pohledu na Mladu se usmál, „jak ses
vyspinkala?“ „Dobře,“ odvětila Mlada, „vidím, že jsi obstaral něco k jídlu.“ Potom oba dva pomaličku
přešli zpět k ohni, u kterého měl Lado už připravené klacíky na vytvoření nepříliš vzhledného roštu.
Na Mladu na tom místě něco zapůsobilo, nějaký nepříjemný pocit, který se vynořil kdoví odkud.
Podívala se směrem na místo, kde výběžek končil skalnatým srázem. „No,“ přerušil ji ze zamyšlení
Lado, „vyvrhnu ho.“ Vzal do ruky nůž a chystal se ušáka rozříznout. „Počkej,“ řekla najednou Mlada,
„musíš ho napřed stáhnout z kůže.“ Lado zamrkal. „Co?“ zeptal se nechápavě. Mlada si povzdechla.
„Dej ho sem,“ přikázala a ušáka i s nožem z Ladových rukou vytrhla. Potom se pustila do díla
s takovou jistotou a obratností, až to Lada zaskočilo. „Připravím rošt,“ řekl nakonec, načež začal
zapíchávat klacíky do Země. „Zdálo se ti něco?“ zeptal se zvědavě a pohlédl na Mladu. Opravdu
vypadal jako nějaký mladý horal. „Nic,“ řekla Mlada, „ale … chtěla bych si s tebou o něčem
promluvit.“ Sklopila hlavu. „Tak povídej,“ řekl Lado tak vlídně, jak to jen dokázal. Listí zašumělo. „Za
chvíli,“ odvětila po poměrně dlouhé době Mlada. Teprve až nyní ušáka vyvrhla. Lado se usmál.
Zanedlouho bylo dílo hotové a připravené na to, aby se mohlo napíchnout na rošt, což také Lado
s radostí učinil. Jakmile se ušák začal opékat, Lado si uvědomil, že klacíky nebudou na dopečení stačit.
„Hrome,“ řekl a mávl rukou ve vzduchu, „musím dojít pro další roští. Počkáš tu?“ Mlada se opět
dívala ze srázu dolů. Lado pískl. „Mlado,“ snažil se ji vytrhnout z přemýšlení. „Jo,“ odvětila Mlada
pomalu a jakoby zmateně, „počkám tu.“ „Dobře,“ odpověděl Lado, „hned jsem zpátky.“ Potom vstal
a odešel do lesních hlubin hledat další dřevo na zátop. Těšil se, až ochutná zaječí maso, které už
dlouho neměl. Když se ohýbal pro jednu moc pěknou a poměrně suchou větev, hlava se mu opět
zatočila. Někdo skrze ni k němu promlouval. „Neřekl jsi mi,“ pravil hlas dunivě, „že tu máš ženu, ladný
Vide.“ Byl to hlas Čára, Černého draka. „Neřekl jsi mi dokonce ani to,“ pokračoval hlas, „jak moc jste
spojení.“ Lado pocítil neviditelný dech, který zlověstně vlál všude kolem. „Nejsi moc pozorný,“ dodal
Čár se smíchem, „ani chytrý … nechávat ji samotnou na srázu.“ V tu chvíli Lado upustil všechno roští a
rychlostí blesku se vydal zpět k Mladě skrze hustý les. „Jen běž,“ smál se Čárův hlas, „třeba to
stihneš.“ Lado cestou vytáhl lískový proutek a začal jím všude mávat. „Dusí v sobě pocity,“ pokračoval
Čár, který se očividně nenechal proutkem odradit, „takže jsem se nemusel ani moc snažit, prostě
jsem je jen nechal vyplavit na povrch. Najednou. Nečekaně. Buď zdráv, ladný Vide.“ Netrvalo dlouho
a Lado zdálky spatřil, jak Mlada ve svém bílém oblečení stojí na okraji srázu, k němuž se pomaličku
přibližovala. Její šat vlál ve Větru. „Ne,“ křičel Lado. Mlada si ho vůbec nevšímala. Jen se třpytivými
slzami v očích pozorovala hluboký les pod sebou. Roztáhla ruce, zavřela oči a zhluboka se nadechla.
Vykročila vpřed do prázdna a … něco ji vší silou vzalo za oblečení a strhlo dozadu. Bouchnutí. Dopadla
do měkkého, což se ale nedá tvrdit o Ladovi, který ležel pod ní. „Nech mě být!“ křičela Mlada zoufale,
„ty tomu nerozumíš. Pusť mě!“ Začala do Lada mlátit. „Nepustím!“ vykřikl o nic méně hlasitě Lado,
„už nikdy, rozumíš?!“ Mlada se zarazila, slzy jí tekly proudem. Listí okolních stromů se zavlnilo. Mlada
se nadechla a pevně Lada s brekem objala. Lado ji chytil tak pevně a vlídně, jak to jen dokázal. Chvíli
tam jen mlčky seděli v objetí. Obloha byla stále smutně šedá. „Lado,“ řekla Mlada potichu a
s obtížemi, „víš, jak zemřeli moji rodiče?“ Lado si je jen matně pamatoval z dětství. „Šli jsme spolu na
výlet,“ pokračovala Mlada, zatímco se zalykala vlastními slzami, „do hor … já myslela, že když teď
s tebou vyrazím na podobné místo, tak to překonám.“ Lado ji pohladil po vlasech. „Jen povídej,“ řekl
vlídně, „co se tehdy stalo?“ Mlada zhluboka dýchala. „Došli jsme v noci na sráz,“ pokračovala pomalu,
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„a tatínek začal stavět přístřešek. Jenže v houští byla Medvědice … s Medvídětem. Nikdo za to
nemohl.“ Lado pozorně poslouchal každé slovo. Zavřel oči. „Vyřítila se strašlivou rychlostí,“
pokračovala Mlada, „a tatínka vmžiku shodila ze srázu. Maminka mě chtěla zachránit, poručila mi, ať
utíkám pryč a neohlížím se. Přikázala mi to … já nemohla nic dělat.“ „Já vím,“ řekl Lado potichu, „co
bylo dál?“ „Běžela jsem skrze les,“ odpověděla Mlada, „a slyšela jen řev a sténání. Poznala jsem, že se
Medvědice rozmáchla a maminku srazila k Zemi. V tu chvíli jsem se otočila. Maminka byla na okraji
srázu a místo toho, aby … místo toho, aby se nechala roztrhat, skočila za tatínkem dolů. Obětovala se
pro mě … já jsem tam měla být s nimi. Neměla jsem zbaběle utíkat, měla jsem s sebou nosit meč,
měla jsem s ním umět zacházet už tehdy …“ Stále brečela, všechny ty po léta hromaděné pocity z ní
vyšly ven. Ladovi zvlhly oči, ale věděl, že by nebylo dobré, kdyby se v tuto chvíli rozbrečel. „Jsem moc
rád,“ řekl nakonec, „že jsi mi o tom pověděla.“ Více slov nebylo potřeba.
Po nějaké době vzal Lado Mladu citlivě za ruku a oba dva přešli do lesa, který měl na Mladu
uklidňující vliv. Už neplakala, i když se jí v očích stále leskly slzy. Šli pomalu a zamyšleně. „Slyšel jsem
příběh o někom,“ začal Lado potichu, „komu zlí lidé zmasakrovali rodiče. Z celé vesnice přežil jen on,
byl malý, schovaný a neschopný jediného pohybu. Ze svého úkrytu celou tu hrůzu jen bezmocně
sledoval.“ Mlada poslouchala. „Potom se ho ujal jeden moc hodný pán,“ pokračoval Lado, „který mu
vysvětlil, že v té chvíli skutečně nemohl nic udělat, že by byl jen přítěží a zbytečně připravil o život i
sám sebe, čímž by zneuctil památku svých rodičů, kteří se pro něj obětovali.“ Mlada popotáhla
nosem. Oba dva se na chvíli posadili ve stínu statné Borovice. „A on to nakonec překonal,“ dokončil
Lado, „protože se sám rozhodl přijít mezi ty, jejichž předkové se té strašné křivdy na jeho rodičích
dopustili.“ Mlada se škodolibě usmála. „Mám se stát Medvědem?“ řekla zvesela, což Ladovi
vykouzlilo úsměv. „Tak určitě,“ odvětil se smíchem, načež se rozesmála i Mlada. Její oči zářily. V tu
chvíli se ale přihodilo něco, co oba dva překvapilo i vyděsilo zároveň. V dálce uprostřed hlubokého
lesa se zničehonic objevila krásná zrzavá Liška. Chvíli oba mladé manžele sledovala, načež se
pomaličku vypravila jejich směrem. Mlada se usmívala, zatímco Lado se na Lišku díval spíše
podezřívavým pohledem. Její kroky téměř nebyly slyšet. „Pojď sem,“ řekla Mlada šeptavě, „neboj se.“
Liška potichu kňučela, avšak nakonec se k Mladě po jemných lístečcích, které zdobily lesní
podestýlku, přeci jen vydala. Mlada natáhla ruku a pohladila Lišku po hlavičce. Přisunula ji k sobě.
Liška zavřela oči. Příroda opět ukázala svou léčitelskou moc. „Nepůjdeme,“ řekl po chvíli Lado,
„naplnit žaludky jemným zaječím masíčkem?“ Mlada pokývala hlavou a oba se pomaličku vydali zpět
ke srázu následováni Liškou, která se rozhodla, že si na chvíli zahraje na jejich domácího mazlíčka.
Jakmile došli k ohni, Lado se ujistil, že Mlada sedí na takovém místě, odkud ji mohl ze všech stran
hlídat a zabránit tak případným pokusům účastnit se pádu smrti. Avšak jeho snahy byly celkem
zbytečné, jelikož Mlada se cítila skvěle a ani se směrem ke srázu už nedívala. Hladila přítulnou Lišku,
která s vděčností přijala kousek nabízeného masíčka. Když dojedli a uhasili oheň, rozhodli se, že si
sbalí své věci a vyrazí na jiné příhodné místo, kde by bylo široko daleko možná co nejméně srázů.
Lado kolem sebe mával lískovým proutkem a prosil dobré duchy, aby veškeré spojení mezi ním a
Čárem přerušili. Liška oba milence jen chvíli sledovala, načež se otočila a vyrazila zpět do své nory ke
své vlastní rodině. Lado za chůze a bez jediného slova objal Mladu přes rameno a přitiskl ji k sobě. To,
co k ní po všech těch příhodách cítil, se ani nedalo popsat. Jeho oči zářily jasněji než tisíc a jedna
Sluncí.
O několik kopců a několik údolíček dále oba najednou uprostřed lesa spatřili tak krásné místo, až jim
to vyrazilo dech. Malý březový háj jen zářil nejrůznějšími barvami, bílou, zelenou a žlutou. Listy se
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vlnily a tajemně padaly na mechem porostlou Zem. Stromy rostly přímo a upřímně, nekřivily se. Lado
poznal, že se jedná o nadmíru dobré místo síly. Ani se necítil být hoden na něj vstoupit, jen se díval a
rozhodl se, že se s Mladou uvelebí někde poblíž, aby na sebe mohli nechat tuto uklidňující a
uzdravující sílu působit. Zavál Vítr. Když Lado a Mlada opatrně obešli posvátné místo a vydali se dále
doprava, zjistili, že se na maličkém prostranství nachází studánka čisté vody, která naplňovala malé
jezírko, jež odtékalo do vzdáleného údolí. Mlada se u studánky zastavila, darem jí předala kousek ze
svého jídla a napila se. Ihned pocítila moc a čistotu. Lado učinil totéž. „Tady,“ řekla Mlada básnicky,
„snad vyvěrá ten nejčistší a nejupřímnější život. Co kdybychom vedle ní přespali?“ Lado se usmál.
