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DÁVNÝ VĚK
„Vyprávím o tělech do jiných podob změněných. Vy, bohové, kdo jste sami každou změnu přinesli,
poskytněte vnuknutí mému dílu a veďte mě v jedné nepřetržité písni od prvních vzdálených počátků
Přírody k našim současným časům.“ – úvod, Proměny (I. kniha), Publius Ovidius Naso
Kdysi dávno, v místě, které nikdo z lidského pokolení neměl tu čest navštívit, pronikli skrze bahnité
dno močálu neznámí tvorové. Schovávali se. Nechtěli, aby je někdo z kmene bohů odhalil, aby poznal
jejich záměry. Lesy byly husté a neprostupné, skrze koruny Olší a Vrb nebylo možno pozorovat ani
denní světlo. Všude bylo slyšet zlověstné praskání způsobené tlejícím dřevem na mrtvých stromech.
Praskání, které podivným tvorům umožnilo jako bublina z bahenního plynu vstoupit do tohoto světa
a skrze drobnou zvěř, rozmočenou hlínu a dřevo vzít na sebe hmotnou podobu. Jejich zjev byl
odpudivý, tmavý a naprosto nepřirozený. Tváře měli pokřivené, stejně tak i mysl. Jak se plížili černým
hvozdem, ani si nevšimli, že v dáli bleskurychle proběhl nádherný Jelen. A nebyl to obyčejný Jelen.
Tomuto zářily parohy samotným zlatavým slunečním světlem. Záblesk. Pokřivení tvorové si vůbec
ničeho nevšimli, pouze se nenápadně plížili dál a dál, pomalu i skokem. Houštiny jim bránily
v průniku, některé z nich svými trny vyhnaly zpět tam, kam patří, nicméně mnohým z těchto divných
tvorů se přeci jenom podařilo přežít. Zastavili se. Dostali se až na jednu malou mýtinu, když tu je něco
oslnilo. Tvorové vykřikli hrubým hlasem, až se celý les otřásl hrůzou. Drápy si zakrývali obličeje, světlo
je až neskutečně pálilo jako plamen toho nejjasnějšího ohně. Před nimi stál ten Jelen, jemuž parohy
tak zlatavě září. Špinaví tvorové se ani nenadáli, když tu, jako když uhodí blesk z čistého Nebe, se
onen Jelen proměnil v pohledného mladého muže, jenž byl oděný v dlouhé bílé plátěné košili a kolem
hlavy měl uvázaný věnec z Třezalky, rostliny Slunce, zatímco vlasy mu zářily zlatým světlem stejně
jako předtím v podobě statného Jelena parohy. V jeho studánkově modrých očích se zjevila odvaha,
ta nejsilnější a nejupřímnější, jakou svět kdy viděl. Zkřížil ruce na prsou. „Opravdu jste si mysleli,“
promluvil mladý muž medovým hlasem, „že vás nechám ničit svět mezi Ohněm a Vodou? Ten svět,
který jsme vybudovali, v němž jsme ustanovili zákony, aby se třpytivé Hvězdy pohybovaly po
nekonečné Obloze?“ Nečekal na odpověď. „Vzkažte ostatním,“ pokračoval dále, „že tento celý svět a
všechny jeho říše jsou pod ochranou našeho kmene …“ Tvorové se svíjeli bolestí. Oheň neskutečně
pálil a získával na síle. „… kmene bohů,“ dodal muž. V tu chvíli očistný plamen zachvátil těla tvorů a
každého z nich spálil na popel. Pach byl nepříjemný a kouř štiplavý. Tvorové zmizeli do míst mimo
vejce světů, do prostorů, odkud byli přišli. Stromy se začaly pohybovat ve Větru, jejich kořeny
praskaly, zvedaly se nad plodivou Zem a tvořily tak průchody. Všude to šumělo a praskalo. Mladý muž
se usmíval. Kolem se nesl tajemný hlas: „Postaral bych se o ně sám.“ V očích muže se objevila radost.
Hlas však pokračoval: „Teď odejdi, tady nemáš co dělat.“ Muž jen pokrčil rameny, proměnil se zpět ve
velikého Jelena a ladně se rozběhl skrze hustý les. Zrychloval. Běžel tak rychle, že sotva cítil měkký
mech. Netrvalo dlouho a prudce se odrazil od Země. Vyskočil tak vysoko, až přeletěl vysoké koruny
stromů, v dáli viděl kopce, hory a údolí. Vše bylo pokryto nekonečnými hvozdy, starými jako svět sám.
Najednou zmizel, Obloha se vyjasnila a na ní zazářilo jasné milosrdné Slunce. Lidem, kteří v oněch
lesích žili, se zdálo, jako by onen Jelen stále běžel po stromech, když se Slunce pohybovalo. Cítili jeho
sílu a klaněli se jí. Věděli, že umožňuje růst rostlinám, že jim přináší teplo, světlo a veškerý život. Ve
viděních, v jejich mysli onu podobu Jelena ve slunečních paprscích pod listím stromů spatřovali.
V oněch místech byly síly divoké – a lidé též. Sbírat jídlo je učil Pán Lesů, a protože neměli jinou
možnost a zvěře bylo dostatek, uzavřeli s ní dohodu výhodnou pro obě strany. Dohodu, která byla
založená na úctě. Lidé se učili lovu od Vlků, které pojali za své zvířecí spojence. Oblékli se do jejich
kůže a tancovali až k zbláznění. Pán Lesů, který vládl nad zelenou podzemní říši, k nim se zelenavým
zábleskem v očích přistoupil, nikým neviděn a nikým nepozorován. Na černých dlouhých vlasech mu
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seděly jelení parohy. Ohně plápolaly. Pán Lesů chtěl, aby lidé tancovali, aby se smáli, dupali, aby
křičeli. „Znovu,“ promluvil jeho tajemný hlas, který měl moc hýbat stromy, „kdo jsem?“ Lidé křičeli,
dýchali, někteří dokonce zemřeli vyčerpáním, aby vrátili lesu to, co si od něj v podobě zvěře a rostlin
brali. Když konečně provedli správný obřad a viděli Pána Lesů na vlastní oči, převzali jeho chování a
začali lovit zvěř takovým způsobem, jakým on sám lovil zlé běsy a přízraky, kteří v jeho lesích neměli
co dělat. To se Pánovi Lesů nelíbilo, nicméně dokud lidé dodržovali dohody s lesem a jeho obyvateli,
rád jim pomáhal i osobně. Lidé často běsnili, sami skoro vůbec nemysleli, jejich nejhlubší pohnutky
myslely za ně. Uměli však žít i pokojně, vzdávali úctu všemu živému a prospěšnému. Ctili Zemi jako
svou velikou Matku, ze které všichni pocházíme a které přinášíme obětiny za to všechno, co pro nás
dělá. Mysleli na své dávné předky, kteří jim někdy ve viděné, mnohdy však v neviděné podobě
pomáhali. Zkrátka a dobře tito lidé, kteří jsou nyní rovněž našimi nejdávnějšími předky po krvi,
podvědomě prožívali tajemnou sílu kmene bohů a jejich příběhů, které si u večerního ohně vyprávěli.

