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Úvod
Pověsti prochází změnami. Každý, kdo si na nějakou pověst činí nárok, si ji přizpůsobuje svému
prostředí, podmínkám a záměrům. To platí, ať už se jedná o jednotlivce nebo celý vládnoucí rod.
Tento nárok si pak stačí jen potvrdit například dobře placeným kronikářem či „bardem“, díky čemuž
se daná varianta pověsti vtiskne do tradice národa. Časem by se taková pověst znovu samovolně
proměnila, získala nové podoby a „setřásla“ ze sebe mnohé záměry, pokud by však nebyla zapsána.
Dá se říci, že zapsáním se udržuje jisté dogma. Za „tradiční“ se pak prohlašuje něco, co už pěkně
dlouho tradiční není (z latinského trādere; svěřovat, vypravovat). Někdy však zapsání naopak pomáhá
– když je tradice násilím potlačena či v nezdravé míře ovlivněna něčím jiným, lze se pak vrátit ke
spisům, kdy bylo vše „v pořádku“. Zde však vyvstává další otázka: Copak bylo zatím všechno špatně?
Lid a jeho příběhy se proměnil natolik, že nemá cenu se těmito novými verzemi zabývat? Říct že to,
co bylo „původnější“, je lepší? A jak moc původnější? Před sto, tisícem, desetitisícem let? Tradice se
proměňuje, avšak v každé době si udržuje svůj jedinečný ráz, který je neodmyslitelně spjatý s daným
lidem a danou krajinou. Mnohé sesbírané západoslovanské i jiné pohádky1 2 3 4 jsou součástí tradice
v dané době, nicméně i nadále v sobě nesou odkazy na doby mnohem starší5 – mnohé prvky pak
dokonce odhalují nejhlubší lidské touhy a nejstarší moudrosti z dob dávno zapomenutých. Taková
„totožnost“, která se danou tradicí nese, vychází z novověkých, středověkých6, starověkých a
pravěkých představ. Z dob, kdy „pohostinství a péče o rodiče byly u Slovanů první ze ctností“7, nebo
když „byli Slované nespravedlivě utlačováni křesťanskými soudci. Svrhli jho služebnosti a byli dohnáni
k tomu, aby svou svobodu bránili zbraněmi“8. Avšak i přesto stále „ctili prameny aneb ohně“9 a „o
důležitých věcech rozmlouvali na sněmu“10. Doby před tím, kdy „shromáždil muž jménem Sámo,
původem Frank z kraje senonského, větší počet kupců a odebral se za obchodem do země Slovanů
zvaných Vinidové“11, jsou méně jasné – nicméně i přesto v tradici zanechaly své stopy, na které může
následující příběh poukázat.
Pověst o bájném oráči, který byl povýšen na vladyku a správce země, je vlastní západoslovanské
oblasti. Kromě českých Bořivojovců tuto pověst přejali i polští Piastovci12, pravděpodobně i Slované
z oblasti Korutan či východogermánští Gótové (například vizigótský král Wamba13). To může být
způsobeno vzájemným ovlivňováním mezi Góty a „Slovany“ v době zhruba od 2. – 3. století n. l., kdy
„Slované“ přejali mnoho slov souvisejících s obchodem a cizokrajným zbožím/předměty. Sem patří
slova jako kupovat, víno (původně latinské), lék či Osel. Kolik slov přejali Gótové od „Slovanů“, to se
žel již nedozvíme. Ostatně vyvozovat cokoli jen na základě původu slov je ve většině případů cesta do
slepé uličky (viz 23. poznámka s názvem Slovanská slova v části Poznámky na konci příběhu).
V minulosti i v současnosti vzniká mnoho různých teorií o tom, jak vlastně původní náboženství
západních Slovanů vypadalo. Využívá se například i takzvaná trojfunkční hypotéza, při které se různí
indoevropští bohové uměle rozdělují do skupin vlivu. Nejen, že tomu mnohé případy odporují
(například právě pověst o oráči, který se stal vladykou, nebo zachované rukopisy původního irského
práva), ale badatelé v této oblasti také často odkazují na mnohé zachované pověsti, ze kterých si
vybírají pouze část, která se jim hodí, a často nad jednou větou naprosto vytrženou z kontextu staví
svůj myšlenkový systém. Laikovi to může připadat jako „důkaz“, nicméně na člověka, který má tyto
pověsti přečtené, to působí přinejmenším scestně. Navíc v různých indoevropských náboženstvích
došlo k výrazným posunům, ať už zevnitř nebo ovlivněním od okolních národů. Příkladem buď spojení
„Nebeskozářivého“ (Dyēus) s „Bouřným“ v jednu osobu, k čemuž došlo v řeckém náboženství
pravděpodobně pod vlivem nějakého národa z Blízkého východu, což se pak odrazilo i v náboženství
římském14. Dále se pak různé kulty v Evropě promíchávaly a proměňovaly. Vzhledem k tomu všemu
nelze označit žádnou osobní víru, která z tohoto společného dědictví vychází, za nepravdivou či
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neúplnou. Pamatujte na to, co často pravila babička Boženy Němcové a také známý básník a vypravěč
Publius Ovidius Naso ve svém Umění milovati: „Není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem.“
V příběhu níže se často objevuje označení Vid, jehož podoba se v praslovanštině často rekonstruuje
jako vitъ a nachází paralelu v keltských jazycích, například v rané kymerštině/velštině jako uid, kde se
zachovalo do dnešních dob v osobních jménech typu Meredith (původně Morgetuid), Griffith
(původně Gripuid) nebo Bleidd[i]udd. Toto slovo v obou skupinách jazyků zjednodušeně znamená
„pán“ či „vládce“. Na českém území se dochovalo v mnohých místopisných názvech, jako jsou Vidice,
Vidov, Vidovice, Vidonín, Knovíz (od Knovida) či známější Vizovice (viz 5. poznámka v části Poznámky
na konci příběhu). Postava Slunečního Hrdiny se v nejucelenější podobě zachovala ve slovinském
(potomci korutanských Slovanů) Kresnikovi15, a odkazy na některou z jeho podob poskytují především
sesbírané lužickosrbské a české pohádky. Sluneční Hrdina zachovaný v podobě Kresnika je popisován
jako „zářivý mládenec“, „bojovník“, „bájný vládce“, „kouzelník“ a projevuje zájem o zemědělství, což
všechno sdílí například s irským Lughem Lámhfadou16. Ovšem různé příběhy se prolínaly,
převypravovaly, a často tak můžeme nalézt stopy i v jiných tradicích. Co si z toho každý pro sebe
vyvodí, je jen na něm a na jeho uvážení.
Následující příběh se snaží v krátkosti objasnit, jak dokáže být tradice různorodá a míchat minulost,
současnost i jakékoli představy, ať už jsou vlastní či ne. Taková různorodost je například ukázána
v tom, jak jednotlivé části příběhu působí na pocitovou stránku. Například část „Smíření v šílenství“
může znít děsivě až hororově, naproti tomu setkání s cizinci (a následné uspání) v části „Voj srdce
světa“ má zase tendenci směřovat k příběhu pro děti. Pamatujte, že v bájných příbězích neexistuje
žádné umělé dělení typu racionální/iracionální. Příběhy vedle mnohých pouček často obsahují i
moudrost, která se nedá vědomě pochopit. Myslím si, že je důležité mít k tradici a k jejím příběhům a
zvykům17 úctu, napojit se na ně, na náš lid a krajinu, abychom k nim mohli zdravě přispívat vlastní
tvorbou.
Přemysl Lúa Černý
http://www.vindove.cz/uvod/
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V hlubokém lese
Mezi severními horami kdysi stával dřevěný dům, který byl kol dokola obklopen nekonečnými
hvozdy. V tom domě přebýval šedovousý stařec, jehož málokdo z lidí pravidelně vídal. Není divu –
cesta do nejbližší vesnice trvala pěšky přibližně sedm dní, a to záludnou a skalnatou krajinou, která
skrývala mnohá nebezpečí. Kdyby šlo jen o Vlky, ale občas bylo možné spatřit Zubra či dokonce Losa,
jak si razí cestu mezi Duby a Habry. Dřevěný trám spojující oba vzdálené konce střechy v domečku
staříka byl ověšen sušícím se Pelyňkem, Třezalkou a Řebříčkem, který příjemně provoňoval celou
místnost. Stařík sáhl do rozpálené hliněné pece a vytáhl odtamtud několik žitných placek, které
donesl do protějšího kouta domečku. Teprve teď bylo možné v mihotavém stínu spatřit postavu
muže zabaleného do kožešin. Na hlavě měl plátěnou kapuci, takže krom tváře s několika starými
jizvami nebylo možné určit, o koho se vlastně jednalo. Ani stařík sám to nevěděl. Popravdě ho to ani
moc nezajímalo, jednalo se prostě o vítanou návštěvu v této lidmi zapomenuté divočině, o dalšího
poutníka, který ve své mysli skrýval mnohé zajímavé příběhy. „Děkuji, dědečku,“ pronesl muž vlídně,
když mu stařík nabídl ony žitné placky spolu s domácím medem. Stařík se pod šedivým vousem
pousmál. „Jste z daleka?“ zeptal se se stařeckou zvědavostí. Muž se nadechl. „Popravdě,“ pravil
zamyšleně, „ani moc ne. Jenže časy se mění.“ Povzdychl si. Jako by nestačili zloději, lapkové, ty
hrozné přízraky na Koních, a tihle, kterým se říkalo prostě a jednoduše cizinci – ještě se objevily
nemoci. Stařec spatřil mužovo zamyšlení a zvědavost v něm ještě více vystoupala. „Zajímal by mě,“
řekl nakonec, „váš příběh, mládenče.“ Muž pozdvihl hlavu, ale do očí mu stále vidět nebylo. „Již
dlouho nejsem mládencem,“ odvětil, „a ptáte-li se na můj příběh, pak vězte, že pro vás bude lepší,
když nebudete mít nejmenší tušení, jaká je má totožnost.“ Muž se znovu zamyslel. Venku v lese se
roztančil hravý Vítr, načež se ozvalo křupání větví na vysokých stromech. „Příběh,“ pokračoval muž,
„příběhy … jeden stařík, zrovna jako vy, mi kdysi řekl, jak moc jsou příběhy důležité, všechny ty
zamotané pověsti, co v sobě skrývají nejednu moudrost.“ Stařík koukal poněkud vyjeveně, a aby své
zmatení rozptýlil, sáhl na trám a vzal odtamtud hliněný džbán naplněný sladkým tmavým pivem,
které nepěnilo. Když se sám napil, džbán podal muži, který mu pokýváním hlavy poděkoval. Chvíli oba
jen tak mlčky seděli. „Povím vám zajímavější příběh,“ řekl muž nakonec, „o někom, kdo měl vykonat
veliké věci a také je vykonal.“ „Veliké věci?“ zajímal se stařík, „jaké veliké věci?“ Muž se od srdce
zasmál. Vítr už venkovní vlhký vzduch pořádně rozdmýchal, takže museli oba mluvit více nahlas.