„Pokud se nebojíš víl,“ odpověděl, „tak klidně.“ „S tebou,“ odvětila Mlada a přistoupila ke svému
muži, „se nebojím ničeho.“ Lado dojatě popotáhl nosem. Potom se vydal do lesa hledat klacky a
větve na přístřešek, ovšem spíše kroužil kolem Mlady, než aby se od ní vzdaloval. Chtěl ji mít na očích.
Věděl, že by on sám ve svém životě nedokázal pokračovat, pokud by se jí mělo něco stát. Poblíž
březového háje vládla příjemná lesní vůně, která prostupovala až do nitra duší, které laskala a hladila.
Lado sice nebyl ve stavění přístřešků zrovna nejrychlejší, avšak přesně dbal na to, aby se jim tam
pohodlně leželo a aby měli výhled na správnou stranu, kudy by se mohli v případě nejvyšší nutnosti
narychlo vytratit. Celé místo vypadalo až podezřele klidně, Lado se snažil cítit nějaký pohyb, ovšem
z lidské a zvířecí říše to vypadalo, že jsou tam docela sami. Když se potom o chladné noci uvelebili
pod teplý plášť do svého právě postaveného lesního domečku poblíž studánky, znovu se k sobě
přitiskli, aby si zachovali co nejvíce tepla. Mladina tvář se leskla ve svitu stříbrných Hvězd. „Jsem tak
ráda,“ začala potichu Mlada, „že jsme spolu vyrazili do hor. Pryč od všeho.“ „Já také,“ odvětil Lado
zamyšleně, „lesy nám zase upřímně a pravdivě ukázaly, kdo jsme my sami, a nabídly nám léčivou
pomoc.“ „No,“ usmála se Mlada, „jen to nebylo zrovna citlivé. Všechno se najednou vynořilo na
povrch, rychle, nečekaně.“ „Já vím,“ řekl Lado, „on to někdo urychlil. A s tím někým si to právě musím
vyřídit.“ „Leši?“ zeptala se Mlada zvědavě. „Ne,“ odvětil Lado, „i když ten by se s námi také nemazlil.“
Listí zašumělo. „Ať to bylo cokoli,“ řekla nakonec Mlada, „teď už to nade mnou nemá žádnou moc. Za
pár dní se očistím, načerpám měsíční sílu a vyženu všechny zlé duchy z nás obou. Budu muset být
nějakou dobu o samotě, ale teď …“ Podívala se na Lada. Její zrak zářil. „… teď jsem s tebou,“ dodala.
Nedlouho poté oba usnuli příjemným spánkem. Tajemné posvátné místo je uspávalo a naplňovalo
jejich srdce klidem.
Půlnoc. Lado se prudce nadechl a okamžitě se probudil. Zamrkal očima. Mlada opět spala tvrdě, takže
ji jeho nečekaný pohyb neprobudil. Opět ji od sebe citlivě odstrčil a přikryl její tělo pláštěm, aby bylo
v teple. Potom se začal rozhlížet po okolním lese. Lado poznal, že u studánky něco svítí. Byl
pochopitelně zvědavý, protože si zpočátku myslel, že se jedná o víly, které mají na starosti studánku
chránit. Opatrně se vysunul z přístřešku a pohodil hlavou. „Vítej, Lado,“ promluvil k němu najednou
všudypřítomný hlas, který se odrážel od jemných lístečků vzdálených Bříz. Hlas zněl vlídně a příjemně.
„Kdo jsi?“ zeptal se Lado potichu. „Mám mnoho jmen,“ odpověděl hlas tajemně, „ale věz, že jsem
duchem těchto hor.“ Lado se zhluboka nadechl, zpod opasku vytáhl lískový proutek a mávl jím. Avšak
nepocítil chlad, nýbrž příjemné teplo. Lado poznal, že hlas mluví pravdu. „Někdo,“ promluvil všude
kolem se nacházející Duch Hor, „by si s tebou chtěl promluvit. Někdo dávný, kdo mluví docela jinou
řečí.“ Lado se rozhlédl. „Stojí u studánky,“ dokončil hlas, „je půlnoc, čas duchů.“ Listí na Zemi
příjemně šustilo. Lado se napřed podíval směrem k ozářené studánce, a potom zpět na přístřešek,
v němž spokojeně spala Mlada. Snažil se cítit pohyb, ovšem stále mu připadalo, že jsou tam docela
sami. Jen neochotně se tedy nakonec ke studánce vypravil, zatímco zrakem neustále uhýbal zpět
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k přístřešku. Studený vánek hladil po tvářích. Netrvalo dlouho a Lado si uvědomil, že u studánky
nestojí víly, nýbrž světlem ozáření duchové lidí, pravděpodobně nějakých předků. Když k nim Lado
přišel blíže, spatřil, že všichni tři mají zajímavě zastřižený knír a teplé vlněné oblečení. Duchové se
záludně usmívali a pozorně Lada zkoumali. Trochu mu zamotali hlavu, aby s nimi dokázal mluvit
v dávno zapomenuté řeči, ze které se dochovalo jen několik slov a pravidel. Uprostřed stál
pravděpodobně jejich vůdce, protože k Ladovi přistoupil o krok blíže. Usmál se a pohlédl mu do
obličeje. Mluvil. Lado odpovídal napůl v jejich řeči a napůl ve své řeči, ani nevěděl, odkud se ta slova
vlastně berou.
Duch: Labraís ansrú brádú?
Lado: Labraím.
Duch: Dago.
Duch se stále usmíval. Zanedlouho k němu přistoupili i ostatní a pokynuli Ladovi, aby se spolu s nimi
posadil na měkkou Zem. „Kouno sedlo,“ zasmál se ten, který seděl po pravici hlavního ducha. Všichni
tři vypadali vesele, jako by dlouhou dobu s nikým nemluvili.
Duch: Kon ag at?
Lado: Ne. En wíkei.
Duch: Konko new Kabalo?
Lado: Kon. Větřík anmanor. Esti emos Wintán.
Lado nechápal, proč je zajímají právě takovéto věci. Stále se opatrně díval směrem k přístřešku, aby
mu nic neuniklo. Nadechl se. Znovu se upřeně podíval na všechny tři duchy. Pevně doufal, že se
nebudou pouštět do žádných složitějších vět, aby alespoň přibližně tušil, o čem se mluví. Slova mu
sice v podstatě sama vycházela z úst, nicméně nikdo se mu neobtěžoval vysvětlovat, co vlastně
znamenala. Hlavní duch se zničehonic rozesmál.
Duch: Ne Bojan, tú esi Wind dí Windo boní, iáno?
Lado: To, ak dí Brigí.
Duch: Widá, rosto Wind! Bójí sia an Windeliki … tú dru Wid, new ko?
Lado: Ne, an Wid. Ladovid.
Duch: Klan?
Lado: Kú klan.
Lado si začínal připadat, jako kdyby ho zajmuli a dostávali z něj nějaké hodnotné údaje. Avšak nechtěl
oněm podivným duchům odporovat, chtěl být zadobře s různými světy a jejich obyvateli, pokud to
jen samozřejmě bylo možné.
Duch: Neko karantes?
Lado: To. Mlada, Stado, Drako, Jóán, Jaromír …
Duch: Jóán? Ko é Jó? Emem Teutá, Nemet?
„Ano,“ odpověděl Lado po svém, „cizinec, Němec. Proč to vlastně chcete všechno vědět?“ Nechápavě
se postavil, načež se všichni tři duchové hlasitě rozesmáli. Horský vánek hladil tváře všech
přítomných. „Margewid,“ začal rozesmátý duch po vůdcově levici, „emem é áko díbrigo Roman.“
Poté obrátil pohled na jejich vůdce. Lado udělal naštvaný výraz a zkřížil ruce na prsou. „Áko kei?“
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zeptal se se zatnutými zuby, což duchy ještě více rozesmálo. Pravděpodobně se v jiném světě přepili
medovinou. Najednou se však hlavní duch postavil a Ladovi přímo pohlédl do očí.
Duch: Wala, rosto Wind, ladgo Wid. Stájomu ku tou.
Ladův naštvaný výraz se změnil v lehké dojetí, i když ho duch kvůli podobně znějícím slovům nazval
sněžným Videm. „Ariwid me,“ řekl duch, který seděl od vůdce vpravo, „tú esi sitro wer kengeto ríg.“
Všichni se vlídně usmívali.
Duch: Mewe mamá tluke: „Wertito tauso Líní snije, tri snátoi sia wansoi towe.“
Lado nechápavě zamrkal očima. Odkašlal si. Duch se usmál. „Dago nok, Ladge,“ řekl vlídně. „Dago
nok,“ odvětil Lado pomalu, „dusje.“ Všichni tři duchové se zasmáli, načež ihned zmizeli zpět v mlze.
Lado byl z toho všeho celý zmatený. Pomaličku se otočil na příjemném převážně bukovém listí a
vyrazil zpět ke svému přístřešku, v němž pohodlně odpočívala Mlada. Opatrně do něj vstoupil, položil
se vedle své ženy a sebral jí půlku pláště. Studený horský vánek opět ukázal svou moc. Plášť se
pohnul. „Kde jsi byl?“ zeptala se Mlada rozespale. Hlasitě zívla. „U studánky,“ odpověděl stále
zaražený Lado, „mluvil jsem s duchy.“ Mlada se s roztomilým úsměvem protáhla. „Mám je jít seřvat?“
zeptala se, „teď uprostřed noci má každý spát.“ Lado se zasmál. „Už jsou pryč,“ odpověděl, „jen
pořádně nechápu, co to mělo znamenat.“ Mlada se podívala Ladovi přímo do očí. „Ani nevíš,“ řekla,
„jak jsem ráda, že jsme tu přespali. Najednou se cítím mnohem lépe a uvolněně.“ „Já také,“ odvětil
Lado, „kdyby nebylo těch duchů. No schválně, jak bys pochopila tohle …“ Zamyslel se. Snažil se přijít
na vhodný překlad. „Vřeteno tiše Len spřádá,“ začal se smíchem, „tři nitky jsou vlasy tvé.“ Mlada
zamrkala očima. Zakašlala a přiložila si ruku k puse. „Teď v noci vůbec nejsem schopná myslet,“
dodala nakonec, „ale …“ Zahloubala se hluboko do mysli. „Tiše bude asi znamenat tajně a nečekaně,“
řekla, „a tři vlasy jsou dost na to, abys získal něčí moc nebo dokázal ovlivnit jeho osud.“ „Takže,“
zamyslel se Lado, „mám to chápat tak, že si se mnou někdo tajně hraje?“ „Buď tak,“ odpověděla
Mlada, „nebo si ty tajně hraješ se vším ostatním. Nebo obojí.“ „Hm,“ odvětil Lado, „to mně zase
někdo chtěl nasadit brouka do hlavy.“ „Lado,“ přerušila ho potichu Mlada, „miluju tě. Nevím sice
proč, nevím jak, ale miluju tě. Připadá mi, jako bychom se poprvé poznali ještě dříve, než vůbec vznikl
svět.“ „Mně to také tak připadá,“ odpověděl Lado, „a tady na tom místě je ten pocit ještě silnější.
Jako bych tu byl celou dobu, jako by se sem moje duše stále vracela.“ Přitiskli se k sobě a nechali
Přírodu, aby k nim promlouvala. Nechali Ducha Hor, aby je sevřel ve svém otcovském objetí. Nechali
Matku Zemi, aby je jako stará babička v jejich nitru navštívila a dala jim vypít kouzelný nápoj, který je
měl navždy spojit. „Lado,“ řekla Mlada ještě před tím, než oba znovu usnuli, „zítra se už vrátíme.