Veliká bitva
Jednoho dne přiběhl zářivý Jelen do nebeské říše, kde se rozkládaly ohromné sady s Jabloněmi, jež
nesly zlatá jablka chutnající po medu. Všude kolem bylo ticho. Jelen na sebe vzal podobu odvážného
mladého muže a zamířil si to přímo k chaloupce na okraji lesa, kde bydlel jeho strýc i dědeček v jedné
osobě. Ten, který všechno započal a jehož chaloupka byla nedaleko stromu světa. Nemusel nic říkat.
Dědeček sám poznal jeho záměry a s ohromnou holí, která měla moc udržovat řád, vyrovnávat počasí
a střídat roční období, vyšel před chaloupku. Na jeho tváři se mihla starost. „Je jich stále víc,“
promluvil mladý muž. Dědeček, oděný jen v hrubém plátěném oblečení, pokýval hlavou a svolal
sněm. Přišli všichni, kdo se zrovna nacházeli v nebeské říši. Byli tu bratři onoho švarného mládence
neboli Slunce, a sice Měsíc i Vítr. Přišel i Bouřný Otec, Otec Nebe, s hromovým zábleskem v očích.
Z počátku nic neříkal, ovšem zvědavost mu nakonec nedala. „Proč,“ zeptal se, „z jakého důvodu jsi
nás sem svolal, otče?“ Upřel zrak na dědečka, kterému tehdy všichni říkali Nebeskozářivý. Ten jen
otevřel dlaň se dvěma kamínky ve tvaru šípu, jeden z nich byl z křemene a druhý celý černý, napůl
průhledný. Bouřný Otec pochopil. „Vykovej mi sekeru,“ promluvil, „a ostré blesky, tak ostré, že
udělají kráter do Země, což se mi sice nelíbí, ale nemáme jinou možnost.“ Nebeskozářivý pokýval
hlavou, načež se mu vmžiku hůl, kterou držel v ruce, proměnila v ohromné kladivo, které kdysi dostal
darem od neznámých bytostí. Nebylo to však obyčejné kladivo a vypadalo docela jinak, než co lidstvo
za celé své bytí kdy vytvořilo. Tímto kladivem se po vystoupení Země z Vod Ohně Nebes uklidnily.
Jeho povaha vstoupila do povahy Přírody, neboť mezi všemi neznámými bytostmi mimo vejce světů
je toto známo jako kladivo Přirozenosti a Rovnováhy. Nebeskozářivý udeřil kladivem o tvrdou skálu –
všichni přítomní si museli zakrýt obličej před silným nebeským světlem, které nyní zahalilo celý obzor.
Netrvalo dlouho a část skály se proměnila v malé rozpálené úlomky, v malé bleskové střely. Bouřný
navíc obdržel hromovou sekeru, která při dešti získává svou sílu, a náramek přes paži, který vysílá
přesně mířené blesky. Nebeskozářivý vyzbrojil i švarného mládence, Slunce neboli Slunečního Hrdinu,
a to kopím a zářivým mečem, který skála rovněž vydala. Tento meč nejen zářil a planul jako požár
požírající suchý les, ale rovněž uměl do nekonečných dálek vysílat sluneční paprsky, které měly moc
drtit vše špatné na kousíčky. Poté se kladivo opět změnilo v hůl, načež se ještě zmenšilo v hůlku, malý
lískový proutek. S tím si Nebeskozářivý sám bohatě vystačil. Jakmile byli všichni vyzbrojení, připravení
a sladění ve svých záměrech, uklidnili se silou Pelyňku a Jalovce, po čemž střídavě cvičili a odpočívali.
Jejich přípravy však skončily, když ze zemní říše uslyšeli strašlivé zadunění. Něco prorazilo skrze Zemi
na povrch. Kameny, písek a prach se valily po stěnách podivné hory. Černý kamínek v ruce
Nebeskozářivého se rozpálil. Každý, kdo byl napojen na sílu tohoto kamínku, byl posednut běsy a
povolán k boji, povolán běsnit. Křemen v ruce Nebeskozářivého však tomuto druhému kamínku
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bránil, nedovolil podivné zlé síle proniknout skrz. Jako první opustil nebeskou říši Sluneční Hrdina,
který se přišel blíže podívat k oné podivné duté hoře. Všechno kolem se třáslo a dunělo. Z nitra hory
byla cítit závist a nepřirozenost, veliká, největší, nejkřivější. Netrvalo dlouho a ven začali vycházet
kromě divných tvorů též ještě divnější obři, mnohdy viditelní, mnohdy neviditelní jako vše trhající a
vše požírající přízraky. Většina z nich byli krvepijci s pokřivenou tváří. Sluneční Hrdina je chtěl zahnat,
už se rozmáchl k úderu mečem, když tu se najednou stalo něco nečekaného. Meč v jeho ruce se
zastavil. Někdo vyvrhl plodnost Matky Země na povrch, do ovzduší, do ohromných výšek v podobě
černošedého prachu. Hora navíc začala chrlit nekonečný oheň, jenž pohltil okolní lesy. Nebeská zář
mizela, všude zavládla nepřirozená tma. Neměla denní ani noční světlo, tato byla zlá. Vyvržena
závistí, krutostí, křivostí. Všechno živé se dusilo a mrzlo. Sluneční Hrdina byl zaražený, ale strach
nepociťoval. A to ani tehdy, když se jako poslední z hory vyplížil největší a nejvyšší z obrů. Ten byl celý
zčernalý, pokřivený ve tváři i v mysli. Jinou podobu na sebe tento obr vzít nedokázal, neuměl to, a
záviděl kráse bohů, která vycházela z jejich vnitřní podstaty. Tato jejich podstata se pak projevovala
navenek, v jejich ladnosti.
Zčernalý obr Křivdy pán zlověstně zaduněl, metal kameny, nekonečným ohněm i poraženými stromy.
Tma a kouř již pohltily celou Zemi, nikdo více neviděl světlo. Sluneční Hrdina mu pohlédl do tváře a
od srdce se rozesmál nad jeho slabostmi, nad jeho ubohostí. Křivdy pán pocítil vztek a vší silou se
rozmáchl. Málem Slunečního Hrdinu zasypal popelem, ten však uskočil a sekl obra svým světelným
mečem do ruky. Kolem to smrdělo hnijícím masem a zdechlinou. Obr hrubě vykřikl, nikoli bolestí,
nýbrž zděšením nad tím, jak vypadá. Chtěl všechno kolem zničit. „Do boje,“ zařval na své nohsledy,
„tohle je naše jediná možnost jak Pravdu, tedy řád Přirozenosti, Přírodu, pokřivit a rozdrtit. To kladivo
jsem měl získat já.“ Tu se však ozval hrom. Déšť se snažil rozmetat nepřirozený kouř, ale nepovedlo
se mu to. Nicméně i tak mnozí zlí tvorové zeslábli a pocítili strach, Země se naopak uklidňovala – déšť
ji těšil. Netrvalo dlouho a uprostřed černočerné tmy začalo zářit nespočet blesků, které svými
střelami zasahovaly obry a různé krvepijce. Bouřný Otec se vší silou pustil do bitvy. Někteří špatní
tvorové se učinili neviditelnými, usadili se na některých místech a pokřivili tam stromy, zvěř i rostliny.
Pán Lesů však mnohé z nich dokázal zkrotit a spoutat, mnozí v běsnivém křiku unikali. Bouřný zasáhl
skupinu obrů. Vůbec se s nimi nepáral, prostě je chtěl rovnou zabít, zničit, vyhnat pryč. Někteří se
schovali a utekli, někteří byli vyhnáni mimo vejce světů, jiní pozřeni nebeským ohněm. Bitva
probíhala po celé Zemi, každý tvor, každá bytost ji pocítila.
Sluneční Hrdina byl zadýchaný, vůbec nevěděl, z které strany by měl na ohromného obra udeřit.
Podivný kouř zachycoval jeho sluneční paprsky, takže většina z nich ani neměla příležitost obra zranit.
Zatajil se mu dech, když nakonec obr vytáhl své divné křivé kladivo, které bylo navíc prolezlé červy,
takovými, kteří dokážou vlézt do těla oběti a způsobit nemoc. Sluneční Hrdina sice zářivým kopím
probodl tvrdou obrovu kůži, ale nevypadalo to, že by mohl dosáhnout vítězství. „Přenech ho mně,“
ozval se za ním najednou laskavý hlas, „to je mezi námi. Běž se postarat o krvepijce.“ Byl to hlas
Nebeskozářivého, který v ruce držel svou lískovou hůlku. Sluneční Hrdina poslechl a jako Slunce při
denní cestě začal vysledovávat po celé Zemi místa, kde se krvepijci nacházeli, a postupně mnohé
z nich vyháněl a spaloval. Změnil se ve zlatého Orla a chytal různé tvory jako skutečný Orel hady.
Mezitím Nebeskozářivý samozřejmě vůbec na nic nečekal, ale rovnou mávl svou hůlkou, aby na zlého
obra Křivdy pána uvrhl kouzlo času, aby se obr vyčerpával a udeřil vždy na místo, kde Nebeskozářivý
nebyl. „Čas,“ zaduněl Křivdy pán, „teď jsi Pán Času ty, ale budu jím já!“ Dunění. Nebeskozářivý
neodpovídal, prostě postupně začal obra poutat, svazovat zaříkáváními. To probíhalo až do doby, kdy
Křivdy pán pevně uchopil své kladivo a kouzlo zlomil. Když to Nebeskozářivý zpozoroval, bleskurychle
proměnil svou hůlku zpět ve své vlastní kladivo. Došlo k boji, všechno bylo zmatené a neurčité.
Kladiva se srazila. Znovu. Zas. Celé bytí, celý svět se třásl a málem by se na kousíčky rozpadl. Jenže
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Nebeskozářivý při jednom odrazu využil vhodné příležitosti a použil svou nejsilnější zbraň – rukou do
vzduchu nakreslil kruh, do něhož vložil svou sílu, sílu života a smrti. Křivdy pán jen zmateně hleděl
kolem sebe. Kruh ho poutal neuvěřitelně mocně. Nakonec Nebeskozářivý nakreslil čtyři směry, kříž,
doprostřed kruhu. „Málem,“ řekl udýchaně, „se vše změnilo zpět v Oheň a Vodu, ale teď už ne. Teď
se ti brány světa navždy zavřely.“ Křivdy pána popadlo něco neviditelného a mrštilo jím zpět do duté
hory, do hlubin, do nekonečných hlubin, mimo vejce světů. Kruh s křížem mu navždy zatarasil cestu
do Přírody, může jen mluvit s některými tvory, nemůže však nikdy více proniknout do podzemní,
zemní i nebeské říše. Křivdy pán byl Nebeskozářivým navždy vyhnán.
Nekonečný oheň se uklidnil, spustil se dlouhotrvající déšť. Země vzdychla. Bouřný začal
s očišťováním. Z Nebes najednou v hrudkách padal ten popel, který je předtím pokrýval a tvořil tmu.
Po nějakém čase bylo opět vidět denní světlo, celá Obloha zářila, i Sluneční Hrdina byl najednou
znovu celý silnější a usměvavější. Země rodila a plodila jako divá, Květinová Dívka, ta nejkrásnější
dívka, jakou kdo kdy viděl, přišla za Slunečním Hrdinou a políbila ho. V jejích zdravých dlouhých
vlasech voněly luční i lesní květy. Včely, sluneční bytosti, znovu hledaly pyl na barevných prozářených
květinách, aby mohly tvořit med a aby se v dutinách stromů v opuštěných úlech mohla tvořit
medovina. Lidé počali velebit denní světlo a Nebeskozářivého – přinášeli mu nejvíce obětí, nejvíce se
k němu modlili. Ptáčkové zpívali, zvířátka se radovala, rostliny rychle a zdravě rostly. Nebeskozářivý
se usmíval, v jedné ruce držel hůl ročních období, druhou rukou si oprášil svůj plátěný šat. „Teď,“
promluvil nakonec ke všem přítomným, „začíná zlatý věk.“

ZLATÝ VĚK
„Před kým, bloude, to prcháš? I bohové bydlili v lesích, dlel tam i trójský Paris – nechť Pallas ve
městech bydlí, kterým základy dala – my nade vše milujme lesy!“
– Zpěvy pastýřské, Publius Vergilius Maro
Zpočátku se Nebeskozářivý rozhodl osobně dohlížet na běh světa v celé jeho šíři, za což ho lidé velmi
ctili. Země se po veliké bitvě zotavovala a plodila rostliny a jídlo neuvěřitelnou rychlostí. Lidé ještě
neuměli sami pěstovat obilí, ale to nevadilo, protože Země sama ho poskytovala takový dostatek, že
doslova stačilo jen natáhnout ruku a člověk vůbec nemusel trpět hlady, ani se kdovíjak snažit. V oné
době žili lidé v míru, poslouchali zákony Přírody a ani sami neměli žádné lidské zákony mezi sebou
sepsány. Neměli ani žádné soudy. Chovali se uctivě nejen k rostlinám, ale také ke zvířatům. Poznali,
že v této době zvířecí těla nepotřebují, pouze zvířecí pomoc ve snech a viděních, aby se sami stali
lepšími a moudřejšími. Všude vládlo příjemné teplo. Lidé si stavěli jednoduché přístřešky, odívali se
do lehkého oblečení a žili v pokoji. Nepotřebovali složité pracovní nástroje a vůbec je nenapadlo, že
by měli mít něco jako zbraně – to jen výjimečně, když se někdo z lidského či zvířecího plemene
pomátl. Skutečně se jednalo o velmi zlaté časy, a to až do doby, kdy se Země začala zklidňovat a
pomalu plodit rychlostí, která je pro ni přirozená. To se líbilo Bouřnému Otci, který ji svým deštěm
ovlažoval, nicméně lidské pokolení mělo jiný názor.

Sluneční Kohout a potopa
Lidstvu prvně nevadilo, když Bouřný Otec povolal Slunečního Hrdinu, aby lidi učil řádu a rytmu
Přírody. V podobě Slunečního Kohouta je každé ráno budil a ukazoval jim, kdy je čas snažení a čas
odpočinku. Ovšem jakmile začala Země zdánlivě plodit méně, začalo se jim to celé nelíbit. „Proč
máme poslouchat to věčné kokrhání,“ řekl jeden z lidí, „a navíc máme nevím proč zakázáno chodit za
támhleto pohoří …“ Zlověstně se nadechl a rukou ukázal na hory, jejichž špičaté vrcholky byly
osvětlovány slunečními paprsky. „… co tam bohové asi kují?“ dodal a upřel zvědavý pohled na hledící
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dav. „Nevím,“ odpověděl další, „pošleme dobrovolníka, ať to pohoří prozkoumá.“ Když se po
dlouhém přesvědčování jeden odvážlivec nakonec přihlásil, všichni mu poblahopřáli a umožnili mu
nenápadně proniknout do průsmyku směrem k těm nejvyšším horám. Dobrovolník byl zpočátku
veselý, nicméně později mu začaly znít v hlavě hlasy, které neustále opakovaly: „Co je ti do věcí bohů,
co je ti do věcí bohů, co je ti do věcí bohů.“ Dobrovolník si zacpal uši a bezmyšlenkovitě pokračoval
vpřed. Nikam se neohlížel, musel proniknout do toho světa, kam měl zakázaný přístup, chtěl to,
potřeboval to. Za překvapivě krátkou dobu dorazil na vrcholek jedné hory, odkud měl výhled do
širokého okolí. Krajina za horami vypadala až podezřele klidně. Dobrovolník zamžoural očima a
pořádně se rozhlédl. „Není tak hostinná,“ pomyslel si, „Země tu rodí ještě míň než u nás.“ Povzdechl
si. Tu se však jeho pohled zarazil. V dálce spatřil něco, co vypadalo jako ohromné vajíčko, jehož
skořápka se leskla ve slunečním světle. Celý udivený se urychleně vrátil zpět do své krajiny ke svým
lidem.
Když popsal po pravdě vše, co viděl, nikdo z přítomných nechápal, proč do té tajemné krajiny mají
vlastně zakázaný přístup – ledaže by tam bohové ukrývali něco cenného. To jim začalo vrtat hlavou.
„Proč musíme snášet takový hrozný útlak?“ vykřikl najednou jeden, „Kohout nás každé ráno budí,
poučuje nás, ať táhne! Umíme si vládnout sami, umíme si přeci vymyslet vlastní zákony – naše, jen
naše!“ Všichni na jeho slova souhlasně pokývali hlavou, načež je ovládl hněv. A nebyl to jen obyčejný
hněv – tento lidé přivolali z těch nejtemnějších hlubin. Začali sami od sebe běsnit a vyhrožovat
bohům. „Však já se nemusím nikoho doprošovat,“ řekl Sluneční Hrdina v podobě zářivého Kohouta,
„sami jste se rozhodli. Dejte si však pozor na jezero.“ Jakmile to dořekl, vznesl se do výšin a
zčistajasna zmizel. Slunce silně zazářilo. Lidé stáli jako zaražení. „Jak to myslel?“ zeptal se jeden, „na
jaké jezero si to máme dávat takový pozor?“ Druhý jen mávl rukou. „Určitě nás chtěl jenom
vystrašit,“ řekl a odplivl si. Sluneční Kohout byl pryč.
Ten, který předtím šel dobrovolně prozkoumávat pohoří, jako první přerušil nastalé ticho. „Já
navrhuji,“ promluvil tajemně, „prozkoumat to vejce za tím pohořím. Pořád mi to vrtá hlavou.“ Všichni
nadšeně souhlasili a vydali se směrem k průsmyku. Když překračovali hory, někteří se cítili být
unavení tak moc, že zvědavost z jejich srdcí naprosto vyprchala. Proto se rozhodli usadit na místě,
kde se zrovna nacházeli, dokonce vysoko v horách, vždyť jídla a zásob stále měli dostatek. Někteří
slyšeli tajemné hlasy: „Co je vám do věcí bohů. Pozor na jezero. Bohové chrání bytosti, chrání víly,
trpaslíky, nedovolí vám ovládnout svět.“ Mnozí z lidí si museli zacpávat uši, ovšem hlasy rozhodně
nebylo možné umlčet. I přes to všechno se však nakonec několik odvážlivců dostalo do oné tajemné
krajiny až na místo, kde bylo položeno to ohromné, podivné a lesknoucí se vejce. „Co podnikneme?“
zeptal se jeden z nich. „Rozbijeme ho,“ řekl prostě druhý, „jak jinak to chceš prozkoumat? Co na tom,
že je to možná živé.“ Všichni souhlasili, načež si každý z lesa přinesl kus tvrdého dřeva. I ten, kdo byl
zprvu proti, nakonec podlehl a svůj klacek si přinesl. „Všichni naráz,“ řeklo několik lidí jednohlasně.
Rozmáchli se. První úder, druhý, třetí. Najednou, jako když hrom zaduní, skořápka nečekaně pukla a
z ní se vyvalilo tolik vody, že by se do takového vejce rozhodně jen tak nevešla. Nebylo tam jen jezero
vody, nýbrž snad celé moře! Lidé utíkali, křičeli a zoufali si, nicméně jim to bylo naprosto k ničemu.
Zanedlouho byl celý obzor zaplaven vodou, že nebylo možno zpozorovat pevnou Zem. Co se lidského
pokolení týče, z něj přežila jen hrstka, a to především ti, kdo se schovali vysoko v horách na cestě
k onomu ohromnému vejci. Těm, co přežili, se začalo stýskat po Slunečním Kohoutovi a jeho přímých
radách, ale bylo už pozdě. Lidé se od Přírody vzdálili, aby k ní ve svých životech znovu našli cestu.
Nebeskozářivý pohlédl na krajinu v zemní říši. Nevěděl, co by měl říci, pouze mlaskl pusou. „Tihle
tvorové jsou zvláštní,“ řekl nakonec po dlouhé odmlce, „ale Země se alespoň očistí. Musím to jít dát
do pořádku.“ Obrátil svůj pohled na Bouřného, který vypadal poněkud naštvaně. „Předávám ti
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vládu,“ řekl mu, „dohlédni na svět.“ Bouřný souhlasně pokýval hlavou, kterou zdobily dlouhé hnědé
vlasy a vousy. V rukou pevně uchopil svou hromovou sekeru.