„Třeba ukázat lidem,“ odpověděl muž na starcovu otázku, „kdy přesně mají sít, kdy sklízet, jaké
slavnosti ctít …“ Muž si odkašlal. „… a hlavně,“ dodal, „jak se starat o Zemi, jak se vypořádat se všemi
vetřelci a zloduchy jednou provždy.“ Stařík zavřel oči. Jak tajemný muž mluvil, na starcových víčkách
se malovaly obrazy. Jeden za druhým, hezké, ošklivé, boj, milování, radost, utrpení … slova vycházející
z úst muže zněla jako zaříkání1, které mělo moc proměňovat2 to, co se zdálo být pevným a
neměnným.
„Střílejte!“ zazněl dunivý hlas mládence, který seděl na stromě. Koukal se do dálky, na blízko, všude
po hustém prastarém lese. Všude po houštím pokrytém vršku. „Támhle vedle potoka!“ zakřičel
znovu, „Dývušo, Pravomíre!“ Dvojitý výstřel z jasanových luků. Šípy přesně zasáhly živý terč. „Miřte
na krk,“ pokračoval mladík ve vydávání rozkazů, zatímco samotné stromy v nelibosti šuměly a hýbaly
se3. Neměly rády útočící vetřelce, kteří postupovali podél potoka. Navíc na takový hluk žádný ze
zdejších stromů nebyl zvyklý. Mladík na stromě vytáhl zpod opasku dřevěnou píšťalku, na kterou
spustil děsivou trhanou písničku. Zvuk se nesl až k uším vetřelců, kterým vtiskl neklid do srdcí.
Mladíkovým spolubojovníkům však dodával sílu. Na první pohled se zdálo, že všude po rozlehlé
zvlněné lesnaté krajině panuje zmatek. I když měli vetřelci veliké ztráty, stále postupovali dále.
Nehodlali se vzdát, nechtěli na sebe vzít takovou potupu. Když už se první z nich dostali do blízkosti
stromu, na kterém mladík seděl, zvuk najednou ztichl. Vetřelci se zastavili. Ticho před bouří.
5

Zasvištění nikdo z nich neuslyšel. Jeho důsledku si povšimli teprve tehdy, když se jeden z nich svalil na
Zem, mrtvý. V obličeji měl zabodnutou vrženou sekeru. Ani se nenadáli, když tu najednou mladík
seskočil ze stromu do hromady listí přímo před ně. Na nic nečekal a vší silou udeřil do dalšího
vetřelce, kterého odrazil přímo do skalnaté a zrádné rokle, jejíž bílé kamenné tesáky byly chtivé krve.
Mladík byl neuvěřitelně silný – ne nadarmo se o něm říkalo, že má železnou pěst. Teprve nyní se
vetřelci dali na útěk. Mladík s hnědými lesklými vlasy se jen usmíval. Potom se sehnul a z mrtvoly
cizince vytáhl svou kouzelnou sekeru, kterou zastrčil za svůj tajemný opasek. Ten byl získal darem od
své milé, jejíž domov se nacházel za neviditelnými dveřmi u jedné statné Lípy, které byly přímo
v hlohovém keři. Mladík jí v duchu děkoval a těšil se, až se s ní opět shledá. Při této myšlence si
rukama očistil své plátěné převážně bílé oblečení. Nadechl se čerstvého vzduchu s příměsí vůně
vítězství. Zanedlouho bylo slyšet křupání větviček a lehké kroky cvičeného běžce. „Dobrá práce,
Lesklovlasý,“ pronesl jen o něco málo starší muž, „máš vskutku pozorovací nadání.“ Mladík se jen
pousmál. „Ještě není konec, Pravomíre,“ dodal potichu, „vrátí se, i se svými vůdci v čele.“ V tu chvíli
se začaly ozývat kroky ze všech stran. Popadané listí šumělo. Za okamžik se kolem stromu sešlo všech
dvanáct mužů, kteří si dohromady říkali jednoduše Voj. Úplně všichni do jednoho byli ještě v bojovém
nadšení … a měli hlad. Dokonce i Slunce najednou více zazářilo a osvětlilo tvář lesklovlasého hrdiny.
Jemné listy stromů se působením paprsků uklidnily. Nastala chvíle ticha. Chvíle, kdy byl mladík
hluboko ve svých myšlenkách. Někdo k němu promlouval. Někdo ho utěšoval. Zvedl se Vítr. Mladík
v duši spatřil vlídný obličej, který si jasně pamatoval z dětství. Ten obličej nyní přebýval v zelené
podzemní říši, s mladíkovými prarodiči, jejich rodiči, a tak dále. Všichni na něho byli hrdí. Viděl to, cítil
to. Byl znovu malým chlapcem žijícím v chaloupce se svou maminkou, s tím vlídným obličejem a
jemnou rukou, která ho hladila a utěšovala. Ostatní mladíci již z úkrytu donesli zásoby jídla a pití,
spoustu placek, ovoce a celou mísu jáhlové kaše. Pravomír se dal do zpěvu, i když hudební nadání
zrovna neměl. Soběslav si začal brousit sekeru a smát se příběhům, které vyprávěli jeho druhové. A
onen velikou silou nadaný mladík stále seděl v zamyšlení. Daleko od ostatních. Bohové totiž chtěli,
aby právě tady a teď, uprostřed hlubokého lesa, o samotě přemýšlel.

Zrození
Kdysi dávno na úbočí hor poblíž srdce světa bydleli dva starší rodiče se svou dcerou, která svým
půvabem a krásou upoutala nejednoho mladíka. Zdálo by se, jako by ji obdivovali i duchové krajiny,
kterým se líbila nejen vzhledem, ale také svým chováním. Byla opravdu dobře vychovaná, laskavá,
svědomitá, upřímná a velmi odvážná. Nebála se sama chodit hluboko do lesa a pozorovat Lososy, jak
skákali v průzračné vodě horské říčky. Všichni tři žili poněkud stranou ostatních lidí, protože byli
nadaní zvláštními schopnostmi, kterých se ostatní báli. Prý rozuměli řeči zvířat, takže s nimi dokázali
být zadobře a svěřit se do jejich ochrany. Poutali však na sebe nechtěnou pozornost. Když někteří
zlomyslní duchové poznali, že jim tito lidé občas rozumí a že dokážou využívat sílu skrytou na různých
místech, chtěli je zneužít pro své záměry. Dívka byla zvláště opatrná, ctila bohy a chodila krmit
ptáčky, především Sýkorky, Červenky a Brhlíky, kteří jí slíbili, že budou dávat pozor, aby se jí něco na
toulkách lesem nestalo. Rodiče však v pozdějším věku na mnohé věci zapomínali, protože si mysleli,
že už se jim nic nemůže stát. Jednou k nim uprostřed noci přišla ženská postava zahalená v dlouhém
plášti, která jemně a studeně zaklepala na dveře domečku. Rodiče byli sice pohostinní a nikoho, kdo
by snad mohl být v nouzi, nenechali na holičkách, nicméně když vykoukli škvírkou ven, ulekli se. Ovál
je studený vánek a přepadl je strach. Ihned dveře zabouchli. Otec vzal do ruky sekeru, kdyby snad
mělo k něčemu dojít. Ženská postava zaklepala podruhé. Rodiče se ani nehnuli. Dívka spokojeně
spala, vůbec nevěděla, že se kolem ní něco děje. Chlad byl všude kolem. „Dobří lidé,“ ozval se temný
hlas, „otevřete a nechte mě u sebe přespat.“ Matka sebrala poslední zbytky odvahy a rozhodla se, že
vstane. Avšak ještě dříve, než se dostala ke dveřím, uslyšela strašidelný zvuk, který jí připomínal
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cvakání zubů. Třetí zaklepání. Syčivý zvuk. Netrvalo dlouho a všechno zmizelo, chlad, zvuky i samotná
postava. Všude byl klid, ani lísteček se nepohnul. Rodičům chvíli trvalo, než se vzpamatovali, ale
nakonec přeci jen usnuli. Nevěděli však, jaké zásadní chyby se byli dopustili. Druhý den ráno se dívka
protáhla, vstala a posadila se na tvrdou Zem. Byl opravdu krásný den. Ptáčci zpívali, Slunce
osvětlovalo zalesněné kopce v okolí. Něco však nebylo v pořádku. Když se dívka rozhlídla po
místnosti, spatřila, že se její rodiče svíjejí v horečkách a v bolestech. Vyděsila se. Okamžitě rozehřála
ohniště a začala v kotlíku připravovat bylinný nálev z rostlin, které se jí nejvíce osvědčily v boji
s nemocemi. Když se voda dostatečně ohřála a začala vřít, dívka nabrala trochu nálevu do džbánu a
ze zbytku začala pomocí lněného šátku připravovat teplé obklady. Dávala rodičům napít, utěšovala je,
avšak nic nepomáhalo. Nejednalo se o běžnou nemoc. Její matka si něco povídala pro sebe, ale dívka
tomu nerozuměla. Až nakonec uslyšela: „Běž!“ Dívka na nic nečekala, věděla, že její matka neříkala
nic jen tak. Tak jak byla, jen v dlouhé plátěné košili, vyběhla ze dveří směrem na vrchol kopce.
Netrvalo dlouho a v dáli za sebou uslyšela štěkot. Podivný a temný. Zlý. Zdivočelí Psi, kteří byli
mnohem nebezpečnější než plaší Vlci. „Kde se tu vzali?“ pomyslela si dívka, „maminko, tatínku!“
Bušení na dveře. Chtěla se vrátit, ale v hlavě jí znělo pouze matčino: „Běž!“ Ani nevěděla, kudy se
ubírá. Prostě běžela dále a dále hustým lesem. Nezastavila se ani ve chvíli, kdy ji ovál studený dech.