Budu mít měsíčky a chci být v té době o samotě.“ „Souhlasím,“ odpověděl Lado, „já bych se zase rád
podíval na zoubek jednomu záškodnému dráčkovi.“ Mlada vyprskla smíchy. Lado přibližně tušil, kde
se nacházeli, a tak dostat se druhý den do vesnice by mělo proběhnout bez potíží. Znovu se nadechl
čerstvého vzduchu a vůně Břízek, načež usnul jako malé děťátko v náruči své maminky.

5
Bylo krátce po poledni, když se oba spokojení a znovuzrození manželé vrátili na okraj své vesnice.
Lado držel v ruce dlouhou větev a spolu s pláštěm a provázkem kolem hlavy připomínal mudrce, který
se vrací po jeden měsíc trvajícím obřadu zpět domů. Mlada se smála a její vrozený půvab a očividná
ladnost neznaly hranic. Brzy si však oba uvědomili, že před jejich domem stojí tři lidé. Lado okamžitě
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rozeznal Stada, neboť tak podivně upravené vlasy mohl nosit jen on. Za chvíli byl poznat i Vyhňan,
jenž stál naproti Stadovi a něco klacíkem kreslil na Zemi. Třetí muž už od pohledu nebyl místní, neboť
měl na sobě rovněž dlouhý plášť a bílé oblečení s odlišnými vzory, než jaké se používaly tady
v horách. Stado oba příchozí už zdálky roztaženými pažemi přivítal. Jeho tvář zdobil úsměv. Lado se
podíval na šípkové keře, kde si předtím s Mladou zahráli na kutálenou. Když pak za nimi spatřil známý
výhled na zalesněnou krajinu, nemohl se ubránit povzdechu. „Podívejte, kdo to k nám přichází,“ řekl
Stado celý rozjařený, „naši poutníci.“ Cizinec zkřížil ruce na prsou. V jeho očích se lesklo něco
tajemného, ohnivého a vzrušujícího. Narovnal záda a důležitě si odkašlal. „To je ten křísník?“ zeptal
se. „Ano,“ odvětil hrdě Stado, „dovol, abych ti představil Lada, mého dlouholetého kamaráda. Lado,
tohle je …“ „Jména nejsou důležitá,“ odpověděl cizinec, „říkejte mi Dráp.“ Lado okamžitě poznal, že je
to muž síly. Lehce se uklonil, načež obrátil zrak na Mladu, která se červenala jako kus železa
v kovářově výhni. Dráp měl totiž něco, co mu a jemu podobným Lado tak trochu záviděl. Abyste
věděli, Ladův pohled z jiného světa sice dokázal zaujmout například děti, ovšem na opačné pohlaví
působil spíše odtažitě, a to i přes to, že byl nad míru vlídný. Lado neměl takovou tu vrozenou
vášnivou a tajemnou záludnost jako většina lidí, což bylo umocněno skutečností, že jeho duše
pocházela ze Země Jablek a navíc z víly, se kterými lidé podvědomě vědí, že se nemají tak často
zaplétat … a protože ženy všechny tyto věci dokáží vycítit mnohem lépe než muži, Lado ve svém
mladistvém věku mohl ostatním jen závidět. Dráp na tom byl přesně obráceně. K Ladově štěstí se
však ze zásady odmítal zaplétat s vdanými ženami. „Je mi ctí,“ řekl Dráp tajemně, „kolik kúdlaků
vlkodlaků jsi dokázal zahnat?“ Obloha byla stále světle šedá. „Teprve nedávno jsem s tím začal,“
odpověděl Lado a upřel na Drápa pohled, avšak nedokázal se do jeho očí dívat příliš dlouho. Mlada na
tom byla naopak. „Slyšel jsem,“ řekl Dráp a záludně se usmál, „že máme nějakou prácičku, co
Vyhňo?“ Vyhňan se zmateně otočil a pokýval hlavou. „Jo,“ řekl, zatímco se drbal na ruce, „totiž Čár
utekl a trochu všem v okolních vesnicích zamotal hlavu nějakým průjmem. Prý se to zhorší.“ Lado se
zasmál. „Ale neříkej,“ pravil škodolibě, „navíc jsem s ním měl tu čest osobně. Letěl na jihozápad.“
Dráp se usmál. „V tom případě,“ odpověděl, „bychom měli co nejdříve vyrazit.“ „Kam?“ nechápal
Lado. „Do větrů, kam asi,“ odsekl Dráp, načež si Lado uvolněně oddechl. Nějak se mu ale hluboko
uvnitř nezdálo, že by byl Dráp také křísníkem. Vítr zahučel a přinesl jemný šepot. Teprve nyní si Lado
uvědomil, že vzadu za Drakovým domem postávají asi čtyři dívky, které všechny přítomné nenápadně
sledovaly. Nejvíce je pochopitelně zajímal Dráp. „No,“ tleskl Dráp dlaněmi, „přijď pak ke mně, bydlím
u Vyhňana v jeho novém domě. Už jsem začal připravovat obřad.“ Potom se otočil na patě a hrdě
odkráčel na druhý konec vesnice. „Teď ne,“ řekl směrem k dívkám, „nejdřív práce, potom zábava.“
Všechny tajně schované dívky zesmutněly. Stado se sklonil k Vyhňanovi a začal mu pomáhat s
kreslením něčeho, co vypadalo jako mapa. Mlada sklopila hlavu a popotáhla nosem. „To jsem
nevěděl,“ řekl Lado potichu a škodolibě, „že se necháš tak snadno omámit.“ Potom k ní přistoupil,
přiložil rty k jejímu uchu a začal šeptat. „Vždyť já také dovedu být takový, krásko,“ řekl tajemně,
„zavedu tě do lesa na tajné místo, v jedné ruce medovina, v druhé temný plášť. Úsměv od ucha
k uchu a nekonečná slast.“ Mlada tradičně vyprskla smíchy. „Lado,“ řekla potichu, „jsem ráda, že
takový nejsi.“ Políbila ho. Oba se ještě nadechli známého čerstvého vzduchu, než vyrazili do svého
domečku, který je už vlídně očekával.
Ihned po vstupu si Lado opět začal zpívat nějakou lidovou písničku, i když mu k tomu nic kolem
nedávalo důvod. Spolu s Mladou se převlékl do domácího oblečení, načež vyčerpaně padl na měkké
lůžko. Zadíval se na sušící se rostliny. „Půjdu za tvou matkou,“ řekla Mlada po chvíli ticha. „Proč?“
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zeptal se Lado, zatímco se dlouze protáhl. Mlada pokrčila rameny. „Pomlouvat tě,“ odpověděla
prostě, „a možná i někoho jiného, když už budeme v tom.“ Lado se zasmál. „Tady někomu začíná
nevrlost,“ dodal škodolibě, „to abych odešel.“ Mlada pozvedla zrak a škodolibě zahýbala čelistí. „A víš
co?“ řekla jakoby povýšeně, „to není vůbec špatný nápad.“ Lado se hrdě postavil, narovnal si své
čisťounké oblečení a do ruky si vzal poslední zbytky jídla z cestovního vaku. S předstíranou zdvořilostí
se uklonil a vyrazil přímo ze dveří. Avšak najednou se zastavil. Otočil se a nahlédl zpět do domu. „Já,“
řekl pomalu, „tě k mamince doprovodím.“ Očima uhýbal ze strany na stranu. Mlada na něj upřeně
pohlédla a zkřížila ruce na prsou. „Copak,“ zeptala se, „bojíš se, že bych zašla za Drápem?“ „Ne,“
odpověděl Lado potichu, „za Drápem jdu já, ale …“ „Ale co?“ řekla Mlada a přišla ke svému muži.
„No,“ pokračoval Lado nejistě, „bojím se o tebe … teď, po tom, co … víš co.“ „Jasně,“ odvětila Mlada a
usmála se, „to je roztomilé. Nuže dobrá, pojďme.“ Potom oba dva vyrazili skrze vesnici do domu
Ladovy matky. Obloha byla stále světle šedá a vesnice byla až podezřele klidná. Lado se zaposlouchal
a přišel na to, že se v jednom domě na okraji vesnice shromáždilo několik dětí, kterým stará babička
vyprávěla dávné příběhy a pohádky. Mlada opatrně otevřela dveře a vstoupila za Ladovou
maminkou. Lado vešel za ní. „Ale,“ řekla uvnitř sedící matka s úsměvem, „už jste se vrátili?“ „Jo,“
odvětil Lado stále nejistě, zatímco se drbal na hlavě, „musím teď jít za tím Drápem, sice vůbec nevím,
co je zač, ale asi to brzy zjistím. Jenže …“ „Jenže?“ zeptala se vlídně maminka. „No,“ pokračoval Lado,
„já bych od tebe potřeboval, abys … abys věnovala zvýšenou péči …“ „Zkrátka,“ přerušila ho Mlada,
„on chce říct, že potřebuji hlídání, aby mě nenapadlo skákat ze srázů.“ Ladova matka se usmála.
„Aha,“ řekla nakonec, „neboj se, Lado, se mnou je v bezpečí.“ Lado stál jako zaražený. „Tak,“ řekla
mu matka, „můžeš jít.“ Na peci hořela svíčka. Lado popotáhl nosem a jen neochotně dům opustil.
Nejraději by se v té chvíli přestěhoval někam doprostřed lesa do středu několika řad trnitých keřů,
kde by mohl mít Mladu stále pod dohledem, aby si něco neudělala. Nadechl se. Věděl, že ten pocit za
několik dní zmizí a všechno se vrátí do rovnováhy. Znovu se nadechl, potřeboval se uklidnit. Musel
teď zajít za Drápem a zjistit, co má vlastně ten sukničkář za lubem. Přešel skrze studeným vánkem
obklopenou vesnici přímo k domu, který nově patřil Vyhňanovi. Dveře se otevřely ještě dříve, než
k nim Lado došel. Uvnitř planulo světlo.
„Vítej u mě,“ promluvil Dráp, zatímco Lado zaraženě vcházel do vyzdobeného domu. Opatrně
překračoval misky s bylinami, zapálené svíčky a nějaké obrazy utvořené z větviček. „Co to,“ zeptal se
Lado, „provádíš za čáry?“ Dráp se zasmál. „Spíš,“ odvětil, „co to my dva provádíme za čáry.
Dodatečná ochrana není nikdy na obtíž.“ Lado si našel volné místečko, na které se v ohněm a
svíčkami ozářené místnosti posadil. Dráp nasadil velmi záludný úsměv a podal Ladovi misku
s nějakým nápojem. „Jak jsi na tom,“ zeptal se, „s čistotou?“ „Celkem dobře,“ odpověděl Lado,
„žádný jiný obřad, jehož síla by mohla narušit jinou, jsem myslím neprováděl.“ Drápovi se zablesklo
v očích. „Ani s ženou v horách?“ zeptal se škodolibě. „Ne,“ odpověděl Lado po pravdě. Dráp
nevěřícně zakroutil hlavou, načež pokynul Ladovi, aby to vypil. Lado si odkašlal. „Co to má být?“
zeptal se, „jestli jsou v tom zlomocníci …“ „Nejsou,“ odpověděl Dráp, „vesměs Pelyněk, Čekanka, Dub,
Kyprej a další tajné věci.“ Lado pokrčil rameny a směs do dna vypil. „Já už jsem to vypil chvíli před
tím, než jsi přišel,“ pokračoval Dráp, „jsi hubenější, takže by to na nás mělo působit ve stejnou chvíli
kolem stmívání.“ Nápoj byl až nesnesitelně hořký. Kdyby bylo na Ladovi, přimíchal by do toho alespoň
hrst medu. „Pojď,“ dodal Dráp, „musíme provést obřad. Proneseme zaříkání a pořádně to tu
vykouříme, abychom mohli odejít do větrů.“ Lado mlaskl pusou. „Jen tě poprosím,“ pokračoval Dráp,
„neodcházej ven, ať už ti bude jakkoli špatně.“ Lado jen neochotně pokýval hlavou, načež přesně
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následoval každý Drápův příkaz a říkal přesně ta slova, která mu Dráp poručil po něm zopakovat.