STŘÍBRNÝ VĚK
„Poblíž chrámu byla slabě osvětlená prohlubeň, podobná jeskyni, zastřešená přírodním pemzovým
kamenem, posvátná starému náboženství, kde kněží nahromadili dřevěné postavy pradávných bohů.
Oni dva tedy vstoupili dovnitř, načež svatyni znesvětili zakázanou souloží. Posvátné podoby odvrátily
své pohledy a Velká Matka s věžovitou korunou zaváhala, jestli má vrhnout ten proviněný pár do vod
Styx: ale takový trest vypadal příliš mírně. Tak zlatohnědé hřívy pokryly jejich hrdla, která ještě před
chvílí byla hebká; jejich prsty se zakřivily do drápů; z rukou se staly přední nohy; všechna jejich tíha
ležela na jejich prsou; a jejich lví ocasy metly písčitý povrch.“
– Venušino vyprávění, Proměny (X. kniha), Publius Ovidius Naso
Na počátku stříbrného věku, po potopě, začala ubývat voda rychleji, než bylo běžné. Bouřný zprvu
hleděl na celou Zem, ale skrze samé vody nemohl nic zpozorovat. Až najednou, po nějakém čase
bedlivého sledování, v dáli spatřil jedovatého hadovitého draka, jak vodu popíjel. Bouřný Otec se
rozzuřil, poznal, že byl tento had ovlivněn silami přízraků po veliké bitvě, že byl celý pokřivený, neboť
si vážil jedné vlastnosti, kterou Bouřný naprosto zavrhoval, a to zrady. Země zaduněla. Had bleskovou
střelu stihl jen tak tak zpozorovat. Včas uskočil, načež zrychlil a začal prchat skrze otevřenou pláň.
Bouřnému se v očích leskly blesky. Když se had schoval za nějakou skálu, Bouřný do ní uhodil svou
hromovou sekerou, a tak ji rozlomil na malinké úlomky. Hada však nezasáhl. Ten se schoval za strom,
ale Bouřný na něj uvrhl svůj nebeský oheň. Strom vzplál a po vůli Bouřného chtěl hada zasáhnout, ale
bezvýsledně. Teprve když se had proplazil skrze jednu kaluž, podařilo se Bouřnému vyslat blesk tak,
že hadovi na zádech vypálil černou jizvu. Had zasyčel bolestí. Záda mu žhnula věčným znamením. Had
zpomaloval. Bouřný by ho býval dorazil, kdyby se zničehonic had nepřevrátil a nezastavil se. Něco
hada spoutalo neviditelnými provazy. Bouřný zuřil, když se najednou z mlhy vynořil Pán Lesů se svým
záludným úsměvem a zelenavým zábleskem v očích. Byl oděný do tmavé lesní zeleně pokryté
šlahouny Břečťanu. „Nech mi ho,“ řekl Pán Lesů klidně, „uzavřu ho ve svých jeskyních a zkrotím jeho
sílu.“ Bouřný hromově zaduněl. „Je to nebezpečné,“ prohlásil, „ten tvor musí zmizet.“ Pán Lesů však
odporoval, a tak došlo k lítému boji, do něhož se na stranu Bouřného přidaly Čtyři Větry – východní,
polední (jižní), západní a půlnoční (severní). Bouřný šlehal blesky, střílel střelami a vysílal přesně
mířené namodralé paprsky. Pán Lesů zatím pohyby ruky vytvářel kouzla, která blesky odrážela pryč
od něj, navíc se Bouřného snažil trefit kopím. Kdo ví, jak by to celé dopadlo, kdyby kolem náhodou
nešel Nebeskozářivý se svou lískovou hůlkou, kterou oba rozzuřené bohy uklidnil. Toho využil Pán
Lesů, který lusknutím prstů zmizel do hlubin zelené podzemní říše, a to i se spoutaným drakem, jehož
jméno je Zmij. Bouřný pak uklidnil Matku Zemi čerstvou vláhou, ale přeci jen byl na onoho hada i
Pána Lesů stále poněkud naštvaný. Od té doby si Pán Lesů částečně Zmije podmanil a používá ho k
tomu, aby bránil náš svět před silami přízraků, krvepijců a dalších vetřelců.
V této době lidé velmi ctili Bouřného Otce a Matku Zemi. Samozřejmě jim přinášeli mnohé obětiny, a
i kusy jídla, které sami pojídali. Vlastně znovu začali využívat těla zvířat, protože pocítili hlad, smutek
a bídu. Bohové se nad lidmi jednoho dne slitovali a dali jim vnuknutí, aby si sami mohli vyrobit
jednoduchý pluh, rozrývat půdu a pěstovat obilí. Lidé byli nadšení, o to víc, že sami přišli na to, že
mohou chovat zvířata a nemusí je lovit. To jim přineslo mnoho nečekaných nemocí a trestů, ale
alespoň byl utišen hlad a trochu i touha po předchozím zlatém věku, touha po lepší budoucnosti.
V této době stále ještě moc nepotřebovali zbraně, ale nástroje se přesto stávaly složitějšími a
složitějšími – počasí se měnilo a bylo potřeba teplejší oblečení a pevnější a honosnější domovy.
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K tomu všemu byly samozřejmě nutné lidské zákony, aby celé společenství táhlo za jeden provaz, aby
člověk, rod a kmen v této době přežili.
Lidé měli s bohy mírně pošramocené vztahy, a to ještě nevěděli, jaké křivdy se dopustí vůči těm, kteří
jim dosud pomáhali – vůči zvířatům, rostlinám, ale i těm, kteří k nim občas zavítali, kteří jim zpočátku
vysvětlovali vůli bohů a lesních duchů, kteří k nim přicházeli ze svých světů v podzemní, zemní či
nebeské říši, a to skrze brány v pahorcích, studánkách, stromech a keřích, kteří je učili, dokonce jim
ukázali, jak používat pluh. Jedná se o vílí bytosti.