Něco za ní běželo – nebo někdo? Někdo, kdo se děsivě smál. „Odmítli jste poskytnout pohostinnost,“
znělo jí v hlavě, „mně, Smrti samotné. Nuže ji nabídnu já vám.“ V tu chvíli se však ozvalo křičení
zpěvných ptáčků. Těch ptáčků, které dívka byla krmila a kteří jí byli nabídli svou pomoc, když bude
v nesnázích. Najednou Slunce zazářilo, až dívku samotnou oslnilo. Sýkorky, Červenky, Brhlíci, Kosové
a další se slétli a obklopili dívku ze všech stran. Ta si chránila obličej, ale nikdo z ptáčků o ni ani
nezavadil. Když nakonec dívka oči otevřela, všude byl klid. A nejen to – celá krajina kolem vypadala
docela jinak.
V dáli bylo možné spatřit veliký sad s ohromnými Jabloněmi se zlatými jablky, na které svítilo sluneční
světlo. Mezi nimi občas protékaly tak čisté potůčky, že v nich bylo možno spatřit svůj odraz. Vedle
sadu se nacházela malá políčka oddělená mezemi skládajícími se převážně z šípkových a hlohových
keřů. Za nimi se pak nacházely nekonečné lesy, které působily klidně, spokojeně a víc než zdravě.
Stromy rostly vzpřímeně, nekřivily se. Mezi Jabloněmi, šuměním listů a potůčků poletovali ptáčkové,
kteří svým zpěvem dívku v této podivné nádherné zemi vítali. Dívka sama nevěděla, co má vlastně
dělat. Byla z té krásy všude kolem unešená. Pomaličku vykročila vpřed, neohlížela se, pokračovala
směrem k rozměrnému sadu, na jehož okraji po chvíli spatřila dřevěný domeček, který byl napůl
zapuštěný v Zemi. Nebála se, že by jí něco ublížilo, protože cítila, že strach a nebezpečí v této zemi
nemají žádnou moc. Pokračovala směrem k domečku, blíže, směrem na rostlinami obklopený kopec.
Když přišla ke dveřím, nadechla se a lehce na ně zaklepala. Ještě před tím, než doklepala, se však
dveře zničehonic otevřely, jako kdyby ji obyvatelé domečku očekávali. „Pojď dále,“ promluvil medový
mužský hlas. Dívka sklopila zrak a pomaličku vstoupila dovnitř. Byla skromná a bála se těmto lidem
pohlédnout do obličeje. Věděla jen, že se v domečku nachází dva lidé, mladý muž a mladá žena, oba
v překrásném oblečení, které dívka sama neznala. Šla dále. Chtěla promluvit, ale nemohla. V tu chvíli
si vzpomněla na to, jak její rodiče leželi v bolestech, na smečku divokých Psů, jak prchala, a jak se
objevila na tomto neznámém místě kdoví kde. Rozplakala se. Teprve nyní pozvedla zrak a podívala se
do vlídných obličejů obou mladých a krásných lidí. Mladý muž měl na sobě čistě jasné bílé oblečení, a
na zlatavých vlasech věnec z Třezalky. Žena oproti tomu nosila růžovobílé lehké šaty a věneček
z letních květin. Její vlasy se zdály přecházet od hnědé barvy po jasně zlatou. Byla těhotná. „Vítej u
nás,“ řekla žena, načež dívce podala nádobu s tekutým medem ochuceným bylinami a jablkem.
„Ničeho se neboj,“ pokračovala žena, „a pověz nám, co tě sem přivádí.“ Muž seděl na Zemi, ale po
těchto slovech vstal. Byl asi o hlavu vyšší než sama dívka. „Tvé rodiče už nezachráním,“ řekl najednou.
Dívka se podivila tomu, že ten mladý statný muž ví o jejích rodičích. „Ale zařídím to tak,“ pokračoval,
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„aby se dostali ke svým předkům do zelené podzemní říše.“ Dívka byla zmatená. Jak by to ten muž
mohl asi zařídit? Kdo jsou tito lidé vlastně zač? A … jsou to vůbec lidé? Dívka padla na kolena. Její
zmatení již dosáhlo neúnosných mezí. Muž s ženou se vlídně usmáli. Dívka se jim líbila, ani nevíte, jak
moc. Rozhodli se proto, že ji obdaří úkolem spojeným s nesmírným požehnáním. Žena přistoupila
k dívce a dotkla se jí. V tu chvíli dívka pocítila podivnou křeč v břiše, jako by jí žena něco předala, něco
velice osobního. „Běž domů,“ řekl muž nakonec, „uvidíš, že teď už bude vše v pořádku. Doufám, že se
ti v Zemi Jablek líbilo.“ Na ta slova se vše před dívkou rozplynulo ve zlatožluté sluneční záři. Motala
se. V hlavě jí zněly hlasy, které ji uklidňovaly. „Spi,“ znělo všude kolem ní, „odpočiň si. Všechno
pochopíš později.“ Chvíli to znělo skutečně, chvíli jako sen. Dívka zavřela oči. Tma. Když je pak
nakonec po dlouhé době otevřela, uvědomila si, že je zpět u sebe doma zabalená v kožešinách a
plátnu. Ležela na Zemi. Ve vzduchu byl cítit kouř z Pelyňku. Ohniště hořelo a v kotlíku se vařila ovesná
kaše. „Kdo ji tam dal?“ pomyslela si zmateně. Chvíli se jen tak rozhlížela po uklizené místnosti, až se
nakonec rozhodla vstát. Opatrně vyšla ze dveří směrem na známou mýtinu, odkud měla výhled na
daleké zalesněné kopce. Všude byl klid, pouze Vítr šuměl v korunách stromů. Teprve nyní si dívka
všimla, že v dáli u veliké Borovice dohoříval oheň. Zvědavost zvítězila nad opatrností. Dívka k ohni
přiběhla a spatřila, že je plná kostí nějakých zvířat. Psů? Dívka zvedla hlavu a na velikém kopí uviděla
nabodnutou psí hlavu – byla to hlava přesně toho divokého Psa, kterého dívka jako prvního při svém
běhu o život byla spatřila. Dívka se tomu podivila, nicméně šla dále a dále k jedné Břízce, u které
často se svými rodiči byla vysedávala a poslouchala nejrůznější pohádky a básničky. U té Břízky se
byla naučila i svou první písničku. Tentokrát však bylo vše trochu jinak, protože Břízka tam nebyla
sama. Pod ní se totiž nacházela čerstvě navršená mohyla, v jejímž středu byla ukrytá urna s drobnými
oběťmi a střepy z obětované hliněné misky. Na vrch mohyly byly opatrně položeny dva věnečky,
které dívka již byla spatřila – jeden celý třezalkový, druhý ze všech možných letních květin. Dívka moc
dobře věděla, čí těla v této mohyle spočinula a kteří tajemní lidé je pohřbili. Byla sice ráda, že jsou její
rodiče již v bezpečí a šťastní, nicméně ji mrzelo, že teď musí být na vše sama a že ztratila přímý styk
se svými milovanými. Okamžitě padla na Zem a rozplakala se. Trvalo dlouho, než se z toho všeho
vzpamatovala.
Uplynul nějaký čas, co dívka chodila po lese, sbírala borůvky a pěstovala plodiny tak, jak byla doposud
zvyklá. Starala se o domeček i o těch pár zvířátek, které jí po rodičích zůstaly. Občas k ní zavítal někdo
ze vzdálených vsí. Když se dotyčný seznámil s jejím příběhem, prosil ji, aby s ním odešla do vesnice.
Když však dívka důrazně odmítala, dotyčná žena či muž se jí snažila alespoň nějak dočasně zajistit
nebo jí vypomoci. Tak se dělo až do jedné noci, kdy dívka měla prazvláštní sen. V tom snu ji oslnila
zlatá sluneční záře, v níž se zjevil veliký blýskající Orel. Následoval křik dravce, kdy si dívka musela
zacpat uši. Záblesk. Místo Orla tam najednou stál švarný mladý muž. Byl to přesně ten samý, kterého
byla potkala v té kouzelné zemi s množstvím Jabloní a čistých potůčků. Muž měl na sobě bílé
oblečení, červený plášť a celkově vypadal jako mocný bojovník. Jeho studánkové oči však byly vlídné.
„Víš, kdo jsem?“ zeptal se muž tajemně. Dívka nic neříkala, ani se nehýbala. Muž pokračoval
v projevu: „Říkají mi Sluneční Hrdina. Jsem ten, který odívá pole obilím a lesy listím.4 Chráním
studánky a horké prameny, přináším sílu do celého světa. Jsem Mocný Vid5 neboli mocný pán síly.
Někdo mě nazývá Dárcem, jiný Vítězem, třetí samotným Sluncem či zlatorohým Jelenem.“ Teprve
nyní dívka poznala, s kým má tu čest. Předtím ji v samém rozrušení ani nebylo napadlo, že by se něco
takového mohlo stát, že by se mohla setkat s bohy v jejich vlastním obydlí. „V tvém břiše vznikl
křesáním plamen,“ pravil ve snu dále Mocný Vid, „narodí se ti syn, můj syn. První jas, ten, který získá
slávu duchem a rozumem.“ Dívka se bála. Když se posléze probudila, zjistila, že je celá zpocená.
Nevěděla, co si má myslet. Bylo toho na ni zkrátka moc. Jenže – sen se vracel každým dnem. Pokaždé
v něm spatřila Slunečního Hrdinu, někdy dokonce, jak k ní přišel v podobě samotného Slunce.
V takovém snu se pak dívka sama měnila ve vodu a Slunce na ni svítilo, pořád a pořád, až začala vřít a
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točit se v kruhu. Dívka začala vše chápat, až když se sen pomalu stával skutečností. Uprostřed
divočiny v malém domečku už nebyla z lidského plemene sama, ale v břiše jí skutečně rostl syn. „Jak
je to jen možné?“ pomyslela si dívka, „to už jsem se dočista zbláznila?“ Když přišel čas porodu, útěchu
jí poskytli drobní zpěvní ptáčci, kteří jí rádi ve všem pomáhali. Malý chlapec vypadal kouzelně a dalo
by se říci, že i poněkud uvědoměle. Ve stínu statného Buku se usmíval, rostl jako z vody. Ať už to bylo
božským vnuknutím nebo radou od lesních duchů, dívka přesně věděla, jak svého syna pojmenuje:
„Na všechno koukáš tak bystře a zvídavě, proto ti budu říkat Přemysl.“ A tak se také stalo. Kromě své
bystré mysli byl chlapec i silný a matce ve všem pomáhal. Často vyběhl na nejvyšší kopec a volal do
všech stran, aby zjistil, jestli poblíž náhodou nežijí další lidé. Když se jednou po takové obchůzce vrátil
domů se svazkem roští, zeptal se matky: „Maminko, Vlci tu žijí, Lišky tu žijí, proč tu nejsou další lidé?