Chvíli potom Dráp zaplnil celou místnost převážně pelyňkovým kouřem, což Ladovi nepříjemně
zamotalo hlavu a nutilo ho kašlat tak moc, že si myslel, že každou chvílí dojde k vyvržení obsahu
žaludku. Zmateně pochodoval po místnosti mezi svíčkami a občas se mu zdálo, že v kouři vidí nějaké
převážně zvířecí duchy. Přišlo mu, že čas utíká hrozně rychle, že se ani nenaděje a nastane noc.
Stmívalo se. Lado spadl na Zem. Poslední věcí, kterou stihl udělat, bylo pronesení několika slov, která
se mu sama vynořila z hlavy. „Ve jménu Zlatých Parohů,“ řekl s obtížemi, „se stanu jedním z Vlků.“
Když se rozkoukal, uvědomil si, že stojí vysoko ve vzduchu nad Drápovým domem. Všude byla tma.
Jen občas byla vidět malá Hvězdička, která problikávala skrze jemný šedý závoj. Lado stál na čtyřech
nohách, opět se proměnil v létajícího bílého Vlka. Netrvalo dlouho a uslyšel křik, dračí křik. Jeho záda
zahalil tajemný dech. „Tady jsem,“ uslyšel najednou Drápův hlas, „podívej se za sebe.“ Lado se ve své
vlčí podobě otočil a uviděl něco, co mu vyrazilo dech. Za ním nad vysokým bukovým lesem mával
křídly ohromný zářivý drak, který byl asi desetkrát větší než on sám. Teprve nyní mu došlo, co je
vlastně Dráp zač. „Jsi překvapený?“ zeptal se zářivý drak s pronikavým pohledem. „Docela jo,“
odpověděl Lado, „tím by se mnohé vysvětlovalo.“ Dráp se zasmál. „Je pravda,“ odvětil, „že se ta síla
ženám líbí. Dračí, tajemná, záludná.“ Dráp popoletěl a postavil se vedle Lada. „Co podnikneme?“
zeptal se Lado zvědavě. „Vyrazíme za Čárem,“ odvětil Dráp, „i když ovládá mocná kouzla, mělo by se
mi podařit ho zadržet. Zbytek je na tobě.“ Lado pokýval svou roztomilou vlčí hlavičkou. „Jihozápad?“
zeptal se Dráp. „Jihozápad,“ odvětil Lado. „Tři,“ začal Dráp odpočítávat, „dva, jedna!“ Ihned nato
Lado vyrazil vpřed, jak nejrychleji to dokázal. Když myslel na Čára, zdálo se mu, jako by ho Vítr sám
tím směrem přenášel. Dráp letěl vedle něj a zářil na všechny strany. Letěli přes hory, doly, lesy a
louky. Vlastně jim stačilo držet se pohoří a letět po jeho okraji. Rychlost oběma přátelům zamotala
hlavu. Netrvalo dlouho a dorazili doprostřed bažin, v nichž ze Země vyvěraly horké léčivé prameny,
jejichž ochráncem není nikdo jiný než sluneční Jelen. Odtamtud zamířili směrem do skalnatých hor,
kde přeletěli skoro kolmé kamenité stěny. Jakmile se dostali přes hřeben hory, spatřili v dálce
uprostřed lesa na mýtině svou kořist. Neobtěžovali se Čára jakkoli varovat, Dráp se na něj prostě a
přímo vrhl. Oba draci se popadli a vzájemně se znehybňovali. Čárův rudý zrak planul a jeho jemná
černá kůže se leskla ve třpytu Hvězd. Snažil se mluvit, ale Dráp mu pokaždé ústa pohotově zavřel.
Oba draci křičeli a syčeli. „Ty!“ snažil se promluvit Čár, „kdo …“ Lado viděl, že jsou oba draci plně
zaměstnáni sami sebou, a tak se nenápadně vrhl na Čára. Skočil mu přímo na záda ke krku a vší silou
se pokusil do něj zakousnout. Povedlo se mu ho sice svými zuby chytit, nicméně skrze kůži se
nedokázal prokousnout. Čár se ohnal křídlem a Lada ze sebe shodil. Ten se při pádu změnil zpět
v podobu své duše a bez jediného zranění přistál na Zemi hned vedle obou rvoucích se nepřátel.
Samozřejmě se mu jako vždy nic nestalo. Dýchal zhluboka. V ruce držel svůj křísnický meč.
Zuby ho bolely, naštval se. „Začal sis,“ promluvil nahlas směrem k Čárovi, „s tím nesprávným! Víš, kdo
jsem? Hvězdička ze Země Jablek, z devátého světa!“ Jeho slova sice nezněla zrovna mužně, nicméně
ihned nato se mu na levé tváři ozvalo známé pálení. Tentokrát bylo silnější než kdy předtím. Vykřikl.
Podíval se na vodou zalitou Zem pod sebou a teprve nyní mu došlo, co ho to celou dobu na tváři
pálilo. Ve špinavé vodě spatřil svůj vlastní odraz. Jeho oči jasně zářily a vlasy měl jemnější. Vypadal
zkrátka jinak. Pomaličku odhrnul dlaň ze své levé tváře a spatřil jasně zářící stříbrnou Hvězdičku, která
zlověstně planula. Lado zavrčel a zatnul zuby. Nepříjemně se podíval směrem na Čára, načež v ruce
pevně sevřel meč. Na nic nečekal, ihned se odrazil a vyskočil do výšky až na úroveň hlav obou draků,
načež se rozmáchl a sekl Čára přes zadní část krku. Avšak uslyšel jen nepříjemné pištění. Jakmile
155

přistál na druhé straně, znovu svůj kousek zopakoval a snažil se Čára seknout do těla. Nicméně i tak
to nezabíralo, Čárova kůže se zdála být neproniknutelná a nezničitelná. Lado nevěřícně zamrkal
očima. „Co mám dělat?“ vykřikl směrem k Drápovi, „vůbec nejde probodnout!“ Draci syčeli. „Nevím,“
snažil se odpovědět Dráp, „ale hlavně něco udělej!“ Lado se pokusil natáhnout ruce a vystřelit
ohnivou spoušť, nicméně jiskry se od jemné a prapodivné Čárovy kůže jen odrážely. Lado se zarazil.
Veškeré jeho skromné vybavení selhalo. Jen tam tak na okraji lesa v zamyšlení a bezmocně stál.
„Lado,“ řekl zoufale Dráp, „já nechci naléhat, ale koukej něco udělat!“ V tu chvíli Lado na vzdáleném
okraji lesa spatřil zlaté světlo. Nadechl se. Mezi stromovím uviděl Mocného Vida v podobě slunečního
Jelena. Jeho zlaté parohy zářily na všechny strany. Lado bojově vykřikl, načež hnán vnuknutím zvedl
svůj meč do výšky. Zničehonic zlaté světlo zesílilo a posvítilo přímo na zvednutý meč, který okamžitě
začal zlatožlutě zářit. Lado ho pevně sevřel obouruč. S novou dávkou odvahy a odhodlání vyskočil do
vzduchu, přistál na Čárovi a vší silou mu zarazil meč do těla. Bylo to snadnější než jehlou propíchnout
jeřabinky při tvorbě ochranného náramku. Čár nahlas a v bolestech vykřikl. Vzepjal se. Dráp to už
nemohl vydržet a Čára pustil. Lado pohotově uskočil směrem k lesu, kde předtím stál sluneční Jelen.
Nevěděl, že celé to představení tajně zpovzdálí sledovali tři bratři, Slunce, Měsíc a Vítr. Díval se teď
jenom na Čára, jak v bolestech letí nad vysoký les, kde ho najednou popadl ohromný ohnivý bič, jenž
ho posléze strhl zpět do hlubin. Dráp si oddechl. „Má můj meč,“ řekl Lado smutně. Dráp se zasmál.
„Ale,“ snažil se Lada utěšit, „budeš mít nový.“ Teprve nyní si Dráp uvědomil, jak rozdílně Lado vypadá
oproti své skutečné podobě. Veliký zářivý drak nechápavě potřásl hlavou. „Kdo jsi?“ zeptal se
překvapeně. „Ladovid z Hor,“ odpověděl Lado prostě. Dráp se rozesmál. Ladovi Hvězdička na jeho
levé tváři pomaličku zhasla. „Tak to by bylo,“ řekl Dráp nadšeně a také se proměnil ve svou skutečnou
podobu. Na rozdíl od Lada však vypadal celkem běžně. „Musíme zlomit ta kouzla,“ řekl udýchaně,
„která napáchal. Máš nějaký nápad?“ Lado se zasmál. „Mám,“ odpověděl a pomaličku zpod opasku
vytáhl svůj lískový proutek. Dráp učinil totéž. Listí zašumělo. Lado zvedl proutek do vzduchu a namířil
jím před sebe. „Ve jménu tří kapek vlčí krve,“ pravil, „která mi v žilách koluje, křešu plamen života.“
V tu chvíli se celý obzor zahalil jasným světlem, které se jako vlna rozneslo po celé Zemi. Jeho
neviditelné ruce popadly oba přátele a nepopsatelnou rychlostí je přenesly zpět do jejich těl. Oba
cítili příjemné teplo v srdcích.
Prudký nádech vystřídalo ještě prudší probuzení. Lado i Dráp nepříjemně kašlali, protože kouř
v místnosti byl skutečně nesnesitelný. Oba okamžitě vyběhli ven z domu, načež na celou vesnici
spustili velmi nepříjemný hrdelní zvuk, po němž následovalo posvěcení Vyhňanovy nové zahrádky.
„Zvládli jsme to,“ řekl Dráp udýchaně, zatímco se v předklonu opíral o kolena. „A nemusíš se ničeho
bát,“ pokračoval, „tvé tajemství je se mnou v bezpečí, podivný vílí muži.“ Lado se jen nepřítomně
usmál. Znovu zakašlal. Dráp si mezitím utíral pusu rukávem. „No,“ řekl nakonec a vzpřímil se, „je
načase se trochu pobavit.“ Lidé z okolních domů se přišli podívat, co se děje. Když však uviděli Lada,
navíc ve společnosti ještě podivnějšího cizince, tak jen mávli rukou. Dráp se usmíval a nenápadně
pokukoval po právě přiběhnuvších dívkách, které se s rukou na puse chichotaly. „Teď je ten pravý
čas,“ řekl, načež všechny dívky nadšeně zrudly. Potom se obrátil na Lada. „Bylo mi ctí,“ řekl, „uvidíme
se zítra ráno, můžeš mě pak vyprovodit.“ Lado pokýval hlavou. V duchu si povzdechl, protože byl pro
okolní dívky jako neviditelný. Drápovi se zableskly zuby. Ihned potom vyrazil směrem k dívkám, které
se už začaly předhánět v tom, která bude mít tu čest Drápa vysvléct a umýt a … něco … jako první.
Lado zakroutil hlavou a obrátil se na všechny přítomné. „Také vás rád vidím,“ řekl s úsměvem. Protáhl
si záda. „Ta dnešní mládež,“ odvětil jeden starý dědeček, „to my když jsme šli na draka …“ „Mlč,“
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okřikla ho potichu babička, „ty vůbec nemáš ponětí, čím si dnes mladí musí procházet.“ Lado se
podíval na svůj opasek a zjistil, že mu malý železný mečík nějakým zázračným nedopatřením praskl.
„To snad ne,“ řekl si, „teď budu muset znovu zajít za Pravem.“ Byla hluboká noc. Dav přihlížejících se
zanedlouho rozprchl do svých domovů.