Vztah se zvířaty a rostlinami
Zpočátku si lidé zvířat velmi vážili. Chápali, že svou podstatou jsou zvířata mnohem moudřejší a
chytřejší, než jaká se nám na první dojem mohou zdát. Často byla přímo spojená s vůlí bohů,
přinášela jim zprávy a starala se o rovnováhu světa. To samozřejmě platilo i o rostlinách, ale o nich
vám povím až za chvíli. Lidé na zvířatech oceňovali jejich vlastnosti – na Lišce její důvtip, na Vlkovi
schopnost lovu, na Jelenu jeho rychlost a ladnost, na ptáčcích jejich schopnost vznášet se do
neuvěřitelných výšek a cestovat mezi světy, kdy především obdivovali Vránu, která dokázala cestovat
mezi světem živých a mrtvých a přinést z dalekých světů živou a mrtvou vodu. Líbila se jim bojová
schopnost Jestřába, který dokázal překonat každou překážku, a moudrost Orla spojená s jeho
velikostí. Proto lidé pojali zvířata za své spojence, uzavřeli s nimi dohodu, naučili se dodržovat ta
správná tabu, aby jim zvířata ve snech a viděních pomáhala a vedla je životem.
Avšak jednoho dne tyto dohody a s nimi svázané zákony přišly jednomu člověku zbytečné. Totiž
v oněch dobách, když lidé nutně potřebovali tělo zvěřiny nebo ryb, vždy dané zvíře poprosili o
odpuštění, obětovali mu dar a ulovili ho pokaždé podle prastarých zvyků, kdy se před vlastním lovem
očistili jalovcovým nebo jiným očistným dřevem, popřípadě Pelyňkem. „Proč to všechno musíme
dělat?“ pravil onen člověk, „nebylo by jednodušší si prostě vzít to, co chceme? Co je nám do toho, co
chtějí zvířata? Vždyť jsou to všechno jen pověry, nemá smysl se jimi nechat ovlivňovat. Každý včetně
Přírody se nás snaží jen využít, zneužít a já nevím co všechno.“ Pojídal sousto z právě uloveného
Jelena a obstojně při tom říhal. Většina lidí s jeho názory souhlasila, naopak někteří byli proti, ovšem
v tuto chvíli nemohli vůbec nic dělat. Nu, a tak se stalo, že lidé přestali dodržovat zákon úcty a začali
lovit zvířata bez očisty, obřadů a omluv. Brali si, co se jim zlíbilo. „Ale co když,“ pokusil se odporovat
jeden odvážlivec, „tímto postupem všechna zvířata vyhubíme? Co když moc narušíme rovnováhu?“
„Ale jdi,“ odsekl jiný, „žádná rovnováha není. Je to jen nástroj, jak nás ovládat.“ Avšak bez ohledu na
to, co si lidé mysleli, myslí a budou myslet, koloběh se stále otáčí.
Mezitím v lesních hlubinách svolala zvířata svůj sněm. „To už přestává všechno,“ řekl naštvaně Vlk, „ti
lidé si naší pomoci vůbec neváží, ba co víc, znesvěcují naše kmeny, rody, naše bratry a sestry.“ „Ale co
budeme dělat?“ zeptala se zvědavě Liška. „Musíme počkat,“ odpověděl po dlouhém přemýšlení
Medvěd, „uvidíme, co se jim honí hlavou, třeba nakonec přestanou.“ Jenže lidé rozhodně neměli
v úmyslu přestat, právě naopak. Dokonce po zvířatech začali šlehat pruty, aby je zmrzačili, neuctivě
zotročili a zabili až doma. Někteří lidé navíc začali pít jejich krev a bídní zvrhlíci s nimi počali i ulehávat
do houští. Zkrátka a dobře, takovou ohavnost od dob Křivdy pána Příroda snad vůbec nepoznala. „A
dost,“ rozčílil se nakonec Medvěd, „líbí se jim mrzačení, nepřirozenost a smrt? Tak to taky dostanou!
Podle zákona koloběhu se jim vrátí to, co sami činili.“ Všechna ostatní zvířátka pokývala hlavou. Jejich
záměr se nesl lesem, houštinami i mýtinami. Letěl na křídlech Větru za hory a doly, za kopce a údolí.
Nesl se potokem, řekou, až zaduněl tak silně, že každý, kdo umí věci citlivě předvídat, se otřásl zimou.
A měl proč. Záměr totiž slyšela i sama Smrtka, která právě krotila sílu některých přízraků pro své
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vlastní potřeby a která uměla kouzlit a plížit se temnotou. Nebyla zlá ani hodná, často uctivým lidem
pomáhala, některé naopak zneužívala. Nyní však pocítila hněv. Na tváři se jí objevil děsivý úsměv.
Trest napřed zasáhl ty z řad lidí, kteří se chovali zvrhle. Z jejich nechutnosti vznikaly příšery, například
tvor s tělem člověka a hlavou Býka, který lidem ukázal jejich vlastní pokřivenost. Ovšem většinu
z oněch zvrhlíků zkrátka pouze začalo dole svědit, dostali hrozné horečky a nepřirozeně kašlali. Na
kůži jim vyskákaly ošklivé skvrny, které odrážely jejich vlastní špinavost. Co víc, po chvíli každý ve
vesnici, s kým se vyspali, onemocněl stejným způsobem. Lidé začali umírat, protože léčitelé tyto
nemoci ještě neznali a nevěděli, jakou sílu proti nim použít, jak bohy a duchy prosit. Ale trest zdaleka
ještě nekončil. Naštvaná zvířata přišla k lidem v neviditelné podobě a začala je drásat, vstupovat do
jejich těla a narážet na jejich útroby, škrábat je svými drápy. Smrt z hlubin vypustila zkrocené vetřelce
a jiné ohavné síly, aby se na lidech vyřádily. Ty z lidí, kteří nečistě a neuctivě lovili zvěřinu, rozbolelo
srdce, jako by krev, kterou znečistili, znečistila i jejich vlastní. Rozbolely je játra a ledviny, celí zežloutli
a páchli. Ti, co pili krev, pak byli sami požíráni, protože začali zvracet a měli průjmy. Lidem naskákaly
na kůži boláky a začali umírat ve velkém. Prosili Přírodu o záchranu, ale pomoc nepřicházela.
„Musíme něco vykoumat,“ řekl ten, který jako první přišel s myšlenkou na lov bez úcty, „jsme přece
nejchytřejší tvorové …“ Ještě, než to stačil doříct, vydechl naposledy.
Zemřelo obrovské množství lidí – to vše trestem za jejich neuctivost a nečistotu. Bylo to období
velikého zoufalství. Když se ten, který kdysi odporoval myšlence způsobovat nerovnováhu, celý
rozbolavělý a rozlámaný doplazil k lesu, uviděl, jak pod ním leží malá rostlinka, která ho svými
roztomilými lístečky hladila. „Ještě není vše ztraceno,“ promluvila rostlinka tajemně, „máš-li v sobě
dostatek úcty, můžeš utrhnout mé lístečky a sníst je.“ Člověk samou bolestí ani nebyl schopen
přemýšlet. S pokorou utrhl pár lístečků a vložil si je do pusy. Když je žvýkal, všiml si, jako by mu něco v
hlavě radilo, aby se v rostlinkách vyválel a potřel jimi svůj obličej. Potom okamžitě usnul a zdálo se
mu, jako by mu duch rostlinky předával léčivou sílu, jako by ho postupně uzdravoval. Když se
probudil, cítil se trochu silnější, poděkoval rostlince za pomoc a odplazil se celý rozbolavělý dále do
lesa k malému jezírku. Byl malátný, takže ani nevěděl, jak dlouho tam ležel. Za několik dní byl už
překvapivě skoro úplně zdravý a mohl chodit. S úctou natrhal rostlinky, nabral do nádobky vodu ze
studánky a vydal se zpět do vesnice. Tam promluvil k matkám: „Vaše děti jsou zachráněny, protože
nám Příroda poskytla pomoc, a to i přes to, že si ji nezasloužíme.“ Ta rostlinka, kterou onen mládenec
natrhal, měla moc rozrážet vše špatné a škodlivé. Jmenovala se Rozrazil. Lidé ještě teprve poznají, jak
moc jim v budoucnu bude chtít její duch pomoci.
Ten den se na sněmu sešla nejen zvířátka, ale přišly tam spolu s nimi i rostlinky. „Když jste je
potrestali podle koloběhu za jejich vlastní ošklivost,“ promluvil Řebříček, „my jim od jejich trápení
pomůžeme, projeví-li úctu při sběru.“ Napřed nastalo ticho. „Také vás znesvětí,“ odvětil po chvíli
přemýšlení Vlk, „dříve nebo později. Použijí vás tak, jak nemáte být použity.“ „Uvidíme,“ odpověděla
světelná Třezalka, „pokud nám s úctou nabídnou něco na oplátku za naše životy, rádi jim pomůžeme
a budeme je léčit.“ Tak se také stalo. Od té doby mají sice lidé se zvířaty lehce vyvrácené vztahy, ale
jejich zvířecí spojenci jim nepřestali pomáhat a vést je. Když lidé onemocní, hledají pomoc nejen u
zvířat, ale hlavně také u rostlin, keřů a stromů, těch nejmoudřejších a nejsilnějších léčitelů Přírody,
kteří se lidí zastali.

Lidé a víly
Avšak vztah lidí ke zvířatům a rostlinám nebylo to jediné, co se poněkud nalomilo. Už od dob, kdy lidé
poprvé vyšli z nitra stromů, s nimi víly začaly žít bok po boku. Učily je, jak mají léčit, lovit, bojovat a
pěstovat plodiny. Vysvětlily jim, jak mají stavět své přístřešky a jaký je jejich význam. Kromě toho je
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učily, jak mají žít s Přírodou v co možná největším souladu, jak se mají očišťovat, jaké obřady
provádět, jaké zvyky udržovat, a dokonce je i naučily stavět podzemní lázně (sauny) pro očistu
Ohněm a Vodou v lůně Matky Země. Víly byly uvědomělé a znalé zákonů Přírody, jež jsou vepsány ve
Hvězdách. Často brávaly lidi do hlubokého lesa, aby jim ukázaly posvátné studánky a stromy,
popřípadě jim vysvětlily, jak hledat sílu, vidění a sny, a tak se spojit s Přírodou. Lidé byli poslušní a
přejali vílí zvyky, ovšem postupem času je na vílách začala zajímat i jiná věc.
Lidé si totiž povšimli, že víly byly často hezčí a půvabnější než oni sami. Drobné dvoření vílám
nevadilo, ovšem postupem času se projevila stinná stránka lidského bytí. Lidé začali víly
pronásledovat a nutit je k tělesnému milovaní hrubou silou. Když už pronásledování vílích žen
dosáhlo neúnosné meze, víly se rozhodly odejít od lidí pryč do lesních hlubin a do jiných světů.
„Nevážíte si naší pomoci,“ řekl jeden vílí vladyka, „tedy žádnou nedostanete.“ Jenže chtíč je silnější
než odpovědnost. Lidé se snažili víly najít, jenže ty se jim nechtěly ukázat. Navíc pochopitelně lidé
začali bez vílí pomoci strádat a přišla na ně ještě větší bída. „Za to mohou víly,“ promluvil jeden
člověk, „to ony nás zavrhly a uvedly do bídy. Měly bychom jim názorně vysvětlit, kdo je tady pánem.“
Tak se pocit zdánlivé pomsty smíchal s chtíčem a lidé se začali mnohem více snažit. Dokonce se
sjednotili a spolupracovali, ach, proč ale kvůli tak špatnému záměru? Nějak se jim nakonec podařilo
víly najít a dostat se skrze mlhu do jiného světa. Jenže vílí bojovníci na ně byli připravení, a tak došlo
ke krutému boji, během něhož lidé napadali různé vílí vesnice, brali kořist a znásilňovali. To vše byla
další věc, kterou dobří duchové Přírody ještě neviděli – aby lidé ničili toho, kdo jim celou dobu
pomáhal, a ještě navíc takovým ošklivým způsobem, který si s ničím nezadal se způsoby těch
nejohavnějších přízraků. Ovšem, jak už z mnohých příběhů víme, koloběh se otáčí a vílí bojovníci byli
silní. Nakonec se jim podařilo lidi zahnat zpět do jejich světa. Od té doby se víly, stejně jako ostatní
bytosti a duchové, lidem zjevují jen tehdy, kdy samy chtějí. Údajně pomáhají jen těm, kteří mají
ušlechtilé srdce a dobré úmysly. Některé jsou však záludné a lidem škodí, občas z pomsty, někdy jen
tak. Každopádně od těch dob víly dlí uprostřed hlubokých lesů, na travnatých paloučcích a uvnitř
pahorků, stromů a keřů, kde mají dveře do jiných světů, v nichž žijí. Když je lidé pronásledují, zmizí v
mlze. Když s nimi zachází s úctou a přinesou jim dary, často se jim zjevují. Tak je tomu dodnes. Ovšem
víly a lidé již rozhodně nežijí bok po boku.
Co se týče bohů, ti pocítili ohromný vztek. Sám Sluneční Hrdina se snažil některé víly před lidským
běsněním zachránit a v mnohých případech se mu to povedlo. Bouřný Otec měl mezitím plno práce
s udržováním pořádku a s čištěním zemského povrchu od nemocí a přízraků, které se tam
nahromadily, mimo jiné také v důsledku kouzel Smrtky, trestů pro lidi za porušené dohody a
nerovnováhy způsobené nesprávným dodržováním obřadů a zvyků. Nastalo krátké období bouří a
zmatku. Jednoho dne se pak Bouřný Otec vážně obrátil na Slunečního Hrdinu, který mu ze svého
světa v nebeské říši, ze Země Jablek, přinesl zlaté medové jablko nesmrtelnosti, aby ho trochu uklidnil
a potěšil. „Děkuji za to jablko,“ řekl Bouřný směrem ke švarnému mládenci Slunci, „a věz, že jsem
spolu s Nebeskozářivým učinil to nejlepší možné rozhodnutí. Vzhledem k tomu, jaký jsi, co všechno jsi
dokázal, ti svěřujeme dohled nad světem. Nechť jsou ti tví bratři Měsíc a Vítr po ruce.“ Sáhl pod
opasek a vytáhl odtamtud několik nafialovělých blesků, které uměly práskat i za jasného dne.
Sluneční Hrdina je s vděčností přijal a schoval ke svému meči světla. Bouřný se poprvé za dlouhou
dobu usmál, načež Slunečního Hrdinu chytil za ramena, aby mu mohl snáze přímo pohlédnout do
jeho laskavých, upřímných a odvážných očí. „Ať to tak i zůstane,“ dodal nakonec. Jakmile se mu pak
Sluneční Hrdina poklonil, Bouřný okamžitě znovu odešel prohánět běsy a uklidňovat Zemi.
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DOBA BRONZU
„Z takových pozorování se zrodila medicína a sama Příroda připravila pro nás léky bez výloh vlastně již
v naší potravě. Leč lstivost člověka a zištné vynálezy vymyslily ty mastičkárny, kde se každému za
peníze zaručuje život. V tu chvíli se vychvalují roztodivné směsi a dryjáky. Indie a Arábie se po celém
světě vynášejí reklamou. Dnes se na vřídek vozí lék až od Rudého moře, i když by stačilo i tomu
nejchudšímu držet střídmější dietu. Ale kdyby si každý utrhl na své zahrádce bylinku anebo si našel
kousek proutku, byl by konec s celou touhle ‚medicínou‘. Takto právě ztratil římský národ své staré
mravy a stálým vítězením jsme byli poraženi. Ano, tam jsme se dostali!“
– Naturalis Historia (XXIV. kniha; „Léky z lesních stromů“), Plinius starší
Pomaličku nastávalo období tepla. Sluneční Hrdina s Květinovou Dívkou rozbíjeli led v řekách,
pobíhali po lesních mýtinách, ulehali spolu do Svízele a přinesli takovou úrodu obilí a medu, až to
celou Přírodu překvapilo. Lidé volali: „Ať žije Sluneční Hrdina, Vítěz a Dárce! Ať ho provází jeho věrný
kouzelný Bělouš!“ Zdobili se květinami a přenechávali větší slovo ženám. Možná se vám tohle
všechno zdá jako krásný a poněkud kýčovitý čas, ale skutečnost byla přeci jen trochu jiná. Po tom
všem, co se odehrálo, i po těch křivdách, co lidé způsobili, skončil stříbrný věk a nastala doba bronzu
– a nyní se nejedná pouze o přirovnání, nýbrž také o skutečný bronz. Pravidelně již docházelo
k potyčkám, při kterých se lidé navzájem zabíjeli. Stavěli složitější domy, dělali složitější nástroje, a to
za pomoci kovů vykořistěných ze Země, v tomto případě za pomoci bronzu skládajícího se z mědi a
cínu. Ve svých snech lidé viděli zbraně bohů a pokoušeli se je napodobovat tak, jak zatím dokázali.
Některé z nich používali k zabíjení, jiné jako nástroje, ještě jiné k úctě bohů a k přinášení obětin. Něco
z toho se různým bohům zamlouvalo, něco naopak vůbec ne. Lidé často prováděli krvavé lidské oběti,
velmi propracované, aby přesměrovali sílu daného jedince do síly úrody a zachovali tak život rodu,
život kmene jako celku.
Nicméně to bylo právě v tomto čase, kdy se na zemském povrchu z vůle bohů objevil jeden lid, národ,
který v této době bronzu dokázal v srdci světa vykouzlit nádhernou a jedinečnou podobu zlatého
věku.