Copak jsme na tomto širém světě dočista sami?“ „Nejsme, synáčku,“ odpověděla s vlídným úsměvem
dívka, „ale ostatní žijí daleko, za třemi vysokými horami a třemi údolími.“ Chlapcovy oči se rozzářily:
„Tak tam pojďme, jen na chvíli.“ Dívka se zamyslela. Vzpomněla si na všechny ty dobré lidi, kteří ji byli
navštěvovali. Nakonec svému synovi odhodlaně odpověděla: „Vyrazíme zítra za úsvitu.“ Chlapec byl
nadšený, nicméně osud jejich záměrům nepřál. V noci, když se oba chystali ke spánku, uslyšeli houkat
Sovu velice blízko jejich domovu. Dívce to sevřelo srdce. Sova houkala stále blíže a stále hlasitěji: „Hů,
hůů! Pryč odtud! Utíkejte! Hůůů!“ Chlapec spal klidně, jako by se nic nedělo. Probudil se teprve, když
venku uslyšel praskat větve. Matka chlapci řekla: „Neboj se, hochu, a uteč zadním okýnkem.“
Najednou si dívka vzpomněla na slova své vlastní matky. Přesněji na jedno slovo, které znělo: „Běž!“
Jakmile to dořekla, vzala do ruky železnou dýku a přitiskla se ke stěně. „Proč, maminko?“ zeptal se
chlapec, „proč mám běžet?“ „Běž!“ přikázala znovu matka, a tak poslušný chlapec na nic nečekal.
Protáhl se okýnkem a utíkal pryč, co mu nohy stačily. Běžel houštím, Ostružiníky mu drásaly jeho
malé nožičky, ale nezastavoval se. Důvěřoval své matce. Navíc ho něco vedlo, nějaká myšlenka,
nějaký duch. Běž, utíkej, nezastavuj se! Kamení, roští, kopec, údolí, les všude kolem … utíkej mezi
houštími, kde odpočívají Vlčata. U Jabloně odbočil doprava, u studánky doleva, dále pokračoval
rovně. „Běž!“ slyšel v hlavě matčin hlas, „utíkej!“ Zničehonic zaslechl strašlivý výkřik. Chlapec běžel
dál. „Mami!“ řekl zadýchaně se slzami v očích. Nastalo mrtvé ticho.
Jakmile dívka uviděla, že se chlapec protahuje okýnkem a bezpečně utíká pryč, myslela na to, jak
odlákat pozornost. Už od začátku věděla, že to jsou potulní násilníci, kteří v noci kradou a zabíjejí.
Přišli už kdysi dávno. To bylo tehdy, když ještě bydlela se svými rodiči ve vesnici. Jednu chaloupku
vykradli a zabili všechny v ní, a to včetně jejího vlastního strýce. Zabili ho a ona to všechno viděla, jak
ho prohledávají, dýku zaraženou v jeho prsou. Dveře se rozletěly. Černý stín, který do domečku vtrhl,
třímal v ruce lesklý meč. Dívka na nic nečekala. Vrhla se vpřed a vrazila zloduchovi dýku do krku. Ten
se pak zhroutil na Zem bez sebemenšího záchvěvu hlasivek. Všude kolem byla tma. Stromy neklidně
šuměly. Než dívka stačila popadnout zloduchův meč, další dva příchozí ji popadli za ramena tak silně,
že se vůbec nemohla hnout. Tma byla stále větší a větší. V uších jí zvonilo, když najednou ucítila dech
třetího zloděje. Snažila se uniknout. „Nejeduj se, Zmije,“ promluvil podivně jeden z těch, kteří ji drželi,
„nemá to význam.“ „Tak tak, ale podívej, jakou má hezkou prdelku,“ pravil druhý, „to teprve bude
něco!“ „Dost,“ řekl třetí, „sebereme, co se dá, a pryč odtud.“ „Ale no tak,“ odvětil první, „dopřej nám
trochu povyražení, už se kdovíkolik dní potloukáme v této divočině. Můj táta by nám za nevyužití
příležitosti pěkně vyhuboval.“ V tu chvíli se ale dívka prudce vysmekla, popadla meč a … vykřikla
strašlivou bolestí. Třetí zloduch jí rozpáral břicho. „Zapalte to tu hoši,“ pravil a ukázal na mrtvého
zloducha, kterého dívka předtím byla zabila, „nikdo nemusí vědět, že jsme tu byli zrovna my.“ Všichni
lotři pokývali hlavou. Poté se hned dali do práce. Zatímco jedni nosili do domečku suché roští, druzí
balili kožešiny, meč, dýku, a co kde našli včetně zásob jídla na zimu. Poté vyšli ven, zapálili troud a
pochodně namočené smolou, načež domeček podpálili. Když viděli, že domeček hoří, rozhodli se
okamžitě odejít. Nicméně jim bylo podivné, jak moc hořící domeček zářil. „To je divné,“ řekl jejich
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vůdce, „co jste do toho hodili, chlapi?“ Jaké bylo jejich překvapení, když zpoza domu najednou
vyskočil vysoký jezdec na statném bílém Koni – a hnal se přímo na ně! Hodně z nich se rozuteklo, ale
mnozí další byli pobiti jezdcovým zářivým mečem. Lotři křičeli, umírali a utíkali. Poprvé za dlouhou
dobu je přepadl neuvěřitelně silný strach. Když se nakonec všechno uklidnilo, jezdec sesedl z Koně a
rychlostí blesku vběhl do hořícího domu. Plameny neublížily ani jemu, ani jeho bílému oblečení. Na
nic nečekal, popadl tělo dívky a vynesl ho ven. Jeho vlasy zářily slunečním světlem. „O svého syna se
neboj,“ řekl najednou směrem k mohylám, ve kterých byli pohřbeni rodiče dívky. Teprve nyní bylo
možné v mihotavém světle rozeznat ducha, přesněji duši dívky, která plakala a byla stále vyděšená.
Poklekla. „Jdi ke svým předkům,“ pokračoval Mocný Vid vlídně, „zavolám tě, až přijde čas. Přemysl
bude v dobrých rukou, uvidíš.“ Usmál se. Dívka úsměv opětovala, načež ji Mocný Vid ukázal cestu
k Matce Zemi, kde se mohla očistit a následovat své předky do zelené podzemní říše. Hluboko uvnitř
sebe jistojistě věděla, že z Přemysla vyroste chytrý, laskavý a odvážný hrdina.

Dětství
Chlapec běžel dále lesem, do údolí, za ohromné šedé kamenité skály. Kopcovitá krajina byla
neúprosná k jeho do krve rozdrásaným chodidlům. A všude tma, jen tma, až najednou: Náraz!
Chlapec vrazil do něčeho, co připomínalo kmen stromu, ale strom to rozhodně nebyl. Neměl větve,
byl celý osekaný. Na spodu byl opálený a jeho povrch byl hladký jako ruka. Když chlapec dopadl na
zadek na tvrdou Zem, chytil se za naraženou tvář. Byl najednou naprosto bez bázně, prostě jenom tak
seděl a rozhlížel se kolem. Díval se na ten podivný vysoký dřevěný kůl, který tam stál osamocený
uprostřed mýtiny, zahalený do černočerné noci. Když pak chlapec pozvedl hlavu a podíval se vzhůru,
teprve v tu chvíli se vyděsil. Do vrchní části sloupu byly totiž vyřezány hlavy, které splývaly jakoby
v jedno tělo. Chlapec je nepočítal, prostě se zvedl a běžel dále směrem do lesa. Uslyšel ržání Koní.
Podivil se tomu, protože živého Koně ještě za svůj kratičký život nebyl potkal. Všechno kolem
vypadalo upraveně, jako nějaká lesní vesnička. „Běž!“ slyšel v hlavě matčin hlas. Jenže chlapec už
běžet nemohl. Padl na Zem a samým vyčerpáním usnul. Strach z něj během spánku postupně
vyprchal. Opustil jeho tělo a vydal se zpět do temných hlubin, odkud pochází. Chlapec spal klidně.
V hlavě se mu objevila Třezalka, která s malým světelným mečem v ruce vyháněla z chlapcova těla
všechno trápení. Její žluté květy zářily na jeho chodila, její krev uzdravovala krev chlapce. Blížilo se
svítání. Kolem spícího chlapce se ozývaly zvuky. Kroky. Někdo k němu potichu přicházel. Chlapec ještě
spal, když mu šedovousý a šedovlasý dědeček poklepal na čelo. Těch dědečků tam bylo víc – asi
sedm. Všichni byli oblečení v převážně dlouhé bílé plátěné tunice, jejich kalhoty byly vlněné s různými
vzory. Nosili náramky, na kterých se nacházely nepopsatelné znaky, které většinou připomínaly
zvířata. Mnozí z nich pak měli na hlavě věnec z dubového listí a větviček. Chlapec pomalu otevřel oči.