6
Když Lado druhý den dopoledne Drápa vyprovázel, ani mu nepřišlo divné, že k nim do vesnice přišel
pěšky a ze zásady necestoval na Koni. Lado mu slíbil, že ho doprovodí až na jedno rozcestí, kde se
hornatá oblast postupně začínala měnit ve zvlněnou rovinu. Velitel bojovníků z Červeného ostrova
slíbil Stadovi, že mu cestou zpátky na tajném místě schová menší lup z říše jako pozornost. Stado se
proto za svítání na to místo vypravil a domluvil se s Ladem, že se právě na tom tajuplném rozcestí
shledají. Ladovi přišla procházka vhod, neboť chtěl přemýšlet nad všemi těmi věcmi, které se mu
v uplynulých dnech přihodily. Dráp šel mlčky vedle něj a sledoval statné Buky, jak se tyčí nad všemi
ostatními stromy. Jejich kůra, listí i celkové vzezření byla jemná a nad míru uklidňující. Šedá Obloha
se pomaličku začala protrhávat a ozařovat tváře všech poutníků jemnými slunečními paprsky. Lado se
v rytmu pohybu vánku nadechl. „Jak sis to včera užil?“ zeptal se nakonec se sklopenou hlavou Drápa.
„Dobře,“ odpověděl Dráp s úsměvem, „ale měl jsem i lepší.“ „Hm,“ odvětil Lado a rozhovor se opět
na dlouhou chvíli přerušil. Ušli docela dlouhou vzdálenost. Blížilo se poledne. „A co tvá žena?“ zeptal
se Dráp se zájmem, „jak moc je dobrá?“ „Nevím,“ řekl Lado a pokrčil rameny, „nemám s čím
porovnávat.“ „Hm,“ odpověděl Dráp, „mladá láska?“ „Ani ne,“ pravil Lado, „docela pozdní. Rok a půl
zpátky.“ Jistě si dovedete představit, jak jejich nudný a dlouhými pomlkami přerušovaný rozhovor
vypadal. Také si jistě umíte udělat obrázek o tom, jak nakonec byli oba rádi, že dorazili na to podivné
rozcestí, uprostřed něhož se mohutně tyčil starý Dub. Oba se nadechli čerstvého vzduchu.
Zaposlouchali se do šepotu listí. „Nuže, Lado,“ řekl Dráp slavnostně, „bylo mi ctí s tebou lovit draka.“
„Mně také,“ odvětil Lado, načež se začal důkladně rozhlížet kolem. Stada ovšem nezpozoroval. „Zase
jsem tu asi brzo,“ řekl a obrátil se na Drápa, který se usmíval. „Jménem všech okolních vesnic,“
pokračoval Lado, „ti děkuji za pomoc proti Čárovi.“ Hrdě se vzpřímil. „V pohodě,“ odvětil Dráp,
„doufám, že se ještě uvidíme, křísníku.“ „Já také,“ blýskl očima Lado, „dračí muži nebo kdo vlastně
jsi.“ Dráp se rozesmál, po Ladově způsobu se zdvořile uklonil a odešel po cestičce dále směrem do své
vesnice, která ležela daleko za horami a řekami. Vítr pročesal koruny stromů. Lado si povzdechl a
posadil se, aby počkal na Stada. Najednou dostal chuť na jablka v medu.
Potom se uvelebil do stínu statného Dubu a opřel si čelo o kolena. „Prosím Mocný Vide,“ začal
potichu, „prosím Květinová Dívko, prosím dobří duchové, ochraňujte Mladu a zbavte ji veškerého
trápení.“ Najednou za ním něco podivně a téměř neslyšně zašustilo. Ani jedna větvička, kterých
kolem bylo požehnaně, se však nepřelomila. „Mlada bude v pořádku,“ promluvil najednou Stadův
hlas, „protože dokázala čelit sama sobě, kdo jiný je toho schopen?“ Lado takovou moudrou větu od
Stada opravdu nečekal. „Stado?“ řekl a usmál se. Poté vstal a pohlédl na svého přítele, jehož hlavu
zdobil typický účes. Lado se rozesmál. „Proč,“ zeptal se, „si zakrýváš oči?“ „Ale,“ řekl Stado zvesela,
„Jaromír mi tam nechal nějaké blyštivé kameny a já se na ně podíval přímo, když na ně zasvítilo
Slunce.“ Zasmál se. „Je tam toho víc,“ pokračoval, „než jsem čekal. Pomůžeš mi? Je to nedaleko.“
„Jasně,“ odpověděl Lado, načež se společně vypravili skrze hustý les směrem, který Stado ukázal. Šli
pomalu vedle sebe. Na rozdíl od Drápa si měl Lado se Stadem co říci, protože mu plně důvěřoval.
„Stejně je to zajímavé,“ začal Lado nenucený rozhovor, „co všechno se přihodilo v tak krátkou dobu.
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Začínám v tom hledat nějaký vyšší smysl.“ „Pravda,“ odpověděl Stado, „bylo toho až podezřele dost.
Co tě nejvíce překvapilo?“ Lado se zamyslel. „Těžko říct,“ odpověděl, „každopádně nejvíce mě zaujal
Mocný Vid, jak mi ve všem upřímně pomáhá. Ze začátku jsem k němu byl trochu podezřívavý, ale ty
poslední události mě přesvědčily, že je jeho srdce čisté jako to bílé oblečení, co nosí.“ Stado si
důležitě odkašlal. „Jo,“ zasmál se Lado, „ty mi také hodně pomáháš. Třeba jak jsi přivedl to vojsko.“
Stado si povzdechl. „To ne já,“ řekl, „Lešiho bys měl velebit. To on mně ve svém nepřekonatelném
důvtipu přesně ukázal místa, kde jsem měl ty vzbouřence najít.“ Lada překvapilo, jak se Stado dokázal
obratně vyhýbat všem těm větvičkám kolem. Asi ho ty poslední události, kdy spal jenom v lese a
navíc v potají, trochu změnily. „Leši,“ zakroutil Lado hlavou, „o co mu jde? To se dělá takhle někoho
uprostřed noci unést, když má hned druhý den vykonat důležité poslání?“ „To je úplně běžné,“
odpověděl Stado bez rozmýšlení, „navíc podle mě přesně věděl, kdy tě má pustit.“ „Hm,“ řekl Lado a
usmál se, „a navíc to jeho měnění podob a skrytá kouzla. Najednou se prostě změnil skoro v hada.“
Stado se škodolibě rozzářil. „Bál ses?“ zeptal se nadšeně. „Jo,“ odvětil Lado, „ale dost už o Lešim.“
Stado se zamyslel. „Správně,“ řekl nakonec, „měl bys také uznat své zásluhy. Vždyť jsi to byl ty, kdo
zabil toho čaroděje, zachránil a varoval císaře a zničil tu zlou sílu.“ Lado se usmíval. „Navíc,“
pokračoval Stado, „v bitvě ses objevil ve správnou chvíli a pomohl jsi nám rozdrtit zbývající vojáky.
Vezmi si také, jak láskyplně, přátelsky, obětavě a naslouchavě se chováš k Mladě.“ Lado se snažil
zadržet smích, ovšem červenání zastavit nedokázal. V dálce před nimi se najednou objevila skála,
uvnitř které byl zřetelný vstup do jeskyně. Jakmile se Ladovi začala motat hlava, zastavil se. „Pojď,“
řekl Stado a vykročil vpřed směrem k jeskyni, „je to uvnitř.“ Lado zkřížil ruce na prsou. „Než
vejdeme,“ začal důležitě, „rád bych ti pověděl jeden kraťoučký příběh.“ Stado se najednou zastavil.
Začal poslouchat.
Za sedmero horami a devatero řekami žili byli babička s dědečkem. Jednoho dne dědeček babičce
povídá: „Dostal jsem chuť na koblížek, upečeš mi ho, lásko mého života?“ Babička souhlasila a
koblížek z nejjemnější mouky připravila. Avšak koblížek odmítal myšlenku, že by ho někdo snědl
k obědu. Odkutálel se pryč směrem na louku, kde potkal zaječí rodinku. Zajíc pravil: „Já tě, koblížku,
sním!“ „Nejez mě, prosím!“ odpověděl koblížek, „zazpívám ti písně kousek.“ Tu spustil zaříkání a
kouzly zmizel do ústraní. Objevil se u lesní pěšinky, kde seděl Vlk s Vlčaty. „Já tě,“ pravil, „sním!“ „Jen
to ne, prosím!“ odvětil vystrašený koblížek, „zde je jedna z mých písniček.“ Znovu spustil zaříkání a
Vlkům zmizel znenadání. Došel do lesa hlubokého, kde potkal Medvěda statného. „Mňam,“ řekl
huňáč, „teď tě sním!“ „Život mi neber, prosím!“ vylekal se koblížek, „slyš můj líbezný hlásek.“ Znovu
začal zpěvně zaříkávat a Medvěd tak musel jen kořínky prohrabávat. Potom narazil na vlídnou Lišku,
která dnes neměla ani Myšku. „Koblížku, jak jsi pěkný a voňavý,“ pravila mile bez známky záludností.
Tu koblížek začal zaříkávat a chystal se znovu pryč vydat. Liška ho však zastavila a blíže se k němu
odvážila. „To je ale vskutku pěkná písnička,“ pravila, „nad tebe není zpěvného ptáčka.“ „Óóóóóóó,“
dojal se koblížek, „chceš, abych zazpíval další kousek?“ „Ano,“ řekla Liška vlídně, „jen škoda, že slyším
bídně. Sedni mi na můj starý nos a udělej tak sluchu mému radost.“ Koblížek byl opravdu dojatý, že za
píseň svou sklízí obdivy. Znovu začal zpívat krásně a skrytou hrozbu nebral vážně. „Já koblížek,“ začal
zpěv, a Liška ham, v žaludku byl hned.
Stado se záludně usmíval, zatímco si stále dlaní zakrýval zrak. „Proč,“ zeptal se potichu, „mi to vlastně
říkáš?“ „Protože já nejsem žádný koblížek,“ odpověděl Lado. Upřeně se na Stada zadíval. „… Leši,“
dodal. V tu chvíli si Stado, který stál na pozadí vysokých stromů, sundal dlaň z obličeje. V jeho
hnědých očích se nenápadně jako had, který se skrývá pod kamenem, mihotal zelenavý plamínek.
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Stadův úsměv se nepřirozeně roztáhl od ucha k uchu, načež celé jeho tělo změnilo podobu. Zvětšilo
se a bylo tak veliké jako okolní stromy. Lado popotáhl nosem, snažil se stát nehybně. Najednou,
zničehonic, před ním stál ohromný usměvavý Leši s parohy na hlavě, které tentokrát byly součástí
jeho vlastní lebky. Záblesk. Lovec se zmenšil a byl jen o hlavu větší než Lado, který skrýval obavy,
jelikož sledování měnění podob pro něj bylo značně nepříjemné. Lado se hrdě postavil. Docela
pohledný Lovec se stále záludně od ucha k uchu usmíval. „Jsi chytrý,“ pochválil Lada nakonec. „Kde je
Stado?“ zeptal se Lado odhodlaně. Lovec mávl rukou. „V bezvědomí, ale v pořádku,“ odvětil. Potom
se pomaličku vydal směrem k Ladovi, který stál pevně na podestýlce z popadaného listí. „Co,“ zeptal
se Lovec tajemně, „mě prozradilo?“ „Všechno,“ odvětil Lado, „jak by to vypadalo, kdyby sám vladyka
z lesů šlapal po popadaných větvičkách? Navíc prostě sám sebe nedokážeš nevychvalovat.“ Lovci se
zablesklo ve světle zelených očích. „Zajímavé,“ odvětil, „některé pohledné dívky si toho ani
nevšimnou. Prostě se mi vrhnou do náruče a ještě si mě pochvalují.“ Zasmál se. „Mlada je jiná,“ řekl
vážně, „máš štěstí, že je to zrovna tvá žena. A neboj se, bude v pořádku, ten dávný zážitek už nad ní
nemá žádnou moc.“ Lado popotáhl nosem. „Proč,“ projevil na chvíli zoufalství, „proč to celou tu dobu
děláš? Co tím, že mi pomůžeš, získáš?“ Lovec tleskl dlaněmi. „Ach jo,“ řekl a po Ladově způsobu
mlaskl pusou, „tvá matka měla pravdu, že ti nic nedochází. Jestli chceš, můžeš sám jít poznat ten
důvod.“ Pomaličku levou rukou ukázal směrem ke vchodu do jeskyně. Lado začal kmitat zrakem ze
strany na stranu. „Prvně jsi říkal,“ začal koktavě, „že si mě chceš pochroumat.“ „Po tom,“ odpověděl
Leši bez přemýšlení, „jak ses upřímně poklonil těm dívkám na Červeném ostrově, tak mě přešla chuť.