Vindové
Na úplném počátku, když lidé poprvé u velikého jezera vyšli ze stromů, z Dubů a Líp, z Jasanů a Olší,
aby poprvé pohlédli na krásný svět, někteří z nich stáli velmi blízko břehu. A protože v oné době byli
lidé ještě poněkud nešikovní, mnozí do jezera spadli a začali se topit. Ze všech sil se snažili dostat na
hladinu, nicméně netrvalo dlouho, aby si uvědomili, že je začal odnášet velice silný proud z jezera
pryč, do koryta nějaké řeky. Neměli nejmenší tušení, co se to vlastně děje a kdo to všechno způsobil.
Veliký proud je pronášel různými světy, kde čas běží jinak, rychle, pomalu, bleskově, točili se
v záhybech řeky, pluli hlubokými lesy, mezi vysokými skálami, na nichž byly slyšet orlí hlasy. Celou tu
dobu se tito lidé snažili dostat na povrch – díky tomu se jim protáhla těla, zhustily vlasy, aby
nepropustily tolik vody, díky čerstvé léčivé vodě, která se do tajemné řeky v jiných světech vlévala,
vypadali mladší. Tváře nebyly natažené, spíše se pod vlivem vody zakulatily, lícní kosti se zvedly blíže
k očím. Ty se prohloubily a zkrásněly, ústa se zmenšila. Zkrátka a dobře proud s lidmi dělal, co se mu
zlíbilo, a tvaroval si je tak, jak potřeboval. Vše se zdálo divoké, nicméně přeci jen v tom všem byl skryt
záměr. Teprve když proud tyto lidi shodil vodopádem do tajemného jezírka, objevili se v zemské říši
v srdci světa, a to přímo v Bílé řece u místa, které v řeči předků nazýváme Lawos. Proud však
nezpomaloval, stále tam byl s nimi přítomný. Jejich cesta proudem díky pobytu v jiných světech trvala
podle místního času celé věky! Nyní však byl jejich cestě konec. Zničehonic na kapičky vody na jejich
tvářích silně zasvítilo Slunce a všechny přítomné proměnilo v krásné bílé Labutě. Ty se konečně mohly
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z proudu volně vznést a vyletět až k nebeským výšinám. Letěly nad lesy, v dáli spatřovaly modravé
hory. Teprve po nějaké chvíli, když objevily volnou mýtinu, na ní hladce přistály. Jakmile se však
dotkly pevné Země, změnily se zpět v lidi, jakými byly v onom proudu, ovšem s jedním výrazným
rozdílem: Všichni do jednoho byli odění v dlouhých čistých plátěných košilích z jemného Lnu. Ještě,
než se stačili vzpamatovat, k nim zdálky promluvil Nebeskozářivý těmito slovy: „Chtěl jsem vás sem
zavést, protože mám pro vás zvláštní úkol. Toto místo se nazývá srdce světa a vy budete jeho
ochránci.“ Lidé se na sebe překvapeně podívali. Tehdy byli ještě dost zmatení, a tak jim poté museli
jejich zvířecí a rostlinní spojenci, a také těmto lidem příznivě nakloněné víly, vše vysvětlit. Smísili se
také s místními lidmi, aby jejich národ mohl být pevně ukotven v minulosti. Navíc jim pomáhali ti,
kteří mluvili řečí předků, což byla řeč podobná té, kterou tito lidé sami v této době mluvili a která se
nazývala bílá řeč. Na rozdíl od řeči předků však byla bílá řeč jemnější a poněkud syčivější.
Slunečnímu Hrdinovi se tito zvláštní lidé zalíbili a rozhodl se, že jim bude pomáhat. Spolu
s Květinovou Dívkou je naučil způsobům a zvykům, které byly určeny zvláště pro ně, zvláště pro jejich
lid, jejich kmeny a rody. Dal jim i jméno. „Protože jste oděni v bílém,“ promluvil švarný Sluneční
Hrdina medovým hlasem, „budete se od teď nazývat Vindové, protože v řeči předků Windes znamená
‚ti v bílém‘.“ Tito lidé, mající střežit srdce světa, se od té doby tak nazývají. Jako všichni lidského rodu
i oni vědí, že pochází ze stromového dřeva, „su derwo“, z dobrého dřeva, ale navíc také z velikého
proudu, „su lawo“. Vindové jsou lidé od velikého proudu a těžko dnes mezi nimi najdete někoho, kdo
by se po pádu do vody nedokázal dostat zpět na břeh. A kde se vlastně nachází to tajemné srdce
světa, kde Vindové bydlí? Kdybych řekl, že se jedná o naši oblast, asi byste mi jen těžko uvěřili. Přesto
však vám povím, že území srdce světa je zhruba ohraničeno třemi Bílými řekami, mezi nimiž protéká
řeka Červená.
Ale vraťme se zpět do doby bronzu. Vindové díky pomoci bohů vhodně využili slunečního tepla, které
jim Sluneční Hrdina sám poskytl. Díky jeho síle a moci mu začali ve svém jazyce říkat Mocný Vid, kde
„vid“ znamená zhruba pán či vladyka, ten, který si takové označení opravdu zaslouží. Květinovou
Dívku podle její schopnosti plodit život nazývali také Života Ladou, tj. mladou dívkou.
Nebeskozářivému říkali Pravdy Vid, Bouřnému Bouřný Vid, a tak dále. Pánovi Lesů říkali Černohlav
podle jeho vlasů, také ho někdy nazývali Zeleným Pastýřem, když ho viděli pást duše na loukách.
Vyprávěli si příběh o tom, jak unesl Květinovou Dívku a Mocný Vid s ním pak vedl boj o její záchranu.
Zkrátka a dobře bohové Vindům poskytli mnoho příběhů a představ, které mohli použít, a spolu
s nimi mnoho moudrosti: Vindové například obratně dokázali vytvořit ovocné sady plné Jabloní,
Hrušní a Švestek, a to i uprostřed těch nejhlubších lesů. Nesmírně si vážili všech stromů. Pěstovali
mnoho Lnu, k jídlu Ječmen, Pšenici, Proso, Oves, a také Žito, které jim Sluneční Hrdina sám poskytl,
když měli jednou Vindové ohromný hlad. Žito je nenáročné, dobře roste a je velice zdravé – tak moc
se všem zalíbilo, že si ho dokonce spolu se jménem přinesli domů i cizinci ze Severu a mnozí další.
Z luštěnin Vindové pěstovali převážně Hrášek, Fazolky a Čočku, aby jejich těla mohla být dobře
stavěná. V té době chovali také zvířata a uměli velice dobře jezdit na Koních. Na šperky a podobné
věci si příliš nepotrpěli, i když je samozřejmě také měli. Své mrtvé spalovali žehem, aby je co nejdříve
mohli přijmout hodné bytosti v jiných světech. Život naopak podporovalo zvláštní pivo a medovina.
Vindům však jejich zdánlivě poněkud mírumilovný život narušili nájezdníci z Jihu, kterým Vindové
říkali „přízraky na Koních oděné v rybí kůži“. Tyto přízraky sekaly hlavy vladykům a popíjely krev
prvního, koho zabily. Vindové se proti nim museli bránit, a tak se naučili obratně používat zbraně.
Dokonce sami dokázali přízraky obrat a ukořistit jejich lup. Co se týče samotné obrany, Vindům se
hodila hradiště, která budovali například uprostřed jezer nebo na návrších. Po celou tu dobu se je
snažil Sluneční Hrdina nabádat k tomu, aby se nedali a byli silní, aby jako on vzali do ruky meče a
bránili se.
13

Bohové poznali, že se mezi lidmi začíná dít něco poněkud děsivého, co nutně vyústí v další kovovou
dobu, nicméně bohové stále měli své vlastní záměry, na které bylo potřeba se zaměřit.

DOBA ŽELEZA
„Jdeme dále a dále za rudnými žilami, a tak žijeme na vyhloubené Zemi, divíce se, že se někdy
rozestoupí nebo zachvívá, což věru je projevem nevole mocné rodičky. Jdeme do hlubin a v
předpokládaném posmrtném sídle duší hledáme bohatství, jako by nestačilo, že po ní, dobrodějce a
dárkyni úrody, šlapeme. Nejméně při tom pátráme po lécích – kdo totiž by se odvážil říci, že kope kvůli
léčení? Ačkoli i léky udělila v bohaté míře jako plody – vždyť je štědrá a ochotná ve všem, co je
prospěšné. Tato činnost nás hubí! Ona skryla a ponořila hluboko to, co se nerodí náhle, aby mysl
vznášející se ráda do oblak, pochopila, jak to potom bude vypadat po staletích, až vyčerpá všechno
přírodní bohatství, kam se až dostala hrabivá lakota. Jak nevinný, jak blažený, dokonce rozkošný by
byl život, kdyby se nebažilo leč po tom, co je na povrchu, zkrátka kdyby se člověk uměl spokojit s tím,
co je na dosah ruky!“ – Naturalis Historia (XXXIII. kniha), Plinius starší
Každý chtěl být příbuzný s kmenem bohů, každý tvrdil, že alespoň částečně je. A možná to byla i
pravda. Zvířecí rodoví spojenci nebylo to jediné, na co se nyní představitelé významných rodů
zaměřovali, ale také si z vlastních řad žádali hrdiny, kteří by byli vybavení alespoň částečnou
nadpřirozenou mocí. Víme o potomcích Slunečního Hrdiny, o Přemyslovi a také o Znalci cest, který
pocházel z dalekého ostrova a který po Slunečním Hrdinovi zdědil jeho oheň. Kdykoli se Znalec cest
příliš rozzuřil a získal neuvěřitelnou moc a sílu, musel pak být uklidněn trojitým ponořením do vody –
voda v první kádi vybuchla, voda ve druhé kádi se začala vařit, voda ve třetí kádi se pak pouze
příjemně ohřála. Výboje a cesty za kořistí se v této době stávaly pravidlem, utvrdila se moc vrstvy
bojovníků a vládců, na které byla vržena ohromná odpovědnost za plodnost nejen jejich kmene,
nýbrž i krajiny, kde jejich kmen sídlil. Lidé si stále uvědomovali, že krev je spojena s úrodou, se zemí.
V mnoha národech tomu bylo tak, že někteří si žili velmi dobře, měli spoustu zlata, stříbra, šperků,
povozů a zdobených štítů. Tito žili často příliš rozmařile s nekonečnými zásobami medoviny a vína a
se stoly plnými ulovené divé zvěře včetně Jelenů a Divočáků. Naopak jiní měli poněkud bídný život a
sotva uživili sami sebe a své rodiny. Zbraně a nástroje se rovněž velmi proměnily. Lidé v hlubinách
Země nalezli podivný černý kov, jehož tvrdost předčila tvrdost bronzu – šlo samozřejmě o železo.
Kovkopům, kovářům a dalším řemeslníkům nastaly krušné chvíle, nyní pro získání kovu museli
v hlubinách provádět správné obřady, aby očarovali místní draky a vyhnuli se tak jejich pomstě za to,
že si brali něco, co patřilo jim.
Vindové měli dobré vztahy s těmi, co mluvili řečí předků, co Slunečního Hrdinu nazývali Lúbelon a co
dokázali díky styku s Jihem rozvinout svá řemesla. Později k Vindům, do jejich lesních hlubin, kometa
Kaisaro zatlačila zvláštní mudrce mluvící podobnou řečí jako řeč předků, kteří je naučili stavět svatyně
a tvořit vícehlavé sochy. Avšak stejná kometa rovněž urychlila neuvěřitelně veliký příliv cizinců, kteří
si Vindy začali podmaňovat, a především je vytlačovat až někam k východní Bílé řece. Vindové měli
k cizincům vždy zvláštní vztah, někdy s některými z nich žili, ale vzhledem k tomu, že se vzájemně
naprosto nechápali, byl jejich vztah poněkud nepřátelský. Ale o tom až v době zmatků, protože nyní
v době železa byly důležité nápady, které se odehrávaly v hlavách bohů.