V ruce jednoho starce uviděl dřevěnou hůl s vyrytými slunečními a rostlinnými vzory. Podivil se tomu,
ale nebál se. Jemné sluneční paprsky prosvítaly skrze listí na vysokých stromech přímo do
chlapcových očí. „Víme, kdo jsi,“ promluvil jeden ze starců. Měl podivný přízvuk a vypadalo to, jako
by si na mnohá slova teprve vzpomínal. Chlapec se opřel dlaněmi o listím zasypanou Zem, načež se
pomalu pokoušel vstát. „Včera jsme viděli znamení,“ pokračoval stařík, „pojď s námi, určitě jsi
hladový.“ Když chlapec vstal, starci ho odvedli dále k malým dřevěným domečkům, které byly celé
pokryté mechem a houbami. Vzduch tu byl velmi vlhký, až z něj oči slzely. Mezi domečky se
nacházelo ohniště s kotlíkem, v němž se vařila polévka. Chlapec přistoupil blíže, vzal poblíž ležící
bukovou misku a dřevěnou naběračkou si z kotlíku nabral. Starci ho se zvědavostí pozorovali. Jeden
z nich se na chlapce usmál a pravil: „Pocházíme z dalekých krajů6 …“ Dlaní ukázal směrem na západní
stranu. „… víš,“ pokračoval, „kdysi žili Vindové7 s lidmi z našeho národa bok po boku. Toho národa,
jehož kmenům dáváme zákony a který sjednocujeme, když nastane nouze.“ „A ta již začala,“ navázal
další stařec s vlídnýma hnědýma očima, „protože na Jihu povstalo něco, co chce mít kmeny
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roztříštěné a bezmocné, něco, co nás pomlouvá, něco, co nás vyhnalo z naší vlasti pryč.“ Stařec se na
chvíli zamyslel. Stromy kolem zašuměly. „Ve snech,“ pokračoval první stařec, „se nám zjevuje kometa
jménem Kaisaro. Je nám v patách, neustále. Ale my chystáme vzpouru, nakonec zvítězíme a
nastolíme přirozený řád. Přijdou hrdinové z řad domácích obyvatel, kteří náš národ zachrání. Do té
doby jsme však v různých zemích ve vyhnanství jako spící drak.“ Chlapec jeho slovům sotva rozuměl.
Starci to poznali a rozhodli se, že unaveného chlapce nebudou těmito řečmi dále trápit. Ostatně
spolu měli trávit ještě hodně času. „Zkrátka a dobře,“ pravil stařec s dřevěnou holí, „naučíme tě
spoustu věcí, abys připomněl Vindům to, co mnozí z nich již zapomněli. Zvyky, obřady, i dávné
spojenectví s naším národem, o kterém jsme se ti zmínili. Je načase, Premíás mak Beli Lú, tú Wind de
su lawú, abychom ti pomohli stát se tím, kým se máš stát.“ Chlapec jednoduše pokýval hlavou,
přestože zatím pořádně nic nechápal. Zdálo se, jako by si bohové s ním a s jeho matkou dělali, co se
jim zlíbilo. Staříci si mezi sebou něco povídali. „Beres?“ ozvalo se hlasitě najednou. „To,“ zněla
odpověď, „beru. Ak teutá, beionijo andai, nemati na Nemetoi.“ „Kuts?“ „Nemetoi sia koldo ná gustu.“
„Tú suwid.“ Smích. V tu chvíli se chlapec rozplakal. Nevěděl, o čem si staříci povídají, ale znělo to jako
povídání o nějakých divných lidech. Stýskalo se mu po mamince a po všech těch chvílích s ní. Věděl,
že dokud bude chodit po Zemi, nikdy se s ní neshledá. Pomaličku odešel na okraj lesní vesničky, dál
od staříků na místo, kde se nacházel nádherný a pravděpodobně i dobře udržovaný dubový háj. Tam
se posadil k jednomu starému Dubu a opřel se hlavou o něj. Plakal. Vítr ho hladil po tvářích.
Ve všem, co na našem světě je, působí moc koloběhu. Roční období se střídají, listí ze stromů padá a
znovu dorůstá. Stejně tak rostl i chlapec v péči podivných starců, kteří ho učili myslet, jednat a
bojovat. Pod jejich vedením skládal básně naplněné různorodými zaříkáváními, hrál na dřevěné
píšťalky a vnímal vše živé, co se kolem něj v srdci divoké Přírody nacházelo. Naučil se zákonům, které
se snažily vyhnout všem sporům a zajistit bezpečí pro své obyvatele. Zákonům, které dokázaly
sjednotit rody, kmeny, i celé kmenové svazy. Poznal důležitost pohostinnosti, starání se o nemohoucí
staré rodiče. Kdyby takovou povinnost člověk nectil, byl by považován za odpadlíka8. Netrvalo dlouho
a staříci chlapce odeslali na vrchol posvátného kopce hledat sílu a s ní související vidění. Teprve nyní
si skutečně zasloužil své jméno, teprve nyní se stal mužem. Ani myšlením, ba ani vzrůstem a
vzhledem již nebyl tím malým chlapcem, který vyděšený k smrti narazil do dřevěné sochy vícehlavého
boha. „Chceš-li poslat dar bohům do nebeské říše, musíš ho hodit do ohně.“ „Rozbij ho a hoď ho do
vody.“ „Do pukliny mezi skalami.“ „Ne, musíš si dávat větší pozor a neohánět se bezhlavě tím
mečem.“ „Dej si pozor a moc se nechlub tím, že je Lúbelon tvým otcem. Čekaly by tě jenom potíže.“
„Veškerá naděje této země leží na vás, Vindech, posledních z nekonečné řady.“ Přemysl. Takové bylo
jméno mladého muže, který se nyní vyznal v mnohých tajemných řemeslech. Naučil se bojovat,
básnit, sít a sklízet. Poznal, jak vést obřady a ctít bohy, aby všude po světě nastal přirozený řád. Naučil
se zaříkáváními proměňovat skutečnost, na což dohlíží samotní bohové. Mladík často procházel
dubovým hájem až na místo, kde u veliké Lípy pramenila studánka. Protože neměl žádného
vrstevníka, kterému by se mohl svěřit, často tam o svých strastech i radostech vyprávěl v naději, že to
někdo uslyší, že ho někdo utěší a pomůže mu se vydat na cestu životem. A skutečně – někdo
poslouchal. Jednoho dne takhle mladík seděl jako obvykle u studánky. Díval se do nedalekého
zalesněného údolí, kterým protékal šumící potůček. Ten byl napájen samotnou studánkou, její
zdravou vodou. Vše se zdálo být klidné a pokojné, když tu však najednou Lípa i okolní Hlohy
zašuměly, načež mladík uslyšel lehké dívčí kroky. Zarazil se. Podíval se směrem ke statné Lípě. Jaké
bylo jeho překvapení, když najednou uviděl před sebou stát dívku oděnou v lehkém bílém šatu
s věnečkem z květin na hlavě. Mladík nevěděl, co má udělat, co by měl říci. Ve vzduchu byla cítit
nádherná vůně. „Děkuji ti,“ promluvila dívka líbezným hlasem, „že si se mnou každý den povídáš. Víš,
bydlím ve světě za třemi vysokými horami a třemi hlubokými řekami, který se nachází za touto Lípou.
Když jsem uslyšela tvůj příběh, krásu tvých slov, byla jsem unešená a každý den jsem zde čekala, až se
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objevíš, až mi znovu o sobě něco povíš.“ Dívčina tvář zčervenala. „Ve snech jsem viděla,“
pokračovala, „že vykonáš velké věci, pro tuto zemi i pro nás, víly. Očistíš lidi od mnohých křivd, které
vůči nám vykonali a za které se jim mnozí z nás mstí. I ty sám se brzy pomstíš.“ Najednou si mladík
vzpomněl na svou matku a na tu noc, kdy byl musel uprchnout před nebezpečím. Dívka se usmála.
„Můžu si přisednout?“ zeptala se stydlivě. Mladík pokýval hlavou, i když byl stále poněkud zaražený.
Lípa se vlnila ve Větru. Podestýlka z mechu a listí nevydala jediný zvuk, když po ní dívka chodila. Víla
se posadila a pohlédla mladíkovi přímo do očí. Nastala chvíle ticha. „Kdo,“ zeptal se nesměle Přemysl,
„kdo zabil moji matku?“ „Vrahové, zloději a lupiči,“ odvětila lipová víla. Mladík se zamyslel. „Ale
neboj,“ řekla víla nakonec, „až budeš připraven, oni sami přijdou a pomstíš se.“ Víla byla neobyčejně
krásná, až to Přemyslovi vzalo dech. Od té doby se každý večer u Lípy na okraji dubového háje
scházeli. Vždycky před půlnocí ale víla odešla směrem k jednomu hlohovému keři a zmizela. Kolikrát
se Přemysl snažil najít nějakou skrytou chodbu v keři nebo jím projít, ale vše bylo marné. Vypadalo to,
jako by se vypařila. Víla ho však neopouštěla, každý večer se objevila a velice ráda si povídala. „Až
splníš svůj životní úkol,“ řekla mu jednoho večera, když je Slunce zalilo zlatooranžovou září, „budeme
navždy spolu.“ Mladík se usmál a vílu objal. Pocítil, že byla lehčí než pírko, ale zároveň věděl, že to
není žádný sen, že je to vílí dívka z masa a kostí. Byl šťastný.
Mladík stále rostl a sílil. Jednoho dne pak přišel za tím staříkem, který u sebe stále nosil tu kouzelnou
dřevěnou hůl. „Chtěl bych najít vrahy mé maminky,“ řekl mladík najednou, „viděl jsem je dnes ve
snu.“ Stařec se pousmál, pevně stiskl svou hůl a zavřel oči. „Není třeba,“ řekl najednou tajemně,
„zítra už bude všemu konec.“ Druhý den byl tichý a klidný, ani ptáček nezazpíval. Večer pak seděl
Přemysl jako vždy s vílou u Lípy, když tu zaslechl divné zvuky. Jeho sluch byl dobře vycvičený, aby
rozeznal Hraboše od Veverky. Nenápadně se vydal tím směrem, odkud zvuk vycházel. Byl stále
jasnější. Slova? Kdo si to tam povídá? Mladík rozeznal, že to bylo asi sedm nebo osm mužů. Přemysl
šel dál, až došel k druhému okraji dubového háje, který přecházel do temného hustého lesa. Zdálky
zpozoroval, že se ve svých počtech příliš nezmýlil, jen těch mužů bylo devět. „Kdo to je?“ pomyslel si,
„co tu chtějí?“ Přišel ještě blíže a zpoza Dubu začal poslouchat. Soustředil se. „Zapalte ty louče,“
pravil jeden z mužů, „tenhle háj se promění v popel. Už je načase, aby někdo ty dědky vykouřil –
tohle je náš les!“ Muži se chystali zapálit troud. Žár, oheň, tma … domeček stál osamocený uprostřed
lesa. Výkřik. Mami! „Tak a dost!“ ozvalo se zpoza Dubu. Všech devět zabijáků v koženém oblečení se
otočilo, aby pohlédlo do Přemyslových očí, které planuly jasným ohněm. Ten držel v ruce meč.