Možná sám nevíš, co všechno jsi tím Přírodě řekl, možná se to ani nikdy nedozvíš.“ Lado nechápavě
zamrkal. „Tak co,“ zeptal se Leši, „přijmeš pozvání ke mně?“ Lado na chvíli znejistěl, ale pak se
odhodlal a pokýval hlavou. Opatrně vyrazil směrem k jeskyni, zatímco Lovce neustále sledoval. Když
k ní dorazil, ovládl ho zvláštní pocit, který nebyl ani příjemný, ani nepříjemný. Lovec se postavil vedle
něj. „Až po tobě,“ řekl a zopakoval svůj záludný úsměv. Lado se bál vejít první, ovšem nakonec
poslechl a s hlubokým nádechem vešel do tmy, která se posléze opět změnila v jasné denní světlo.
To, co ho čekalo na druhém konci, Lado ve svém životě ještě nikdy nespatřil.
Stál na vrcholu ohromné skály, jenž byl kolem dokola chráněn proutěným plotem. Přímo uprostřed se
nacházel dřevěný stůl, po jehož stranách stály lavičky z přepůleného dřevěného kmene. Lado se
usmál a přešel k plotu, odkud se mu naskytl výhled na daleké zelené lesy, které se rozkládaly do
všech světových stran, když nepočítáme vstup do jeskyně nacházející se za ním. Rovinatý terén
střídaly kopce nebo menší modravé hory. Tichý klid byl doplňován občasným zpěvem ptáčků a
máváním barevných křidýlek malých motýlků. Vzduch kolem byl čerstvý a svěží. Vedle zalesněných
kopečků ležela malá jezírka, která se za jasného denního světla modrala. Ani lesy samotné nebyly jen
tak obyčejné, ale rostly v nich Břízy a Duby, které tvořily háje, Lípy, Buky, Borovice, Lísky, Bezy,
Jeřáby, lesní Jabloně a mnohé další stromy, kde na některých z nich rostlo Jmelí. Lado pochopil.
Nedokázal zabránit malé slzičce, aby se najednou zničehonic nevynořila. Lovec se hrdě a se stále
záludným úsměvem vedle Lada postavil, načež se rovněž zadíval na krajinu před sebou. „Už víš,“ řekl
pomalu, „proč jsem vám pomáhal proti říši?“ Lado pokýval hlavou. „Pokud by lesy ve vaší zemi říše
zabrala,“ pokračoval Leši, „všechny by je vykácela a zničila. Dřevěné vojenské vozy, lodě, přelidnění …
dovedeš si to představit?“ Lado sklopil zrak. „Vyvraždila by posvátné háje, Vlky, Zubry a Medvědy,“
dodal Leši, „místo rozmanitých stromů by pak vysadila jen jeden druh, který dobře roste a poskytuje
hodně dřeva … a klidné bučiny? Ty by sotva zachovala.“ Lovec si chytil ruce za zády a vzpřímil se.
„Cítíš sílu?“ zeptal se, „pak věz, že místa síly by říše znesvětila takovým dalekosáhlým způsobem,
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který vaše krajina ještě nikdy nezažila.“ Lado se zadíval na zalesněné kopečky, které tak připomínaly
jeho vlastní život v horách. Nevěděl, co by měl říct. „Neříkej nic,“ obrátil na něj Lovec zrak, „mně stačí
to, jak se snažíš, aby k tomu nedošlo.“ Potom ukázal rukou směrem na lavičku u stolu, kam se posléze
posadil. Protáhl se. Lado se usmál a posadil se naproti němu. Zadíval se do jeho světle zelených
záškodnických očí, které možná rády dělaly lidem naschvály, ovšem měly své pevné a posvátné místo
na světě.
Když Lovec spatřil, jak dojatě se na něj Lado dívá, jeho záludný úsměv na chvíli polevil. Nicméně ihned
potom se vzpamatoval a praštil dlaní do stolu tak silně, až se celá skála otřásla. Zasyčel jako had.
„Nekoukej se na mě tak,“ řekl rázně a nějakým kouzlem strčil do Lada, až chudák Lado málem po
hlavě spadl na tvrdou skálu. Avšak udržel se. „Velká špinavá města,“ řekl si Lovec pro sebe, „to je to,
co chce říše a její bůh. Budiž. Ale se mnou ať nepočítají, já jim v ulicích vetřelce lovit nebudu.“ Lado
zakašlal. „A co ty,“ pokračoval Lovec, „tebe neláká život ve městě? Plno jídla, bohatství a všelijaké
rozmarné zábavy?“ „Ne,“ odpověděl Lado bez přemýšlení. „Ani zlato?“ zeptal se Leši záludně, „vím,
že ses ho na Červeném ostrově chtěl dotknout, pokud bys tedy býval nepřišel na to, že se jedná o
kouzlo.“ „Nechci zlato,“ odpověděl Lado, „protože já mám mnohem více. Můžu se volně pohybovat
po lesích široko daleko, lidé z celé vesnice jsou mí dobří přátelé, mám milující, starostlivou a hodnou
ženu, o dobrodružství je také postaráno, mluvím s léčivými rostlinami a hraju si na hrdinu jako křísník,
k čemu by mi asi bylo zlato? Tak na výzdobu leda.“ „Mohl bys mít ohromné sídlo,“ navázal Lovec, „a
lidi, kteří by tě poslouchali na slovo. Do konce života bys nemusel nic dělat, jen bys vládl.“ Lado se
nahlas rozesmál. „Myslíš,“ řekl s rozzářeným zrakem, „že bych si tím nějak pomohl? Že bych tím
pomohl Mladě, Stadovi a Drakovi? Že bych tak pomohl krajině kolem mě? Jen by mě to nakonec
zničilo, zničilo by to mé upřímné manželství, mé upřímné přátelství a louky a lesy kolem.“ Lovec na
Lada upíral pohled. Usmíval se a prsty pravé ruky klepal do stolu. „Ty bys to ale neviděl,“ promluvil po
chvíli, „lesy by káceli za tebe, jedl bys maso, které bys nemusel zabít, a jen by sis spokojeně žil.
Přátelé by se k tobě kvůli tvému majetku chovali vlídně a tvá žena by si zajisté také brzy zvykla.“ „V
tom případě,“ navázal Lado, „bych radši vůbec nežil. Takové není právo.“ Opět nevěděl, kde se ta
poslední věta vzala. Lovec tleskl dlaní do stolu. Zadíval se na jasnou Oblohu. „Mocný Vid tě dobře
vychoval,“ řekl, „to se mu musí nechat. Doufám, že tě pak na nějakou dobu uklidí, až se více rozjede
to osídlování Východu.“ Lado zamrkal očima. „Cože?“ zeptal se. „Tím se nezabývej,“ odpověděl Lovec
potichu, „jen jsem si teď vzpomněl na Heimiricha, jak ho mí nohsledi prohnali. Teda, aby někdo tak
urputně utíkal i přes to, že měl v sobě několik hořících šípů, to jsem ještě neviděl.“ Záludně pohlédl
na Lada, kterého to ale upřímně nezajímalo. „Byl ke mně neupřímný,“ pokračoval Lovec, „lhal mi, že
prý to všechno nebyl jeho nápad. Lhaní do očí já nesnesu, a tak jsem mu ještě pár ran přidal. Brečel
jak malé dítě a měl strach v očích. Křičel bolestí. Jeho duše se úplně rozpadala, Matka Země ho pak
pomalu už ani nechtěla zpět.“ V tu chvíli se Lado postavil a přešel opět k okraji plotu, aby se znovu
zadíval na nádhernou krajinu. Lovec nenápadně pohlédl směrem k jeskyni a luskl prsty. V tu chvíli se
ze vchodu vynořil rohatý lesní mužík, který hýbal hlavou ze strany na stranu. Byl až přehnaně
důmyslně oblečen. „Budete,“ začal koktavě, „si přát?“ „Ano,“ odvětil Lovec, „nos jídlo a pití na stůl.“
Lesní mužík se zdvořile uklonil, načež se obrátil a znovu zmizel v jeskyni. Lado se usmíval. Věděl, že to
představení bylo určeno jemu. „Jak se má Čár?“ zeptal se nakonec odlehčeně. Lovec znovu plácl do
stolu. „No,“ odvětil, „byl na tom i líp. Teď jen bezmocně leží u sebe doma a sténá nad tím, jak mu
někdo … nechci jmenovat … zapíchl mečík do těla.“ Lado se v duchu škodolibě zasmál, a to i přes to,
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že věděl, že mu Lovec čte myšlenky. Lehký vánek pohladil jeho tvář. Lado se znovu zadíval před sebe
na rozlehlou nádherně tajemnou krajinu.
Najednou ho daleko vpředu zaujalo jedno větší jezírko, kolem něhož rostly samé Lísky, které se
vyznačovaly hojností chutných a výživných lískových oříšků. V čistém jezírku se něco vlnilo. Něco
bílého. „To je jeden z bílých hadů,“ začal vysvětlovat Lovec, když spatřil, co Lada zaujalo. Potom se
postavil a přešel k Ladovi na okraj skály. „Je neobyčejně moudrý,“ pokračoval, „když každý den sní
lískový oříšek z těchto kouzelných Lísek.“ Lado se na jezírko důkladně zadíval. „A,“ zeptal se, „co jsou
ty Lísky zač?“ Leši se nadechl a začal Ladovi přesně ukazovat, které Lísky měly jaký účel. „Tam na
straně,“ dokončil vysvětlování, „jsou pak Lísky, které patří původním národům a které ukrývají jejich
příběhy a způsob života.“ Lado zamrkal očima. „Původním národům?“ zeptal se. „Ano,“ odpověděl
Lovec zamyšleně, „například ta jedna košatá Líska patří Vindům. Oni jsou jedním z původních národů,
ať už si lidé myslí, co chtějí.“ Lado začal přemýšlet. Lovec si přiložil prsty k bradě. „I kdyby nějaký
takový národ zanikl,“ pokračoval, „i kdyby byla jeho totožnost ve vašich světech zničena, tady v Lísce
v zelené podzemní říši zůstane navždy zachována.“ Lado se nadechl. „A mohlo by se třeba stát,“
zajímalo ho, „kdyby ta totožnost v našich světech přeci jen vymizela, aby sem pak někdo přišel a
znovu tu totožnost přinesl na povrch?“ „Jako někdo z lidí?“ zeptal se Lovec. Lado pokýval hlavou.