Nájezd bohů
Kmen bohů byl sám o sobě velice známý mezi lidmi. Dokonce jeden národ na Jihu, který si podmanil
mnohé další, znal ve svých počátcích bohy přibližně tak, jak jsou zde popsáni. Nebeskozářivému říkali
Saturn, Bouřnému Jupiter, Slunečnímu Hrdinovi Mars, Květinové Dívce Venuše, a tak dále (božstva se
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různě promíchala, některá měla více jmen z různých dob a míst!). Nicméně později se tyto představy
udržely snad pouze někde na venkově díky zvykům například o rovnodennostech, avšak v myšlení
vladyků převládaly jiné zvláštní vlivy – Mars se začal přibližovat hloupému bohu války, navíc ztratil na
významu, a Venuše nevázané bohyni lásky. Tento národ od svých předchůdců přejal mnohé – rozvod
vody, honosné domy, dokonce písmo. Právo bylo na vysoké úrovni, myšlení a úvahy o světě se díky
moudrým lidem rozvíjely, mír byl udržován, nicméně docházelo i k plýtvání, kořistění a vykořisťování.
Ozvěna tohoto národa byla slyšet i v srdci světa, dokonce i v daleké poušti, kde probudili něco, čeho
měli později mnozí z nich litovat. Co na nich bylo divné, bylo rozhodně oblečení a ty jejich sukýnky. I
když se na tom různým bohům něco líbilo a něco vůbec ne, jejich záměry sahaly mnohem dále než do
této jižní země. Uvědomili si, že na dalekém ostrově na severozápadě ze svých úkrytů vylezli mnozí
obři a pokusili se získat vládu nad světem. To kmen bohů rozhodně nemohl dopustit.
Nebeskozářivý poručil dřevu, aby se proměnilo v loď. Bohové si vzali na pomoc některé víly, ba
dokonce některé vybrané z řad lidí, především statečné bojovníky obdařené ctnostmi, aby jim v jejich
záměru pomohli. Netrvalo dlouho a bohové vyrazili směrem na vzdálený ostrov. Lidé, které vzali
s sebou, se mezitím usazovali po různých jiných ostrovech cestou, například vladyka Eurosswydd se
usadil na největším z ostrovů, kterému tehdy ještě vládly lesy. Jiní lidé pomohli bohům v dobývání
cílového ostrova: místní obyvatelé byli udiveni pohledným vzhledem lidí, a ještě více krásou bohů,
kmene bohů, později nazývanému Kmen bohů Dánu neboli Dunaje. Sluneční Hrdina vytasil svůj
ohnivý meč ze světelných paprsků, načež si prorazil cestu až k tomu největšímu obrovi, kterého po
několika pokusech zabil. Bouřný válel hromová kola po celé této zemi, aby smetl špinavé bytosti do
očistných kotlů Matky Země. Květinová Dívka po celou dobu ukazovala svou léčitelskou moc a zpívala
kouzelné písně, aby krajinu uklidnila a zbavila zlých čár. Zde na tomto ostrově Sluneční Hrdina zplodil
(často tak činil pouhou září paprsků do vody!) s místní lidskou ženou onoho slavného hrdinu Znalce
cest, zde na tento ostrov si bohové skrze jiné světy vytvořili podzemní chodby, aby se sem mohli
kdykoli dostat a případné další vetřelce odtud ihned vyhnat.
Pochopitelně toto nebyla jediná místa, kam bohové zavítali a která očistili, kde krev lidu splynula
s krví krajiny, krví víl, a především krví kmene bohů – toho kmene, jenž stvořil svět, jenž zkrotil příliš
divoké síly a ty, kteří by chtěli Přírodu, řád Přirozenosti, jejich krev a kmen, napadnout. Stejně tak si
vladykové a vojvodové museli hledět blaha svého lidu a úrody, jinak by je bohové zajisté potrestali.
Lidé pod velikým Dubem společně rokovali, sporýšovým a mateřídouškovým kouřem se očišťovali, na
lesních místech síly hledali vnuknutí. Taková byla doba železa.

DOBA ZMATKŮ
„Ačkoli byla nenávist ke křesťanům a podhoubí pověr u Ránů silnější než u jiných Slovanů, přece
vynikali i mnoha přirozenými dobrými vlastnostmi. Byli totiž velmi pohostinní a rodičům prokazují
povinnou úctu. Nikdy byste u nich nenašli žádného nuzáka ani žebráka. Jakmile někdo z jejich řad buď
zeslábne nemocí, nebo sejde věkem, je svěřen péči dědicově, u něhož má být opatrován se vší
laskavostí. Pohostinství a péče o rodiče jsou u Slovanů první ze ctností. Země Rujanců jinak oplývá
plodinami, rybami a zvěřinou. Hlavní město té země se nazývá Arkona.“
– Kronika Slovanů, Helmold z Bosau, 12. století
Doba zmatků nastala, když lidé začali doslova bojovat o přežití a o holý život. Vindové byli vytlačení ze
srdce světa, které nyní obývali cizinci. Nikdo nevěděl, že na Východě se vynoří další jezdci na Koních,
tentokrát velmi podivní, oškliví a smíchaní s přízračnými tvory z bažin. Když to bohové všechno
spatřili, pokusili se lidi uklidnit a utěšit. Nebeskozářivý jako kouzelný dědeček chodil spolu se
Slunečním Hrdinou po Zemi, ukazoval lidem, že nikdy nejsou sami, vyprávěl jim příběhy, chtěl, aby
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oni tvořili své vlastní, aby sebrali odvahu a postarali se o své rodiny. Oba bohové je učili řemeslům,
léčili je zaříkávadly, ukazovali jim bylinky. To samé činila i Květinová Dívka s Matkou Zemí, ty lidem
navíc pomáhaly s porody, s ochranou a výchovou jejich dětí, a povolaly k tomu i lipové víly, které mile
rády přiložily ruku k dílu. Sluneční Hrdina k tomu lidem ve snech ukazoval zlaté kolo, aby jim
připomněl koloběh a podstatu samotné Přírody, že Pravda, řád, se nakonec znovu uprostřed
možností ustálí a časy se zklidní. Doba to byla divoká i na Jihu, kam postupně začala pronikat moc
kříže z pouště, toho kříže, kterému moudří lidé chtěli bránit uctíváním Slunečního Hrdiny v podobě
Neporaženého Slunce, se kterým by uctívali i ostatní bohy a duchy podle jejich vlastních zvyků. Avšak
na podobné snahy bylo již v této jižní oblasti pozdě. Naopak srdce světa se tyto starosti téměř
nedotkly, ale stále tam probíhaly bouře. A velmi kruté bouře.

Události v srdci světa
„Když Vinidové zaútočili vojensky proti Hunům (Avarům), kupec Sámo vytáhl s nimi ve vojsku a tam se
ukázal v boji s Huny tak prospěšným, že to bylo až hodno podivu, a nesmírné množství z nich bylo
mečem Vinidů pobito.“ – Fredegarova kronika, 7. století
Jedna věc se Vindům musí nechat, a to, že umí dokonale splynout s lesem. Jsou schopní vytvořit
pavučinu vesnic, které se vzájemně podporují rychlými přesuny bojovníků. To se jim hodilo, když se
mnozí z nich celí zoufalí a zubožení doplazili k východní Bílé řece, aby se u ní ukryli a nabrali dech.
Nepřátelé pobíhali všude kolem. Avšak netrvalo dlouho a bez sebemenšího znamení se na ně vylila
taková voda, že to všechny přítomné překvapilo. Listí stromů zašumělo. Na hladině řeky se objevila
půvabná a poněkud průhledná ženská postava. „Nebojte se,“ promluvila řeka k Vindům, „a běžte
zpět do srdce světa. Vyžeňte panovačné cizince i ty, kteří by vám v tom měli bránit. Běžte rychle,
důkladně, obsaďte každou důležitou oblast, ať si všichni myslí, že se nerodíte, nýbrž že se jako obilí
sejete.“ Vindům se v srdci zjevila nová odvaha, a tak vyrazili posilněni touhou po domovu, touhou po
krajině, se kterou se cítili být spojení. Byla to jejich povinnost.
Když se pak přihnali podivní oškliví jezdci z bažin, bez povšimnutí se prodrali kolem Vindů, neboť ti
splynuli s lesem a houštinami. Jezdci si to zamířili přímo proti cizincům, a i když vyrazili v zásadě za
kořistí a dobýváním, nevědomky tím Vindům pomohli naplnit vůli bohů. Cizinci unikali, chtěli na Jih,
někteří si to rozmysleli a chtěli zpět na Sever, ale nyní už nemohli, a to jim nepomohl ani jejich
podivný a nesmyslný obřad stavění lodi uprostřed lesa (kterou následně zapálili!). „Měli byste nám
být vděční,“ volal jeden prchající cizinec, „že jsme vás nasytili ukořistěným vínem.“ „A vy nám,“
odvětil smějící se Vind, „za slova pluh, Rež (tj. Žito) a že skloňujete s -em.“ Jejich napůl tlumočený
rozhovor rozhodně neměl hlubšího významu, neboť přeci jen mezi Vindy a cizinci stále vládla
vzájemná nechápavost. Ale jinak se někteří s některými měli celkem rádi. Vindové postupně s pomocí
bohů znovu obsadili celé srdce světa.
Po dlouhém čase však přišli z Východu další jezdci, kteří si Vindy na okraji srdce světa podmaňovali.
Na druhém, západním konci se pak opět začali rozpínat cizinci, tentokrát se pro změnu pomátli v tom,
že přejali náboženství kříže a mnozí z nich si díky tomu začali znovu připadat tak trochu nadřazení.
Mnozí z Vindů už to šílenství nemohli dále snášet, chtěli upevnit své místo na světě, své dědictví.
Proto se vydali do hor prosit správnými obřady o pomoc pramen západní Bílé řeky a pramen Červené
řeky. Obě jejich přání vyslyšely, a dokonce se domluvily se Slunečním Hrdinou a duchem rostlinky
Rozrazila a poprosily je, aby se pokusily Vindy zachránit. Hodný a odvážný Rozrazil souhlasil a přišel
k lidem v lidské podobě. Nemluvil ze začátku vindskou řečí, ale nějakou prazvláštní podobou řeči
předků. Rozrazil v lidské podobě se stal vladykou i vojvodou, uměl vždy správně navést vindské
jednotky proti nepříteli, uměl kouzlit, vyjednávat, a dokonce sjednotil polovinu Vindů tak, aby táhla
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za jeden provaz. Uzavřel dohody s nejvýznamnějšími vindskými rody, měl plno potomků a zajistil si
tak vliv a moc, aby mohl zahnat jezdce, kterým Vindové říkali obři, a také cizince s křížem. Lidu byl
prospěšný a všichni ho měli rádi. Když pak viděl, že si Vindové pevně zajistili své místo v srdci světa,
dal jim ještě nějaké rady do budoucna, načež odešel do jiných světů. Vlídný modravý záblesk v jeho
očích pak ještě dlouho zněl v paměti Vindů, pro něž tímto téměř skončila doba zmatků. Mnoho
velikých změn a událostí má v budoucnu nastat, mají se dít děsivé věci, ráz krajiny se má dočista
proměnit, dojde k ničení nebývalých rozměrů, avšak potomci Vindů si stále udrží většinu místa v srdci
světa, které jim bylo kmenem bohů předurčeno k opatrování.