Pomaličku, plynně a bez cukání se k nim přibližoval. „Ale, ale, kdopak to k nám jde,“ řekl jeden ze
zloduchů, „nějaký výrostek. Na něj, chlapi, vždyť je jen jeden.“ Muži se zachmuřili. „Dál ani krok,“
zakřičel Přemysl, ale zloduchy nezadržel. Blížili se s vražedným zábleskem v očích. Najednou, jako
když šiška spadne, se však něco změnilo ve vzduchu. Přemyslovi se začala motat hlava. Podíval se na
přicházející zloduchy, pak kolem sebe – a nemohl uvěřit vlastním očím. Pro jistotu zamrkal, ale
postavy nezmizely. Nalevo od něj stála jeho matka, krásná jako vždy. Napravo pak … „Ne,“ pomyslel
si, „to nemůže být … to nemůže být Mocný Vid.“ Ale jeho oči se nemýlily. Bílé oblečení, červený plášť,
pásek z nejjemnějšího Lnu, věneček z Třezalky, zlaté vlasy a oslnivé světlo. Nebyl však čas na
přemýšlení ani pozorování. Přemyslova matka vyrazila vpřed a s pomocí zaříkání zamotala zloduchům
hlavy, že se někteří z nich začali motat na místě. „Co to má znamenat,“ rozkřikl se vůdce zloduchů,
„na něj!“ Sám vytáhl meč a vyrazil směrem k Přemyslovi. V tu chvíli ho Přemysl poznal, byl to ten,
kterého viděl ve snu, byl to vrah jeho matky. „Neboj se,“ usmál se Mocný Vid a dvěma prsty pohladil
čepel Přemyslova meče, „budu tě vést.“ Meč začal planout jasným ohněm. Zloduch se zastavil, patrně
ten oheň viděl, i když Mocného Vida ani Přemyslovu matku nezaznamenal. Obě postavy se totiž
ukázaly pouze Přemyslovi. Boj trval dlouho. Mladík uskakoval, sekal, prováděl otočky, a když se mu
něco nepovedlo, jeho tělo samo odskočilo. Měl v sobě ohnivou sílu, sílu Slunce, která ho vedla. Úhyb,
sek a úskok. Dva mrtví, sedm zbývá. Otočka, sek ze široka, hlava letí na Zem. Vůdce zloduchů padl.
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Čeká ho však horší osud než smrt. Přemysl se snažil zachovat chladnou hlavu, i když ho poháněla
divoká běsnící síla. Byla už dávno půlnoc, když boj skončil. I když Přemysl zvítězil a utržil jen drobná
zranění, vyčerpáním spadl na Zem. Ihned na studeném mechu usnul. Stromy si povídaly, celá krajina
ožila. Za nějaký čas se pak mladík probudil s nepříjemným kašlem, přeci jen na takové vypětí, a na
živé lidské protivníky, nebyl dosud zvyklý. Všude byla černočerná tma. Komáři byli očividně z kaluží
krve nadšení, všude bzučeli a Přemysla si nevšímali. Mladík se pokusil vstát, ale jen co se postavil na
nohy, zase upadl. Hlava se mu znovu zamotala, tentokrát velmi nepříjemně. Vítr studeně zafoukal a
Přemysl spatřil v mihotavém světle duše všech devíti zloduchů, jak poletují ve vzduchu a nevědí, kam
jít. „Jděte pryč,“ přikázal Přemysl z posledních sil, „a nikdy se nevracejte.“ Jeho slova však nebyla
vyslyšena, protože okamžitě na to jím a celým lesem otřásl zvuk rohu, nějakého silného a kouzelného.
Poté znovu. A ještě jednou. Zmatek, tma, ticho. Netrvalo dlouho a z lesa se vyřítil černý Kůň s
postavou velikého jezdce. Jezdec měl černý plášť a na hlavě nasazené obrovské parohy, tak obrovské,
že se málem dotýkaly větví statných stromů. Zasvištěl oštěp. Proletěl kolem Přemysla a nabodl na
sebe všech devět duší zloduchů, které zakřičely strašlivou a nepředstavitelnou bolestí. Přemysl dostal
strach, myslel, že jde jezdec i po něm. Ale ten jen sebral oštěp i se všemi devíti dušemi, shrnul je do
svého loveckého vaku a uzavřel do hliněných nádob v něm schovaných. Vzduch kolem byl studenější
a studenější. Zdálky bylo slyšet vytí Vlků. Přemysl poznal, co je ten jezdec zač, a slabým hlasem a se
sklopenou hlavou promluvil: „Pane lesa, Černohlave, prosím, ušetři mě.“ Lovec se otočil a skrze důlky
v jelení lebce, kterou měl přehozenou přes obličej, se na Přemysla podíval. Přemysl se začal bát víc a
víc. Lovec byl celý zahalený v zeleni a ve větvích stromů, Břečťan se kolem něj plazil jako živý zelený
had. „Dnes byl dobrý lov,“ řekl nakonec hrůzu nahánějícím hlasem, „ráno jim podřež krky, aby se
jejich krev vpila do Země k Matce Zemi, kam patří. Ona ji už očistí.“ Přemysl ihned znova usnul.
Nezdál se mu žádný sen. Krajina kolem ztichla, vše se zdálo být klidné a spokojené. Ráno pak mladík
učinil to, co mu byl Černohlav přikázal. Po jeho matce ani po Mocném Vidovi již nebylo žádných stop.
„Nyní jsi připraven,“ promluvil jeden ze staříků, kteří všichni seděli v dubovém háji kolem Přemysla.
Byli na něj opravdu moc hrdí. Dubové listy volně vlály ve vzduchu. Obloha byla zatažená, ale přesto
bylo možné za šedými mraky rozeznat schovávající se Slunce. „Pamatuj, co jsme tě naučili,“
pokračoval druhý stařík, „vždy a všude. Vydáš se do světa, který skrývá mnohá nebezpečí i mnoho
radostí. Ať půjdeš kamkoli, připomínej lidem, kým jsou, kde mají své kořeny.“ Mladík byl rád, že se
konečně vydá na cestu do neznáma. Že konečně pozná další lidi a jejich životy. Jediná věc ho však
velmi mrzela – že si nebude moct každý den povídat s vílou. Ještě před tím, než se Přemysl se všemi
rozloučil a než jim poděkoval za celou tu dobu, kdy ho cvičili a kdy u nich mohl vyrůstat, vydal se na
okraj dubového háje, ke studánce a k Lípě. Víla si tam zrovna česala vlasy a zpívala si nějakou
zpěvnou tajemnou písničku. Něco měla na klíně. Jakmile uslyšela mladíkovy kroky, otočila se a na
Přemysla se usmála. V dáli bylo možné spatřit zelenající se údolí. „Nebuď smutný,“ řekla mu, „budu
stále s tebou. Na, vezmi si to.“ Teprve nyní Přemysl poznal, co to vlastně víla v klíně schovávala. Byl to
opasek, který vypadal opravdu podivně. Byl celý hnědý, ovšem při bližším pohledu se zdálo, jako by
na něm něco běhalo stále dokola. Přemysl ho s vděčností přijal, načež si ho pořádně upnul kolem
pasu. Cítil se uvolněně. „Dokud ho budeš nosit,“ promluvila víla, „a dokud budeš dodržovat pravidla,
dokud budeš věrný sám sobě, nikdo ti neublíží, ať se o to jakkoli snaží.“ Přemysl byl překvapený, že by
obyčejný opasek, byť malinko podivný, mohl mít v sobě takovou moc. Poté si dlouho s vílou povídal,
až se nakonec oba se slzami v očích rozloučili. Mladík prošel kolem studánky, přes dubový háj až na
okraj lesní vesničky, kde ho již očekávali staříci. Přemysl jim všem poděkoval a slíbil, že se bude snažit
chovat čestně a v souladu s tím, co ho byli naučili. „Lúbelon tě ochrání,“ řekl stařík s dřevěnou holí,
„všechny nás čeká ještě mnohá dobrodružství. Neneseš v sobě pouze naději svou, ale i naději naši.
Víme, že nakonec upadneme v zapomnění, bude nám předsouvána špatnost i podivná úcta. Ty a to
vědění, které jsme ti předali, však nikoli. Alespoň ne teď. Už nemusíš běžet, Přemysle. Jdi hrdě a
13

směrem na severozápadní stranu. Duchové tě volají.“ Přemysl se uklonil, nadechl se a vyrazil skrze les
po cestičce, která se však po chvíli rozplynula. Slunce mu svítilo do obličeje. Netrvalo dlouho a začalo
se pomalu stmívat. Kosové zpívali, vlhký vzduch kolem nesl zvuk praskajících větví. Přemysl věděl, že
ho čeká dlouhá cesta.

Cesta do neznáma
Už po přebrodění Bílé řeky měl Přemysl dojem, že svou životní pouť nezvládne a všechny zklame – jak
své předky, ony staříky, Mocného Vida, nádhernou vílu i svou zesnulou matku. Jeho oblečení bylo
promočené a třásl se zimou. Vše se ještě zhoršilo, když procházel mezi dvěma ohromnými šedými
pískovcovými skálami. Zima, tma a tajemno. Země pod ním čvachtala. Alespoň, že měl u sebe
náramek z jeřabin, který ho ochraňoval před zlomyslnými silami. Měl s sebou i váček naplněný šípky a
hložinkami. Vše mělo sloužit jako přirozená nadpřirozená pomoc. Na vrcholu jedné pískovcové skály
rostly vedle Jeřábů i Břízky a zakrslé Duby. „Je to těžké, viď,“ ozval se zničehonic tajemný hlas, „však
buď rád, že tě alespoň nic nežene. To mně šlo o život, když jsem byl stejně starý jako ty a musel se
postavit na vlastní nohy.“ Přemysl se zastavil. Rozhlížel se kolem, ale nikoho nespatřil. „Nezajímá tě,“
pokračoval hlas, „kdo mě chtěl zabít?“ Přemysl zavřel oči. V srdci pocítil zmatek, který byl doprovázen
zvukem křiku několika hlasů, jež mu zněly v hlavě. V mysli se přenesl do jedné vesnice uprostřed lesa,
kolem níž se nacházely sady a políčka. Lidé vypadali šťastně, ale zničehonic se na ně vyřítili nějací
šílenci na Koních. Nebyli to obyčejní jezdci, ale měli na sobě něco, co vypadalo jako rybí kůže.
„Přízraky,“ pokračoval hlas, „dnes jsou to divoké přízraky na Koních, protože je bohové potrestali za
jejich špatnosti. Ale tehdy to byli lidé. Hnědovlasí, modroocí, stejně jako já. Jediným rozdílem byla ta
rybí kůže a jak se chovali.“ Přemysl otevřel oči. Už to nemohl vydržet. „Kdo jsi?“ vykřikl zmateně.