„Bílý had jim o té totožnosti může povědět,“ odpověděl Leši, „i o příbězích a další moudrosti. Avšak
stejnou moc má i koloběh, který dokáže vše, co je zde ukryto, znovu vytvořit na povrchu, i kdyby mu
to mělo zabrat tisíce a jedna lét. Příroda se zkrátka pomalu ale jistě snaží vše vracet do přirozenosti a
rovnováhy, to je jeden z přírodních zákonů. Vůbec nezáleží na tom, co si zrovna myslí lidé a jaká
myšlenka vládne jejich společnosti.“ Lado zavřel oči, snažil se s tou vzdálenou Lískou spojit, aby k ní
měl v budoucnu snazší přístup. Cítil její sílu.
Mezitím poctivý lesní mužík přinesl na stůl vše, co bylo potřeba. Byly tam misky s masem a ovocem,
bylinné nálevy, medovina, čerstvě upečený chléb, sýry, tvaroh a různé druhy čerstvého mléka.
Nesměly samozřejmě chybět ani lesní plody. Lovec se natěšeně usmíval. Lesní mužíček se cvičeně
uklonil a zmizel zpět v jeskyni. Lado a Lovec se posadili ke stolu naproti sobě a pustili se do jídla. Bylo
šťavnaté a čerstvé. Lado už měl docela hlad. Na rozdíl od Lovce ale jedl pomalu … ostatně Lado jedl
pomalu skoro vždycky. „Jsem rád,“ začal Lovec s plnou pusou, „že je srdce světa v pořádku. Jen se
bojím o zelený kámen a další podobné věci, které by lidé mohli v budoucnu prodávat jako zlato.“
Lado se při zmínce o zeleném kameni otřásl. Byla v něm totiž hodně zvláštní síla, která se naprosto
vymykala všemu, co znal. „Lidé z říše si ničeho neváží,“ pokračoval Lovec, „ani posvátných řek a
pramenů. Za to, co je má teprve potkat, si mohou sami.“ Odhodil právě okousanou kostičku. Napil se
medoviny, načež si hlasitě, ale s jistou ladností, říhl. Záludně se usmál. Vítěz v létě zeleň ze sebe
sundává a stromy jí odívá, Lovec pak v zimě ji na sobě nosí a před smrtí tak chrání. … Bum. Lovec
bouchl do stolu a vyrušil tak Lada ze zamyšlení. „Už jsi dojedl?“ zeptal se. Lado se napil mátového
nálevu a pokýval hlavou. „Konečně jsme si pořádně popovídali,“ pokračoval Lovec, „nyní můžeš
odejít, Stado už se probral.“ Vánek hladil po tvářích. Lado se postavil a zdvořile Lovci jako hostiteli
poděkoval za pozvání a za dobré jídlo. Ještě naposledy se podíval na nádhernou lesní krajinu
s rozmanitou Květenou. Lovec se stále záludně usmíval a ukazoval Ladovi směrem ke vchodu do
jeskyně. Lado se tam ihned vydal. Když odcházel, slyšel za sebou Lovcova slova. „Pamatuj,“ promluvil
Leši, „co je důležité. Mysli na Mladu. Vnímej Oheň a Vodu.“ Lado vešel do tmy, která se posléze opět
změnila v jasné denní světlo. Ani se nenadál a náhle stál na jemné lístečkové podestýlce uprostřed
známého lesa, jemuž vládly statné a jemné Buky.
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Když už byl Lado na cestě k rozcestí, uslyšel najednou křupavý zvuk. Zastavil se a pohlédl nalevo, kde
se v dálce u stromu motala známá postava. „Stado!“ vykřikl Lado s úsměvem a rychlostí blesku vyběhl
ke svému příteli. Stado se zmateně rozhlížel kolem. Oči měl rozespale zarudlé. „Lado,“ řekl potichu a
zmateně, „promiň, že jdu pozdě, ale asi jsem si na chvíli zdříml. Nějak mě bolí hlava.“ Lado se na něj
podíval, načež pohlédl do jeho upřímných hnědých očí. „Ale,“ řekl a mávl rukou, „to za chvíli přejde.“
Stado za sebou vláčel menší pytel naplněný pravděpodobně kořistí od velitele. Lado se usmíval.
„Půjdeme domů?“ zeptal se. „Ano,“ odpověděl Stado, „ale pověz mi, proč vypadáš tak podezřele
spokojeně?“ Pozorně si Lada prohlížel, zatímco zhluboka dýchal čerstvý podzimní vzduch. „Povím ti to
cestou,“ odpověděl Lado, „ale bylo toho poslední dobou hodně, co?“ „Pravda,“ pokýval Stado hlavou,
„až přehnaně moc. Docela se těším na oslavy duší, to bude sice zima, děs, smrt a odříkání, ale
alespoň klid!“ Lado se od srdce rozesmál. Byl rád, že je Stado živý a zdravý se svým tradičním
smyslem pro zábavu. Když potom oba přátelé vyrazili do vesnice, Lado se stále usmíval, neboť nyní
skutečně cítil své nejhlubší já. Věděl, že má na světě své pevné místo, i když se mohlo zdát být docela
malinkatým.

7
Ať děláme, co chceme, ať už následujeme jakoukoli cestu, koloběh nezastavíme. Ochlazení přišlo
rychle a nečekaně, přesně jak Lado hluboko uvnitř tušil. Listí mnohých stromů zežloutlo, zčervenalo a
zhnědlo, načež lehce jako bílá husí pírka popadalo a převzalo vládu nad vzezřením Matky Země. Ke
konci podzimu pak mezi lidi přišla sama Smrt, která se tiše jako Sova vznášela na temných křídlech a
hledala, koho by vzala s sebou do podzemní říše nebo komu by poradila s tím, kolik dřeva si má na
zimu uschovat. Její povaha je záludná a nikdy nevíte, co s vámi zamýšlí. Netrvalo dlouho a napadl bílý
sníh, celé závěje pokryly hory, kopce, doly i vesnice jako jemná peřinka, aby se semínka a rostlinky
mohly v klidu vyspinkat. Na holých stromech se připomínalo Jmelí, které v této době získalo
kouzelnou a léčivou sílu, kterou nabízelo každému, kdo s ní uměl zacházet a kdo dokázal provést
správný obřad. Jako bytost z mezisvěta se nikdy nesmělo dotknout Země, jinak by duch Jmelí zmizel i
se svou mocnou silou. Obloha byla jasná. Lado s Mladou vyšli ven z domu ve svém čistém bílém
oblečení, takže krásně splývali s okolní krajinou. Pára jim stoupala z úst a oba se smáli, neboť zimní
krajina nabízela nespočet možností jak se vydovádět. Po prvotním nevinném koulování a srážení se
vzájemně na Zem si pomazali tváře studeným sněhem, takže jim celé zčervenaly a zkrásněly. Se září
v očích se na sebe podívali, aby navždy splynuli v milostném objetí. „U té studánky tehdy v horách,“
začal vyprávět Lado, „jsem cítil něco hlubokého, podobně jako tehdy se Seveřany, Jóánem a
Jaromírem. Přišlo mi to na mysl v době, když jsem mluvil s Lešim, přichází to ke mně, když spolu
dovádíme ve sněhu, když pozorujeme Vydry v potoce, když se Stadem, Drakem a ostatními sbíráme
jablka.“ Zamyslel se. „A cítím to skoro pořád,“ pokračoval, „když si vzpomenu na Mocného Vida a
Květinovou Dívku … já to neumím popsat.“ Mlada ho vlídně vzala za ruku. „Však to brzy zjistíš,“
odvětila s úsměvem. Po slavnostech světla přišlo dlouhé období Větrů a ještě bohatší sněhové
nadílky. Koloběh se otáčel, až se dostal do doby kolem oslav hromu, kdy ledy začínají pomalu
roztávat. Vánice ustaly. Když se Lado jednoho rána jako vždy oblékl a jen tak vyrazil ke vzdálenému
jezírku, které tvořilo předěl mezi lesem a malinkou v letních časech se zelenající loukou, netušil, co ho
tam čeká. Vůbec nevěděl, kdo s ním chce mluvit …
Lado s vděčností uřízl kousek proutku z Vrby, která majestátně stála u jezírka, a začal z něho pomocí
nožíku vyrábět malou vrbovou píšťalku. Nadechl se a začal zaříkávat způsobem, který si děti mezi
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sebou předávají už od počátku věků. „Otloukej se, píšťaličko,“ začal, „jestli se mi nepovedeš, věz, že
špatně dopadneš …“ Když byl s dílem hotov, jen tak se k jezírku posadil a začal vydávat krásný vysoký
zvuk, v němž se jako ozvěna vlnil nádech smutku. Ani ho nepřekvapilo, když se mu najednou mírně
zamotala hlava a nad hladinou jezera v mlze spatřil tu, která byla ze všech nejkrásnější. Květinová
Dívka byla oblečená v čistě bílém jemném šatu a její zlaté vlasy se blyštily na všechny světové strany.
Najednou však zaplály ohněm a zrudly. Květinová Dívka pohnula dlaněmi a led v jezírku začal pukat
jako čerstvý jarní pupínek. Taková byla její síla. Lado se nadechl. Na jejím čele spatřil malinkou Ranní
Hvězdu, která jasně zlato-stříbřitě zářila. Květinová Dívka zvedla hlavu. Nenápadně se podívala na
Lada, načež se usmála a roztomile zamávala. Lado učinil totéž. Věděl, že až nastane jaro, bude se
Květinová Dívka s Mocným Videm objímat na každém keři. Ona bude zahalená v bílých květech a on
v jasné zeleni. Budou se k sobě tisknout a zpívat písně radosti, zatímco je bude zahalovat ta nejčistší
síla Přírody. To víte, když Slunce svítí, kraj se zelená. „Dva mladíci šli k řece,“ začal zpívat Lado,
„pokryté vrstvou ledu!“ Protáhl se a hlasitě zívl. „Tu se ozval dunivý zvuk,“ pokračoval v
zajisté líbezném zpěvu, „praskajícího ledu!“ Netušil, že k němu od lesa někdo přichází. „Kdo to je, kdo
si cestu proráží,“ pokračoval, „to musí být opravdu silný bůh! Mocný bůh!“ Znovu se nadechl, mírně
se zimou zatřásl a zavřel oči. Dýchal. Cítil jezírko, cítil les, louku a celou okolní krajinu. Pomaličku
nahmatal svůj cestovní vak s jídlem a vyndal si ženskou rukou namazaný chléb. Chystal se zakousnout
právě ve chvíli, kdy otevíral oči. Avšak ještě dříve, než by mu chléb býval bezmocně přistál v ústech,
Lado najednou spatřil na druhém konci jezírka sedět starého dědečka. Byl v dáli přímo naproti němu
a skrze své vousy se vlídně usmíval. Nastala chvíle ticha. „Kde se tu jen vzal?“ pomyslel si Lado,
„vůbec jsem ho neslyšel.“ Dědeček se stále usmíval a upíral na Lada svůj zrak. Vítr studeně hladil po
tvářích. Okolní stromy byly dočista holé. Lado se zarazil. Věděl, že staří hodní mudrcové měli v očích
takové zvláštní a vlídné světlo, které zářilo na všechny strany. Viděl ho u moudrých babiček ve
vesnici, u léčitele v Městě rady a u mnohých dalších. Avšak světlo, které tomuto dědečkovi vycházelo
z očí, bylo třikrát, sedmkrát, devětkrát, dvanáctkrát tak silnější. Ladovi se zamotala hlava. Opatrně
vstal a rozhodl se, že za podivným dědečkem pomaličku zajde.