ČAS VLÁDY KŘÍŽE
„[Břetislav II.] dal rovněž pokácet a spálit i háje nebo stromy, které na mnohých místech prostý lid ctil.
Též i pověrečné zvyky, jež vesničané, ještě napolo pohané, zachovávali v úterý nebo ve středu o
letnicích tím, že přinášeli dary, u studánek zabíjeli oběti a zlým duchům obětovali, dále pohřby, jež se
děly v lesích a na polích, a hry, jež podle pohanského obřadu konali na rozcestích a křižovatkách jako
pro odpočinutí duší, a konečně i bezbožné kratochvíle, jež rozpustile provozovali nad svými mrtvými,
volajíce prázdné stíny a majíce škrabošky na tvářích.“ – Kosmova kronika česká, 12. století
Na počátku vlády kříže naší oblasti stále vládly nekonečné lesy. Na jejím konci pak už z lesů téměř nic
nezbylo, a pokud přeci jen ano, pak to byly povětšinou hospodářské lesíky druhově namíchané tak,
aby byly pro člověka co možná nejvýnosnější. Vlci, Lososi, divocí Koně, Medvědi, Pratuři, Losi a mnozí
další byli lidmi v naší oblasti dočista vybiti. Žádná jiná doba nezanechala na naší krajině tak výrazné a
ničivé stopy. Ale proč tomu tak bylo? Odpověď se nabízí sama: Když váš pohled na svět pochází nikoli
z rozlehlých a živých hvozdů, ale z poloprázdné pouště, kde stromy skoro vůbec nerostou, kde jeden
z těch mála, co navíc nosí ovoce poznání, je prý zlý, druhý byl utrápen a vyrván, protože nenesl plody.
Když se vám zvířata snáší z Nebes jako jídlo na prostěradle, prý jako bytosti bez duše, které můžeme
pojídat dle libosti. Když oddělíte nadpřirozeno od přirozených věcí, ducha/mysl a hmotu od sebe a
nenecháváte je spolu. Kde vládne jen jeden, jeden, který všem káže, který nás do temnoty přivede a
sváže. Ten jeden, který poručil si podrobit nebo vyvraždit každý „pronárod“. Sám svým věrným přeci
přikázal: „Úplně zničíte všechna místa, kde pronárody, jež si podrobíte, sloužily svým bohům na
vysokých horách i na pahorcích a pod každým zeleným stromem.“ Podrobit si nebo úplně vybít ve
jménu toho jednoho, toho, jehož příkaz zní: „Kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává
hospodin, tvůj bůh, aby ses v něm usadil, že z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele
města slovy: ‚Pojďme sloužit jiným bohům,‘ které jste neznali, budeš pátrat a zkoumat a dobře se
vyptávat; bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost ve tvém středu stala, úplně vybiješ obyvatele
toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho dobytek.
Všechnu kořist z něho shromáždíš na jeho prostranství a město i všechnu kořist z něho spálíš jako
celopal pro hospodina, svého boha.“ (5. kniha Mojžíšova, Bible)
Co se musí kříži nechat, je, že po ovládnutí a zničení všeho, co považuje za nevhodné, myslí na
spravedlnost a rovnost mezi lidmi (ovšem bez původní demokracie!) – a mnozí jeho myslitelé toto
později zdůrazňovali – nicméně většinou pouze na myšlenkové úrovni, těžko se něco podobného
mohlo dít ve skutečnosti. Právě naopak. Vládci se chlubili tím, že mají získanou moc od boha, církev
se chlubila tímtéž, a používali to k ospravedlnění svých vlastních záměrů. Co víc, pořád toužili po
nějakém zlatém věku, který jim měl někdo jako lenochům poskytnout místo toho, aby se o něj snažili
sami. Tento jejich druhý „zlatý věk“ měl navíc být naprosto odtržen od Přírody (všichni víme, že to
nejde, protože jsme Přírody součástí!). Toužili po velikém městě s nepřirozenými světly, které mělo
pokrýt celý širý svět: „To město nepotřebuje ani Slunce ani Měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva
boží a jeho světlem je beránek. Národy budou žít v jeho světle; králové světa mu odevzdají svou
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slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude. V něm se
shromáždí sláva i čest národů … Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři – každý,
kdo si libuje ve lži.“ (Zjevení Janovo, Bible)
Mnoho užitečných znalostí bylo označeno za pohanské a zavrženo, stejně tak různé příběhy a zvyky,
které lidstvo už nikdy nebude moci získat zpět. Mnoho posvátných míst a staletých stromů bylo
spáleno. Aby mohli uskutečnit vládu jednoho, vládu jedné pravdy, potřebovali lidé kříže zničit vše, co
tomu odporovalo (i představy a obřady Vindů!), byť to třeba bylo mnohem starší, moudřejší a pro
lidstvo a Přírodu výhodnější než jejich vlastní učení: „Před každým zákoníkem je třeba se zmínit o boží
pravdě. Proto svatý Konstantin v prvním zákoně napsal a řekl toto: Každá vesnice, v níž se konají
oběti nebo přísahy pohanské, ať je předána božímu chrámu [církvi] se vším majetkem, který patří
pánům v této vesnici. Ti, kteří konají oběti a přísahy, ať jsou prodáni [do otroctví] s veškerým svým
majetkem a získaný výnos ať se rozdá chudým [křesťanům].“ (Zákon sudnyj ljudem, 9. století) Ne
všechny zvyky však byly smazány, naopak platilo heslo: Zničen bude ten, kdo se nepřizpůsobí. Čili
pokud na nějakých zvycích a obyčejích lidé trvali, a bylo jich mnoho, různí představitelé kříže se tyto
zvyky snažili přizpůsobit, napojit nebo proměnit ve zvyky podle nauky kříže, to platí i o slunovratech a
rovnodennostech. Co se týče bohů, ti byli buď prohlášeni za ďábly, bůžky a zlé duchy, nebo se
představy o nich smísily s představami o svatých kříže. Nejednalo se však už o představy bohů, ale jen
o obrazy různých a mnohdy stejných bohů napasovaných na skutečné postavy z minulosti, ke kterým
se lidé sice modlili, ale které plně podléhaly vůli toho jednoho. Toho jednoho trojjediného.
Lidstvo se vyvíjelo, obdrželo vnuknutí i tresty (především za neúctu k bohům, duchům a posvátným
místům!) jako v předchozích dobách. Díky spojení původních představ s představami kříže lidé
vlastně nikdy nezapomněli ty nejdůležitější slavnosti a zvyky provádět, naopak je kmen bohů v rámci
možností dokázal v některých ohledech inspirovat. Bohové byli naštvaní kvůli vykořisťování Země,
bojovali s přízraky z pouště, občas různým lidem, řemeslníkům i bojovníkům pomáhali podle toho,
jaké byly jejich záměry. Když doba kříže začala pomalu ustupovat, pouštní přízraky byly stále více
naštvanější a nabručenější. Nakonec vstoupily do hlavy potomkům některých cizinců a jiným dalším
lidem a vyvolaly dvě víceméně celosvětové války následované něčím, co kříž nesnášelo, ale vlastně
bylo jen opakováním jeho myšlenek a marných snah – prý si lidé měli být rovni, myslet jen na sebe,
vytěžovat krajinu, ničit meze pro lepší výnosnost a z otroků se měli stát ti nejhorší otrokáři. Myšlenky
se za celý čas vlády kříže různě prolínaly, lidstvo se ze světového hlediska proměnilo k nepoznání –
něco na tom se různým bohům líbilo, něco naopak vůbec ne. Možná se vám toto období zdá jako čas,
kdy proběhla ta největší změna ze všech, ale ve skutečnosti to zase taková velká změna nebyla –
podstata kmene bohů, a hlavně podstata lidstva zůstala stejná.