Ozvěna zopakovala jeho slova. „Ukaž se!“ přikázal. Lehký vánek pohladil jeho tvář. „No dobrá,“
odvětil tajemný hlas souhlasně. Teprve nyní, najednou, jako když blesk uhodí, se před Přemyslem
objevila postava muže, jehož obličej byl pokryt mnoha jizvami. Přemysl poznal, že se jednalo o
nějakého ducha. „Také jsem Vind,“ řekl duch, „ale umřel jsem již před mnoha a mnoha léty. Mé
jméno je Plugos.“ Nastalo ticho. Teprve až po nějaké chvíli vzájemného pozorování se Přemysl lehce
uklonil. Než však stačil cokoli říct, duch Plugos ho předběhl: „Jedinou možností, jak ty šílence zabít,
bylo jim useknout hlavu. Ta jejich kůže se vůbec nedala prorazit.“ Přemysl poslouchal. „Byl jsem
zhruba stejně starý jako ty,“ pokračoval Plugos, „když přilítli do naší vesnice. Ani jsme se nestačili
nadát, a můj přítel, kterého jsem znal odmalička, od nich hned dostal smrtící ránu. Náčelník těch
přízraků pak odřezal mému příteli vlasy z hlavy, podřezali mu hrdlo a nechali ho vykrvácet. Mezitím si
všichni do jednoho nabírali tekoucí krev do dlaní, načež ji začali chlemtat, jako by snad byli nějaká
hladová divá zvěř. Od té doby …“ Duch se na chvíli zamyslel. Pohlédl na noční Oblohu, která se
třpytila nespočtem Hvězd. „… jsem se rozhodl,“ pokračoval, „že proti nim budu bojovat. Hnusilo se
mi, když z lebek našich lidí pili nějaký nepříliš sladký nápoj jako z nějakého džbánu. Když jsem to
spatřil, to jsem se na ně vždy nečekaně vrhl. Potom jsem se spolu se svými spolubojovníky rychle
stáhl, aby na nás nemohli.“ Přemysl nechtěl duchovo vyprávění přerušovat. „A poklady měli,“
pokračoval Plugos, „to jo. Hodně jsme jich nabrali a schovávali, kde se jen dalo. Zemřel jsem pak jako
už starší, když jsem proti nim bránil jednu dřevěnou pevnost uprostřed jezera. Střelili mě otráveným
šípem. Labutě tehdy plakaly – pamatuji si to, jako by to bylo dnes. Nakonec mou duši zachránila
jedna Vlaštovka, která mě přenesla na návštěvu do Země Jablek v nebeské říši, než jsem se pak
odebral za svými předky do zelené podzemní říše.“ „Takže,“ přerušil ducha Přemysl, „jste byl hrdina?“
Duch se nahlas zasmál. „Dá se to tak říct,“ odvětil, „ale všechno tohle ti říkám proto, že budeš mít co
dočinění s těmito přízraky, i když už dávno nejsou lidmi.“ Teprve nyní se Přemysl s Plugem posadili,
načež si ještě při svitu Měsíce povídali. Přemysl byl překvapený i zvědavý zároveň. Krajina kolem byla
živá – a propojená s předky a jejich příběhy. „Děkuji vám,“ pravil Přemysl nakonec, „co když ale mě
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přepadnou teď, když už nejsou lidmi? Jak se mám zachovat?“ „Uteč,“ odvětil ihned Plugos, „nesmíš
se jim postavit čelem, jinak tě popadnou a odnesou do strašlivého světa, odkud se nikdo zatím živý
nevrátil. Zapomeň na meč, ten většinou jen skrze přízraky pronikne a nic jim neudělá. Lepší je lískový
prut, ještě lepší sluneční světlo. Vrhni se na ně nečekaně, z boku, a shoď je z Koně na Zem nebo jim
usekni hlavu.“ „Lískový prut?“ zeptal se udiveně Přemysl. „Jistě,“ odvětil Plugos, „co je na tom
divného? Musíš ho však utrhnout pomocí správných obřadů, aby v něm byla síla, část ducha oné
Lísky. Aby byla ochotná ti pomoct se vypořádat i s bytostmi, které tak úplně nepatří do tohoto světa.“
Plugos vstal. Pohlédl Přemyslovi přímo do očí. Za ním se nahoře mezi korunami stromů blýskaly
Hvězdy. „Pomůžu ti,“ řekl nakonec, „až přijde čas. Teď jdi. Nesmíš se tu moc zdržet, na tvé cestě tě
ještě čekají dvě další setkání.“ Po těchto slovech tajemný duch Plugos zmizel. Přemysl zamrkal očima.
Rukou nahmatal svůj náramek z jeřabin, který se trochu rozpálil. Podobně jako ty jeřabiny, i onen
lískový prut byl předělem mezi více světy, skrze nějž mohla proudit dobrá plodivá síla. Pokud však
nějaká síla chtěla jeho nositeli ublížit, lískový prut tomu bránil. „Další dvě setkání,“ pomyslel si
Přemysl, „dobře, snad jsem připraven.“ Vstal. Už mu nebyla taková zima. Něco tajemného ho
ohřívalo. Nadechl se, načež se pomaličku vydal dále na cestu – měl namířeno rovně do skalnatých
hor.
Když se prodíral houštím, najednou ho přepadly obavy. Není se čemu divit. Byl sice odvážný a
statečný, nicméně dosud se na podobnou cestu nikdy sám nebyl vydal. Narazit sem tam na Vlka či
Vlče pro něj nebylo až takové překvapení, nicméně Los, Zubr nebo Medvěd, to byla docela jiná věc.
Rys zase naproti tomu rád tajně sledoval toho, kdo se mu zalíbil. Pozoroval dotyčného ve dne v noci,
kdy se skrýval v houští a čekal, co bude. Na to všechno Přemysl myslel, když se konečně prodral
pichlavými Ostružiníky. Snaha nicméně stála za to – vstoupil do krásného bukového lesíka, kterého
ozvláštňovala sem tam nějaká ta Jedlička. Stoupal do kopce. Na vrchol hory. Přemysl se cítil moc
dobře, protože vnitřně věděl, že je toto místo posvátné a dobré. Stromy rostly rovně, byly zdravé a
pěkné. Listí na stromech i pod nohami šustilo. Když se konečně dostal na vrchol, spatřil, že se poblíž
březového háje nachází průzračná studánka, která se třpytila ve stříbřitém světle Měsíce. Přemysl k ní
opatrně a s pokorou přišel, poklekl a napil se. „Chutná ti voda?“ uslyšel najednou hlas. Jakmile zvedl
hlavu od studánky směrem k jednomu velkému Buku, uviděl před ním modravé světlo. To se posléze
změnilo v postavu usměvavého muže, jehož tvář zdobil knír. Podle oblečení se jednalo o nějakého
velmože. V ruce držel roh s nápojem, který pomalu Přemyslovi podal. Ticho. Svit Měsíce se odrážel od
jemných březových lístků. Přemysl zamrkal očima, načež roh opatrně vzal do rukou. Potřepal s ním.
Přičichl si. Ucítil vůni medoviny. „No jen se napij,“ pravil tajemný muž, „sám jsem ji vyrobil. Po těch
staletích mi to už docela jde.“ Hrdě se narovnal a zvedl hlavu. Přemysl se pomaličku napil. Medovina
byla opravdu dobrá, jedinečná příměs ovoce a bylin. „Jmenuji se Margewid,“ pronesl muž. Přemysl se
zarazil. „Vy jste byl také Vind?“ zeptal se. „Ne,“ zavrtěl Margewid hlavou, „ale žil jsem s nimi bok po
boku. Bojoval jsem na Jihu i na Severu, na polední i půlnoční straně … ty všudypřítomné znaky Slunce
a Květeny, které jsem u Vindů vídal, jste dnes už opravdu přivedli k dokonalosti.“ Usmál se a ukázal
na železnou sponu s vyrytým vzorem, kterou měl Přemysl připnutou u svého kouzelného opasku. „Ale
kvůli tomu tady nejsem,“ dokončil Margewid a posadil se na Zem vedle Přemysla a šumící studánky.
Všechno kolem naslouchalo. Dokonce i stromy. „Zkrátka a dobře,“ pokračoval Margewid po
odkašlání, „musím ti povědět o těch panovačných lidech z Jihu. Dozvěděl jsem se, jak moc se už
rozrůstají a kdo je kometa Kaisaro. To za našich časů vůbec nebylo, takové bitvy, co jsou dnes.“
Zamyslel se. „Základem je,“ navázal, „že je musíš přepadnout nečekaně, nějaké zabít, nějaké
vystrašit, a rychle se stáhnout. Pamatuj, že nám lesy chtějí pomoct, proto se v nich schovávej,
podnikej výpady a připravuj pasti.“ Přemysl bedlivě poslouchal. Zhluboka dýchal, protože vzduch tam
na tom kouzelném místě byl opravdu čerstvý a plný síly. „Dokud budou lesy,“ dodal Margewid, „bude
naděje zvítězit nad vším, co by tě mohlo ohrozit.“ Jakmile to dořekl, vzal od Přemysla roh
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s medovinou a pořádně se napil. „Plno vesniček skrytých v lesích,“ pokračoval duch, „které vzájemně
spolupracují, to je to, co jsem na Vindech vždy obdivoval a obdivovat budu.“ Potom si s Přemyslem
jen tak povídal, o životě, o krajině, o místech a bytostech, které se na Zemi nacházejí. Pokládali si
společně hádanky a smáli se vtipům. Nakonec Margewid rozlámaně vstal. „Jdu domů,“ řekl,
„pamatuj, miř na citlivá místa, za krk, do podpaždí, na obličej. Tihle z Jihu chodí v řadách, proto měj
připraveno spoustu dobrých a rychlých střelců, co budou sedět na stromech. To je váš oblíbený
způsob boje, ne? Ještě teda výskoky z vody.“ Přemysl se usmál a pokýval hlavou. Věděl, že ho na jeho
noční cestě čeká ještě jedno tajemné shledání. Margewid mávl rukou, otočil se a potácivě odešel
směrem ke studánce. Tam se v modravém světle rozplynul.