Sníh křupal. Dědeček seděl u statného Dubu hned vedle jezírka, na němž už nenápadně začal praskat
led. Na sobě měl jednoduché hrubé lněné oblečení, vlasy měl rozpuštěné a celkově vypadal poněkud
obyčejně. Lado však věděl, že je to jen zdání. „Ctěný dědečku,“ začal zdvořile, když ke stařečkovi
přicházel, „nechcete chleba s tvarohem?“ Zastavil se u něj a podal mu své jídlo, které měl předtím
v úmyslu sníst sám. Dědeček se stále usmíval a zářil očima. Poté natáhl ruku a chléb s drobnou
úklonou přijal. Studený vánek znovu pohladil celou krajinu. „Máš dobré srdce,“ řekl nakonec dědeček
vlídně, „však jsem také nic jiného nečekal, Lado z Hor.“ V jeho očích zářil celý svět. Lado zamrkal.
„Vy,“ promluvil zaraženě, „vy mě znáte?“ „Ano, znám,“ odpověděl dědeček a zasmál se. Teprve nyní
Ladovi došlo, že má stařeček o Dub opřenou nějakou podivnou dřevěnou hůl, která byla na vrcholu
pokryta převážně ledem, nicméně se zdálo, že led na ní praská podobně jako led v jezeře, a dokonce
Ladovi přišlo, že se skrze něj snaží dostat docela malinké výhonky rostlinek, pravděpodobně
Sněženek. Ladovi se ozvaly tiky. Chtěl se hole ze zvědavosti dotknout, ale dědeček ho zarazil.
„Nedotýkej se jí,“ řekl, „síla v té holi není zlá, ale mohla by ti ublížit.“ Upřel na Lada vlídný pohled.
„Tak,“ dodal, „to už s přírodními silami bývá.“ Znovu se zasmál, čímž Lada ještě více znejistěl. Lada už
ani nepřekvapilo, když mu dědeček najednou z hlavy vyčetl jeho otázku. „Ta hůl mi pomáhá,“ řekl
stařík, „dohlížet na počasí, čas a roční období.“ Lado popotáhl nosem. „Vy jste,“ zeptal se, „něco jako
pastýř, který umí rozehnat mračna?“ Dědeček se znovu rozesmál. „Něco takového,“ odpověděl,
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„před mnoha věky jsem si tu hůl sám vykul.“ „Vykul?“ nechápal Lado. „Jistě,“ odvětil stařík, „i když
mé kladivo bylo trošku jiného rázu a vzhledu, než jaké se používá dnes.“ Dědeček pomaličku vstal a
promnul si naoko zmrzlé ruce. Pohlédl na Lada. „Nedoprovodíš mě,“ zeptal se, „dále na louku? Chci ti
něco ukázat.“ Lado souhlasně pokýval hlavou a pomaličku se s dědečkem vypravil po bílé sněhové
peřince dále do mírného kopečka. Když vzal dědeček hůl do ruky, všechno kolem se najednou
příjemně oteplilo, takže Ladovi už vůbec nebyla zima. „Přemýšlel jsi někdy nad tím,“ začal stařeček,
„proč jsou vlastně léčivé rostliny léčivé?“ „Ano,“ odvětil Lado bez rozmýšlení, „vždyť nám o tom přeci
vypráví dávné příběhy, které k lidem přišly skrze vidění. Jsou o vzájemné pomoci a slitování se nad
bídným osudem nezkušených lidských duší, které potřebovaly léčbu a uvedení zpět do rovnováhy.
Duchové rostlin ke mně občas mluví a sami mi radí, jak je mám používat a jaké obřady provést.“
„Dobře,“ řekl stařeček a zasmál se, „stejně to vnímá i tvá matka, Mlada, Stado, Drako a mnoho
dalších Vindů.“ Lado otevřel ústa dokořán. Jak to ten dědeček mohl všechno vědět? „Je to mnohem
lepší,“ pokračoval stařík, „než co vymysleli Johanovi badatelé. Jeden z nich tvrdí, že se jedná o dobrou
náhodu. Další pak pro rostliny hledá sto a jednu evoluční výhodu, proč jsou vlastně pro lidi léčivé.
Zkrátka, vědecké a pisatelské teorie nejsou dělány proto, aby z tebe učinily lepšího člověka.“ Dědeček
se podíval na Nebe. „Vidíš,“ pokračoval, „že také umím mluvit Johanovou mluvou.“ V tu chvíli se Lado
zaraženě zastavil. Dědeček na něj s holí v ruce pohlédl. „Nejvíce se mi líbilo,“ nenechal se vyrušit
Ladovou zmateností, „jak jsi mu tehdy pověděl o těch různých světech, kde skutečnost a představy
splývají v jeden celek, kde Přírodu a duchovní svět nelze od sebe oddělit, jak by si jinak přáli lidé kříže
a Johanovo ‚myslím, tedy jsem‘.“ Sníh pod ním začal roztávat. „Líbilo se mi,“ pokračoval, „jak jsi tvrdil,
že slovo pravda nepochází ze slova fakt, nýbrž ze slova přímost, podobně jako křivda pochází ze slova
křivost.“ Lado popotáhl nosem. „Pamatuješ,“ navázal dědeček, „jak jsi tehdy s Mladou v horách došel
na to posvátné místo dobré síly, kde stromy rostly přímo a nekřivily se?“ Lado pokýval hlavou.
„Přímost v jednání,“ pokračoval dědeček, „upřímnost k sobě samému, hledání přirozenosti a
rovnováhy, upřímnost k ostatním – takové je právo. Taková je Pravda.“ Lado se roztřásl, načež
rychlostí úderu hromu sklopil hlavu. Všechno kolem na chvíli ztichlo. „Ani nevíš,“ dokončil dědeček,
„jak mám rád rozmanité a různorodé upřímné příběhy, které vycházejí z hloubi srdce.“ Lado se
málem rozplakal. „Právo,“ začal koktavě, „vy … vy jste … Pravdy Vid?“ Dědeček se zasmál. „Říkají mi
různě,“ odpověděl, zatímco si narovnal záda, „nejčastěji Dědeček, pak Pravdy Vid, někdy Veliký Daga,
Daga, Dagodeiw, a někteří odvážlivci dokonce Deivas.“ Lado nevěděl, jak by měl projevit úctu, nic mu
nepřišlo dostatečné. „Ani nevíš,“ pokračoval Dědeček, „jak jsem spolu s ostatními dušemi rád, že se
mi podařilo roztočit koloběh, vstoupit do vejce světů jako had s beraními rohy, navždy vyhnat
závistivého Křivdy pána a skrze Oheň a Vodu začít tvořit život. Jistě víš, že jsem potom dohled nad
světem svěřil Bouřnému Vidovi, který ho pak svěřil tvému ochránci Mocnému Vidovi.“ Lado to
všechno věděl. Rovněž mu bylo jasné, že Pravdy Vid může být kdekoli a kdykoli, ani nevíte, jak veliký
pocit pocty se k němu v tu chvíli dostavil. Málem se z toho rozplakal jako malé dítě. Dědeček na něj
upřel svůj mocný pohled a znovu se vlídně usmál. „Pamatuj,“ dodal, „co ti řekla víla, pamatuj, co je
důležité.“ Okolní sníh odrážel sluneční paprsky. „Pamatuj, co je to skutečné právo,“ pokračoval
Dědeček, „pamatuj, co je Pravda za pocit.“ V tu chvíli přímo před Ladovýma očima zničehonic
s úsměvem zmizel. Ticho se změnilo v šepot. Ladovi se zamotala hlava, cítil, jak k němu něco přitéká,
něco neviditelného. Nadechl se čerstvého vzduchu, čerstvého ducha. Netrvalo to ani chviličku a náhle
slyšel, jak všechno kolem promlouvá. Stromy něco říkaly, malí schovaní ptáčkové též, jezírko mluvilo,
sníh, Nebe, Země, Slunce, všechno kolem. Sice je pravdou, že k Ladovi občas nějací duchové
promlouvali, ovšem ne takhle všichni najednou, ne takhle přímo a hluboko jako nyní. „Takové je
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právo,“ promluvil všudypřítomný hlas, „já jsem Přírodou, nebuď pokřivený, ale choď přímo. Nebuď
dokonalý, ale buď sám sebou a tvoř pěkné příběhy.“ Hlas se na chvíli odmlčel. Lado se usmíval, neboť
přímo pocítil samotnou krásu. „Neboj se, znovu se shledáme,“ pokračoval hlas, „až půjdeš hlubokým
lesem a projdeš šípkovým keřem přímo do mé chaloupky. Znovu se shledáme, Ladovide z Hor,
Hvězdičko ze Země Jablek. Koloběh se otáčí.“ Na jednom konci louky stála zrzavá Liška, která si
pravděpodobně hrála na skákanou do sněhové závěje. Na druhém konci pak stál statný šedý Vlk,
který se jako malé mláďátko se světlem v očích rozhlížel po okolí. U jezírka se tyčil Dub, který
představoval strom světů. Lado byl z toho tak zmatený a unešený zároveň, že přímo po zádech spadl
na studenou zasněženou Zem. Jediné, na co se zmohl, byl úsměv a bezmyšlenkovité sledování jasné
Oblohy.
Když se Lado posléze vracel zpět domů skrze hluboký holý les, vypadal stále rozjařeně, i když všechny
ty hlasy kolem už neslyšel. Vítr foukal a krásně mu omlazoval tváře červenou barvou. Netrvalo dlouho
a Lado došel zpět do vesnice, kde ho spatřilo několik jeho přátel. Ovšem když uviděli jeho dětinský
rozesmátý výraz, jen mávli rukou a šli si každý po své práci. Lado došel na náves, odkud přímo zamířil
do svého malého domečku, naproti němuž stály holé šípkové keře na pozadí zasněžených hor. Lado
vešel dovnitř a poznal, že pec je pořádně roztopená. Stále rozjařený si jen tak sedl na lůžko a ani si
nevšiml toho, jak důmyslně byla celá místnost provoněná bylinnou vůní. Mlada čekala, že si její muž
všimne jejích vyzývavých šatů a že na něj ta okolní vůně bude mít povzbuzující účinek, nicméně Lado
jen zaraženě seděl a koukal do prázdna. Všude bylo teplo. Mlada si důležitě odkašlala. „Lado,“ řekla
nakonec smyslně, „víš, že míza začíná proudit ve stromech?“ Lado nepřítomně pokýval hlavou. „A že
ledy praskají?“ zeptala se, načež Lado zopakoval stejný pohyb. Nic mu nedocházelo. Teprve až přesně
mířený pohlavek ho vytrhl ze zamyšlení. Lado potřásl hlavou a nasál všudypřítomnou sladkou vůni,
která na něj začala okamžitě působit. Pomaličku si lehl na postel a uvolněně si oddechl. Vůbec
nečekal, že si na něj Mlada ihned lehne a přímo se mu zadívá do očí. „Je úplněk,“ řekla smyslně, „a já
už dlouho nepiju ty bodlákové odvary.“ Teprve nyní se Lado dostal plně zpět do skutečnosti. Ta
poslední Mladina věta mu v hlavě spustila jiskření. „Hm,“ odpověděl, protože přibližně tušil, co se na
něj chystá. „Co takhle vyhovět tvé matce,“ navázala Mlada, načež prsty začala hladit Lada po hrudi,
„a ukázat všem, jaká skutečná síla leží ve spojení Vody a Ohně.“ Upřímně se rozesmála. Její dech
voněl po medu a po … jablkách? Lado byl v pasti. Usmíval se. „Nuže dobrá,“ odpověděl nakonec, „ať
je v tomhle domě do devíti měsíců slyšet dětský smích.“ Mlada ho začala laskat po tváři. „To spíš až
později,“ řekla smyslně, „možná do dvanácti měsíců, protože děti ze začátku jenom brečí.“ Vůně byla
silná a omamující. Stěny domu odpovídaly na každý jejich pohyb, který připomínal ohnivé nebeské
sluneční světlo, jež oplodňuje vody Země. „Křísníku,“ řekla nakonec Mlada, „zažehni ve mně plamen
života.“ Lado se záludně usmál.
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