ČAS ZÁCHRANY
„Vrchy však vytvořila Příroda pro své cíle, na vyztužení mezer uvnitř Země, na zadržení náporu řek a
jako hráz příboji, konečně chce nejméně klidné části zkrotit svou nejtvrdší hmotou. A my je řežeme a
rozvážíme z pouhé touhy po přepychu, ač bychom se podivili, kdyby samy měnily místo. Mnozí
považovali skoro za zázrak, že Hannibal překročil Alpy, což opakovali Kimbrové, a nyní je sami řežeme
na mnohé druhy mramoru. Otvírají se předhoří u moře, Příroda je násilně měněna v rovinu, rozvážíme
hřbety, které byly stanoveny za hranice národů, stavějí se zvláštní lodi na převážení mramoru – a aj!
Onen hřbet se zmítá sem tam na vlnách. Je to větší dovolenost, než když – jen proto, abychom se
napili ledové vody – hledáme nádrže až v mracích a hloubíme skály tyčící se k oblakům. Nechť každý
pováží v hloubi srdce, když slyší o pohádkové ceně luxusního kamene a vidí jej namáhavě tahat a
vozit, oč by život bez takovýchto vymyšleností byl blaženější! Ale dělají to tak lidé a trápí se, ne však
pro nějaký užitek nebo pro nějaké potěšení – leda proto, aby mohli ležet mezi skvrnitými stěnami
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svých mramorových paláců. A tyto starosti berou radost i tmavým nočním hodinám, které přece tvoří
polovici života každého z nás. Takto uvažující se jistě zastydí za svou i za starou dobu. Existují zákony,
které zakazují předkládat při hostině delikatesy z malých zvířátek – ale proti převážení mramoru přes
moře nebyl vydán žádný zákon.“ – Naturalis Historia (XXXVI. kniha), Plinius starší
Na povrchu Země byl jasný den, v podzemí to však poznat nebylo. Stál jsem v rychle jedoucím metru,
zatímco jsem se napůl opíral o zadní dveře, na nichž byl jen tak pro zábavu uveden výhružný nápis, že
se o ně nemá nikdo opírat. Pohled jsem měl upřený před sebe. Snažil jsem se moc nemyslet. Metro
se zastavilo, dveře se otevírají, lidé nastupují, dveře se zavírají – rozhodně nic zvláštního. Zvláštní bylo
až to, když se na protějším konci vagónu mezi namačkanými spolucestujícími, odmítajícími využít
několik volných sedaček, objevil známý světle zelený záblesk. Vylekal jsem se tak moc, že jsem byl
nucen zastavit dech. Všichni ostatní se chovali normálně. Nevěděl jsem, jestli může v dlouhém
hnědém kabátě vůbec viděli, pokud ano, pak ho dokonale přehlíželi. S dlouhými černými vlasy a
záludným úsměvem byl dle mého skromného názoru více než nápadný. Ukazoval na mě. Tady jsem
už chtěl vystoupit, ale něco mi v tom bránilo. Došlo mi, že se chce onen muž sejít, jako to již
několikrát učinil. Jeli jsme metrem dále a dále, já stále zaražen na svém místě. Teprve po několika
zastávkách muž nečekaně vystoupil. Rozběhl jsem se za ním, ale on mi zmizel v davu. Tu jsem ho však
zase zpozoroval na schodech před sebou – běžel jsem. Ani mě nenapadlo se ohlížet na ostatní kolem,
chtěl jsem onoho muže dohnat. Byl jsem na schodech, všude plno lidí. Na jedné straně byl vstup
k autobusovému nádraží, na druhé straně vstup do městského lesa, který sloužil jako park. Zamrkal
jsem očima. Teprve po chvíli jsem tajemného muže v kabátě znovu uviděl, jak se zkříženýma rukama
na prsou stál na okraji lesa. Usmíval se. Šel jsem pomalu za ním, čas přestával dávat smysl, všechno
se zároveň pozastavilo, zároveň proběhlo v jediném okamžiku. Muž se dotkl šípkového keře a před
mýma očima zmizel. Zastavil jsem se. Upřímně musím říct, že jsem se poněkud bál jít dále. Přemýšlel
jsem, co by se mi mohlo stát – vlastně jsem to věděl. Avšak nakonec jsem přeci jen sebral zbytky
odvahy a došel až k samotnému šípkovému keři, který byl obdařen mnoha trny, aby nic nevhodného
skrze něj neprošlo, aby ochraňoval a posiloval bytosti na obou stranách, aby zároveň sloužil jako
brána mezi světy. Bezmyšlenkovitě jsem se keře dotkl, jako by mě na chvíli něco ovládlo. V ten
okamžik se svět kolem začal rozpadat, barvy se promíchaly, aby se posléze znovu ustálily.
Z lesního parku se najednou stal nekonečný zelený a světlem prozářený hvozd. Duby, Břízy a Buky
dosahovaly neuvěřitelných výšek, listí na nich příjemně šumělo a doplňovalo tak vzdálený zpěv
drobného ptactva. Přímo před mýma očima se nacházela mýtina, za níž protékal třpytící se potůček,
který přicházel z neznámých dálek a do neznámých dálek měl namířeno. Uprostřed mýtiny byly dva
pařezy, jeden prázdný, a na druhém seděl onen tajemný muž. Již na sobě neměl ten kabát, pouze
zvláštní kožené oblečení pokryté lesní zelení. Pohled upíral přímo na mě. „Dlouho jsme se neviděli,“
řekl nakonec, „ty už si na Pána Lesů ani nevzpomeneš.“ Od ucha k uchu se usmíval. V dáli za jeho
zády pobíhali lesní mužíci, kteří uklízeli větvičkami zasypanou cestičku a ohraničovali ji velkými
kameny. Pán Lesů, kterému jsem říkal Lovec, spatřil, že jsem zamyšlený, a tak z pařezu vstal. Byl o
hlavu větší než já – vlastnost, kterou sdílel s mým ochráncem Mocným Videm, tedy Slunečním
Hrdinou, asi abych si nemyslel, že si před nimi můžu vyskakovat. „Co je nového?“ zeptal se zároveň
zvědavě a zároveň poněkud tajemně až děsivě. To mě vytrhlo ze zamyšlení. „Mám nový mobil,“ plácl
jsem. Lovec se zasmál. „Ukaž,“ řekl, načež jsem pomalu z kapsy vytáhl nový mobil s plastovým zlatým
obalem. „Pche,“ dodal rozmrzele Lovec, když bral mobil do ruky, „nemám rád tyhle plastové věci.“
Poté se však znovu začal záludně usmívat. Něco chvíli na mobilu hledal. Potom mlaskl pusou. „Nebaví
mě klikat,“ dodal, načež se mu zničehonic začal mobil v ruce proměňovat. Součástky vylezly ven a
různě se přeházely, obal jezdil sem a tam. Netrvalo dlouho a obraz toho, co se dělo v mobilu, se
najednou holograficky promítl mezi nás. Lovec myšlenkami ovládal to, co se tam zobrazovalo. „Á,“
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řekl, když našel aplikaci se současnými zprávami z domova i ze světa, kterou následně spustil. Zpříma
se postavil. „Nuže,“ pravil, zatímco si jednotlivé zprávy bleskurychle prohlížel, „to je divný. A mě lidé
kříže v této oblasti ztotožnili s rohatým vládcem pekel, vždyť jsou to oni, kdo dělá neplechu! Co o
rychlé výsadky, to je typicky vindské, ale ta ničivá síla …“ Obrátil svůj pohled na mě. „Pamatuj,“ dodal,
„že žádné světové války už být nemohou. Snaž se o spolupráci a neměj slitování s pitomci.“ Souhlasně
jsem pokýval hlavou, že to beru na vědomí. Lovec potom mobil vzal a podal mi ho zpět do ruky. V tu
chvíli všechny vnější obrazy z něj zmizely a mobil kouzelně získal zpět svou původní podobu. Byl jsem
nehorázně vyjevený, i když bych měl být na podobné věci už docela zvyklý. Lovec se posadil na pařez
a kouzlem donutil si sednout i mě, a to na pařez naproti němu. Asi poznal, že jsem celý zmatený a
zamyšlený a že bychom se neustálým vysvětlováním nikam nedostali. Jen to mohl udělat více citlivě.
„Promluvíme si,“ řekl Lovec vážně a zableskl na mě svýma zelenýma záludnýma očima, které lidem
rády činily neplechu, „chtěl bych, aby ses ve svém životě co nejvíc snažil vracet lesům a jejich
obyvatelům včetně divé zvěře jejich místo v srdci světa. A neboj se chodit více v bílém, nestyď se za
to, kdo jsi.“ Uvědoměle jsem pokýval hlavou. V tu chvíli Lovec natáhl ruku, načež se mu v ní hned
objevilo několik knížek, které jsem velmi dobře znal. „Četl jsem to samé,“ řekl Lovec, „co ty. To o těch
Polabských Slovanech, ty Stopy zapomenutého lidu, to bylo zajímavé. Je tam opravdu všechno, i
odkazy na Helmolda, kterého jsi četl předtím, i na Drevany a Lužičánky. Erben je moc zajímavý, jak
myslel, jak na různé věci přicházel. Plinius také. Stejně ale se ti nejvíce líbí Babička od Němcové, že
jo?“ Nebyl jsem vůbec schopný na jeho otázku odpovědět, seděl jsem tam s ústy otevřenými
dokořán. Lovec nicméně na odpověď nečekal a ihned jednu z oněch knížek otevřel. „A Ovidius je
bezva, viď?“ zeptal se záludně, „o Lásce a milování, to je panečku návod, který překoná tisíciletí. O
tom něco vím.“ V jeho očích jsem najednou jako záblesk viděl tu spoustu žen, se kterými za celou tu
nekonečnou dobu Lovec ulehal do houští. „Ale teď tu mám Proměny,“ dodal, „víš, že kdysi dávno lidé
urazili zvířata? Navíc je v této dnešní zvláštní době lidé vozí chycené za nohy, podřezávají jim krky a
krutě je vyčerpávají? Víš, že lidé pěstují mnohem více rostlin, než by potřebovali, protože musí
napřed nakrmit ta zvířata? Že jejich výměšky pouští do vod a znečišťují je? Že znečišťují ovzduší a
celou Zemi uráží a vykořisťují? Však se na tom také nevědomky podílíš.“ Zarazil jsem se. „Nechceš,“
navrhl mi Lovec, zatímco listoval v Proměnách, „to všechno rostlinám, které k tobě chovají zvláštní
vztah a ty k nim, zvířatům a vílám oplatit? A také na ně myslet, přinášet více obětin.“ Jakmile to
dořekl, přečetl jeden úryvek: „Ale ten dávný věk, jejž sami jsme nazvali zlatým, toliko stromů plody a
rostlinstvem ze Země vzešlým docela šťastným se cítil a ústa si netřísnil krví. Pernatci za oněch dob si
létali bezpečně vzduchem, Zajíc, prost vší bázně, se proháněl uprostřed polí, v liché důvěřivosti se
nechytla na háček ryba. Bez nástrah bývalo všechno a nebylo třeba se báti podvodu, všude byl mír.
Když jakýsi škodlivý rádce, nechať to kdokoli byl, se bohům jal závidět jídlo, a když masitou stravu si v
hltavý žaludek spustil, zločinu otevřel cestu. Snad hubením divokých šelem zahřál se nejprve kov,
když teplou krví se třísnil, a připouštím, nebylo hříchem, byla-li zabita zvěř, jež život náš ohrožovala;
avšak zabíjet měla se jen, ne předkládat k snědku!“ (Proměny (XV. kniha), Publius Ovidius Naso)
Z toho, co mi všechno říkal, jsem byl poněkud zmatený. „Nezůstávej v době železa,“ dodal Lovec,
když spatřil můj jistě velmi divný výraz, „teď je jiná doba.“ Vítr zašuměl v korunách stromů. Na něco
jsem si vzpomněl. „Já vím,“ odpověděl jsem, „však jste mě také učili programovat, že jo? Nějak mi to
šlo snáz, když jsem byl na chatě, měl jsem mnohem větší nadání.“ Lovec se usmál. „To duchové té
krajiny tě to učili,“ odvětil na mou otázku, „protože si jich všímáš, a tak se ti chtěli odvděčit. I
předkové, jejichž duchové šumí ve zpěvu studánek, ti v tom pomáhali. Jak jsi onehdy v dešti stál u té
Jabloně, tak v té době k tobě nejvíce promlouvali.“ Zamyslel jsem se. Vzpomněl jsem si na ta různá
zapadlá hradiště a mohyly, na vrcholky, kopce a údolí, na ta pěkná místa, která jsem poznával, i na ta
nepěkná, kterým jsem se vyhýbal. Hluboko uvnitř jsem pocítil spojení. Lovec se stále usmíval. V hlavě
se mu rodily nějaké záměry, které mi však rozhodně neměl v úmyslu odhalit. Věděl jsem, že i ostatní
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z kmene bohů měli něco za lubem, jen jsem vůbec netušil, co to bylo. A tušit jsem to neměl. Vždyť
lidské chápání je oproti tomu božskému značně omezené, byť pohnutky a povahové rysy můžeme mít
podobné. Nevěděl jsem téměř nic. Byl jsem zmatený, ale zároveň spokojený. Když jsem se pak
nakonec objevil zpátky u keře na okraji lesa v hlavním městě, byl jsem rád, jelikož jsem věděl, že
nikdy, ale vůbec nikdy nejsem sám.

ČAS A KOLOBĚH
„Často jsme si mezi stády hověli ve stínu stromů, spadlé listí a tráva lehátkem bývaly nám. Často jsme
na seně též a na slámě leželi spolu, před šedou jinovatkou chatrč nás chránila jen. Kdopak ti ukázal
háje, jež pro lov výhodné byly, jeskyně, ve kterých šelmy skrývaly mláďata svá? … Osud můj zpečetěn
tehdy a žár tvé veliké lásky tehdy se měniti počal v ošklivou zimu a chlad, k soudu když přišly ti Héra i
Afrodíté a nahá Pallas, jíž sluší lépe, svou-li si oblékne zbroj. Srdce v ňadrech se zděšeně zachvělo,
mrazivá hrůza pronikla tvrdými kostmi, když jsi mi vyprávěl vše. Ve svém velikém strachu jsem se
starci mluvila o tom, stařen se na radu ptala; nazvaly hříchem tvůj čin. … Ten bůh mě pak naučil léčit,
neb poznal, že hodna jsem toho; vložil své dary v mé ruce, svěřil jim umění své. Kdekterou bylinu
mocnou, jež pomáhá, kdekterý kořen schopný neduhy léčit z celého světa já znám. Škoda, že bylinami
se nedá vyhojit láska! … Nemůže přinést mi pomoc ni Země, rodící hojně léčivých bylin, ni božstvo:
můžeš ji přinést jen ty!“ – Víla/nymfa Oinóné Paridovi, Listy milostné, Publius Ovidius Naso
Čas se točí v neustálém koloběhu, který promíchává Oheň a Vodu. Každý ve svém životě zažíváme
zlaté časy, stříbrné časy, bronzové a železné časy, doby zmatků. Jiné doby a jiná místa přinášejí jiné
výzvy a je jen na nás, jak je využijeme. Jestli je budeme chápat jako příležitosti ke zlepšení naší
osobnosti, šlechtění ctností, zlepšování vztahů mezi sebou a s ostatními bytostmi na světě, jestli si
budeme vážit naší krajiny a pečovat o ni – což by možná mělo být samozřejmé vzhledem k tomu, co
pro nás dělá, co nám poskytuje. Je na nás, jestli ji budeme chápat jako živou nebo ne. Rovněž je na
nás, jestli budeme myslet na naše předky a starat se o své rodiny, o ty starší i o ty nejmenší, a jestli
jim pomůžeme se rovněž zlepšit, získat sílu, odvahu, upřímnost.
Obřady, zvyky a slavnosti nám mohou pomoci se napojit na přirozený rytmus Přírody a vzdát úctu
těm, kteří si to zaslouží. Na jaře se Příroda probouzí, v létě se skákáním přes ohně a koupáním v řece
slaví období všeobecné plodnosti, načež přichází období sklizně a dožínek. Na podzim Příroda usíná,
v zimě spí, aby se opět mohla probudit a ukázat nám svoji moc. Lidé v minulosti i v současnosti tato
období slavili a slaví, aby se spojili s plodivou silou kmene bohů a všemožných dalších bytostí
k zajištění vlastní úrody a blahobytu. Kalendář k provádění výročních zvyků se zpravidla řídí slunečním
pohybem (rovnodennosti a slunovraty) nebo dorůstáním Měsíce (úplňky a novy), kde rovněž záleží,
kolikátý úplněk nebo nov to v daném roce je. Rovněž je dobré si všímat Přírody samotné, jak co kdy
kvete, jaké rostliny se objevují a jaké květy a plody přináší stromy, i kdy přilétají a odlétají různí
ptáčkové – to vše nám pomůže pochopit, jak Příroda pracuje a jaké síly se v ní nachází. Stačí k tomu
alespoň malá dávka zvídavosti a úcty.
Když pak navíc necháme pracovat naši představivost a když si navíc čteme dávné příběhy a pohádky,
mohou nás napadat různé věci, různá vyprávění. Některé vyprávění může například vypadat takhle:
„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
21

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.“ (Křesání
ohně, Ladovid z Hor, Lúán Rélta)
Příběhy jsou součástí naší krajiny, stejně tak jako my, naši předkové a naši potomci. Čas je věčný
koloběh a všechny tyto věci se v něm jako v ohromném vesmírném kotli promíchávají. Dovolte mi
nyní se s vámi rozloučit úryvkem z vám jistě velice známé knížky:
„Na jednom místě, je to srázná výše, stojí osamělý Smrk, je to starý strom, ratolesti jeho se z jedné
strany chýlí nad hlubokou propastí, v jejíchž rozpuklinách sem a tam kapradí aneb kříček Jalovce
roste, a v dole žene se potok přes skaliska a tvoří samé vodopády. Nevím sám, jak se dělo, ale k tomu
vždy jsem zabloudil, když mne něco soužilo a nějaké neštěstí mne potkalo. Tak když jsem chodil za
mojí ženou a se domníval, že ji nedostanu; rodiče její bránili a později teprv svolili. Tak když mně
umřel nejstarší synek, i když mi stará matka zemřela. Vždy jsem vyšel z domu, šel bez cíle, nekoukal
se ani vpravo, ani vlevo a mimovolně nesly mne nohy do divokého dolu, a když jsem se octnul nad
propastí u zasmušilého Smrku, když jsem viděl před sebou vrchole hor, jeden nad druhým, jako by ze
mne tíže spadla, já se nestyděl plakat. Když jsem drsné tělo stromu obejmul, zdálo se mi, že je v něm
život, že rozumí mým žalobám, a ratolesti jeho chvílemi nade mnou zašuměly, jako by se mnou
vzdychaly a povídat mi chtěly o stejných bolestech.“ (myslivec Beyer, Babička, Božena Němcová)
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