Po této události se Přemysl vypravil na půlnoční stranu. Sešel z kopce dolů po klouzavém bukovém
listí, načež si to zamířil rovně skrze údolíčko, v němž protékal horský potůček. Ušel již pořádný kus
cesty, když se dostal k rozbředlému prameni jedné větší řeky. Přemysl se rozhlížel kolem sebe,
protože mu přišlo, že ho někdo sleduje. Listí, houští ani větve však nejevily žádné známky toho, že by
u něj měl být někdo další. Šepot. Přemysl se zastavil. Šepot zesílil. Pomalu přehlušil vlnící se listí na
stromech, až byl zcela zřetelný. „Říká se,“ začal Přemysl v šepotu rozeznávat slova, „že je zrodilo
samo ledové moře, z něhož povstal ohnivý drak v podobě hořící dřevěné lodi. Stařešinové tvrdí, že se
pak spojili s krvelačnými duchy bažin, jejichž dědictvím je olšovým dřevem zbarvený vlas, nepoddajná
šílenost, která může udeřit bez varování.“ Záblesk. „Tak proti nim jsem bojoval,“ pokračoval již docela
lidsky znějící hlas. Přemysl se prudce otočil. Za sebou uviděl stát dalšího ducha, oděného v bílém
labutím oblečení. „… a proti ostatním panovačným cizincům9, kteří za chvíli pokryjí celou tuto zemi,“
dokončil duch, načež se posadil na Zem. Usmíval se. „Sedni si,“ dodal. Přemysl učinil, jak mu duch
poroučel, i když sednout si na bahnitý povrch se mu dvakrát nechtělo. Přemysla bolely nohy, jelikož
za jednu noc urazil opravdu veliký, až neuvěřitelný kus cesty. „Jmenuji se Vidivoja,“ řekl hrdě duch.
Přemysl se zarazil. „Vy jste Vind?“ zeptal se. „Ano,“ odpověděl Vidivoja, „a umřel jsem teprve
nedávno.“ Všude kolem bylo mokro. „A,“ nemohl Přemysl zabránit své zvědavosti, „jak jste umřel? A
kde?“ Vidivoja si odkašlal. „Hodně daleko,“ odpověděl, „když jsem získával spojence a podporoval ty,
kteří proti panovačným cizincům bojovali. Tihle cizinci předtím byli ovládli náš kmen na Jihu. Chtěli si
nás podrobit, vyhnat nás pryč, zbavit se nás. Kořist byla jejich heslem, neboť jakožto dříve utlačovaní
teď sami utlačovali. A utlačovali nevinné.“ Vidivoja se zamyslel. „Ptáš-li se,“ pokračoval, „jak jsem
zemřel, pak věz, že jsem byl umučen na příkaz zlého kouzelníka Árjovisty10, pro něhož mají Vindové
nevhodný vzhled11. Jenže sám na svou zaslepenost doplatil, když se postavil proti těm železným jižním
bojovníkům a kometě Kaisaro.“ Celá Příroda kolem ztichla. V dáli pod kopci se ve tmě mihotaly stíny
dalekých a hlubokých lesů. „Jak,“ zeptal se Přemysl zaraženě, „mám bojovat proti cizincům?“ „Zaměř
se,“ odpověděl hned Vidivoja, „na jejich vůdce. Protože pokud snad živí odejdou z bitvy poté, co jejich
vůdce padl, znamená to pro ně doživotní stud a hanbu. Vůdci bojují pro vítězství, družina pro svého
vůdce.12 Schovávají se ve vlčích kůžích, při boji šílí jako diví, jsou těžko polapitelní a rádi se plaví na
lodích. Přesunují se v celých kmenech, i s ženami a dětmi – pokud se ti nějak podaří mezi nimi vyvolat
zmatek, jsi napůl cesty k vítězství.“ Přemysl se zamyslel. Hluboko uvnitř věděl, že s cizinci bude mít
nejvíce co dočinění, až přijde správný čas. Vidivoja se usmíval. „Víš,“ pravil dojatě, „těší mě, že mají
Vindové v sobě takovou sílu a takové požehnání od bohů. Těší mě, že máme tebe, Přemysle, první
jase, synu Mocného Vida, velikého jasu. Už od dob, kdy lidé vyšli ze stromů, kdy Vindové spadli do
velikého jezera a kdy, unášeni proudem, vylétli za pomoci proměňujících slunečních paprsků z Bílé
řeky v podobě Labutí, je bohové ochraňují. Naši předkové v labutí podobě přistáli na pevné Zemi,
načež se proměnili zpět v lidi oděné v bílých plátěných košilích. Bylo to zde, poblíž srdce světa, u
místa nazývaného Lawos.“ Přemysl ten příběh o původu Vindů vzal – i o požehnání bohů, kteří jim
dali za úkol s touto krajinou splynout a chránit ji před špatnostmi a před vetřelci. Úkol, aby tato
krajina zůstala zdravá a čistá, aby tu mohly bujně růst Bezy, Břízy, Duby, Habry, Buky, Jeřáby a další
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stromy a rostliny, aby tu mohli pobíhat Vlci, Lišky, nabručení Medvědi, aby tu mohli poletovat zpěvní
ptáci. Jenže se samozřejmě jednalo o těžký úkol. Přemysl pochyboval, že by ho kdokoli z lidí, ba
dokonce kdokoli z živých tvorů dokázal splnit. Vidivoja se usmíval, načež se rozplynul v podivné
zlatavé záři. Ta svítila zpoza dalekých stromů a s jeho zmizením nevyprchala. Přemysl se tomu podivil.
Věděl, že se něco zářivého za dalekými stromy nachází.
Lesní krajina těsně před svítáním vypadala kouzelně. Přemysl se vydal vpřed ke stromům, za nimiž
cosi zlatě svítilo. Na první pohled to vypadalo nehybně, ovšem po chvíli, jako když motýl vzlétne, se
záře přesunula jinam. Přemysla nenapadlo nic lepšího než ji bezhlavě a vší rychlostí následovat.
V ruce pevně třímal sekeru, kterou byl obdržel od staříků při jednom obřadu v dubovém háji. Všechny
ty zkoušky, ta podivná setkání, která byl prožíval už od dětství, mu vůbec nedávala smysl. Nevěděl
ani, odkud pocházela jeho matka, kdo byli jeho prarodiče vlastně zač, kdo byli jejich rodiče. Připadal
si zmateně a neúplně, poněkud odtrženě od okolního světa. Přemysl běžel, následoval záři, která ho
oslňovala, jako by byl jasný den, jako by byl ve žhavé poledne uprostřed žitného pole. Mokřady. Lužní
lesy. Přemysl běžel ze všech sil. Tu si však na něco vzpomněl, na něco, co mu byl řekl onen moudrý
stařík. Zastavil se. „Už nemusím utíkat,“ vykřikl zoufale, „stůj!“ Najednou, přesně jak to Přemysl
dořekl, se záře zastavila. Přemysl zamrkal očima. Na pahorku před sebou uviděl stát statného Jelena
se zlatými parohy, které oslňovaly okolní lesy. I když měl Přemysl poněkud obavy, přeci jen se skrze
mokrou lesní podestýlku vydal vpřed. Svítalo. Nad sebou na Nebi uviděl jasnou Ranní Hvězdu. Zdálo
se mu, jako by sestupovala směrem k němu. Byla větší a větší, jasnější a jasnější. Záblesk. Přemysl
padl samou únavou na Zem. Když konečně pozvedl svůj nyní poněkud zamlžený zrak, uviděl na
pahorku stát dva lidi. Jeden byl muž v bílém oblečení, se zlatými vlasy a vlídným pohledem, druhá
byla dívka v růžovobílých jemných šatech a se zlatou Ranní Hvězdou na čele. Přemysl je okamžitě
poznal – byli to švarný Mocný Vid a jeho žena Květinová Dívka, dívka života. Oba dva bohové na
Přemysla se zájmem hleděli. Všude kolem se nesla vůně rosy a nachový dech svítání. Ve vzduchu byla
slyšet uklidňující píseň. Tajemná. Uspávací. Přemysl jí nedokázal odolat a za pár okamžiků konečně
usnul. Mocný Vid s Květinovou Dívkou na sebe pohlédli. V srdcích obou plál oheň.

Na blatech
Už byl jasný den, když spícího Přemysla našly hrající si děti z nedaleké vesničky, která se jmenovala
Božkov. Děti se napřed vyděsily, nicméně po chvíli zvědavost přeci jen zvítězila. Všechny začaly
spícího mládence prozkoumávat a různě do něj šťouchat. Vzaly si k tomu dokonce dřevěný klacík.
Nejvíce je však zaujaly různé spony, které měl Přemysl připnuté kolem opasku. Jakmile pak spící
mládenec nahlas zívl, děti se okamžitě rozutekly. Neprchly však daleko, nýbrž se schovaly za
nedalekými stromy. Věděly, že se nemusí bát, protože zdejší divokou krajinu znaly moc dobře a
v případě nouze se dokázaly každému pronásledovateli bez sebemenších obtíží ztratit. Přemysl
zamžoural očima. Rukama se opřel o tvrdou Zem, načež se pomaličku postavil. Byl rozlámaný, trochu
promočený a byla mu neskutečná zima. Slyšel křupání a tlumené dýchání. Věděl, že ho někdo sleduje.
Když pak uviděl malé stopy v bahně, okamžitě mu bylo jasné, kdo by to asi mohl být. „No tak,“ řekl
nahlas, „mě se nemusíte bát. Vylezte ven.“ Napřed se nic nedělo. Ovšem po chvíli se přeci jen první
odvážlivci rozhodli, že se Přemyslovi alespoň z dálky ukážou. Stromy kolem v lehkém vánku křupaly.
Jakmile Přemysl spatřil prvního chlapce, okamžitě se zeptal: „Jak ti říkají?“ Chlapec vypadal vyděšeně.
Stál tam zaražený, jako by byl sám stromem. Nakonec však ze sebe přeci jen vyhrkl: „Trma, pane.“
„Těší mě,“ odvětil okamžitě Přemysl, „mé jméno je Přemysl a pocházím z druhé strany hor.“ Chlapec
zmateně kýval hlavou. „Je poblíž,“ zeptal se po chvíli Přemysl, „nějaká vesnice? Zavedeš mě prosím
ke svým rodičům?“ Nastalo ticho. Trma nevěděl, má-li učinit to, o co ho tento divný cizí člověk prosí,
nebo má-li raději uprchnout. Ostatní děti mezitím také opustily své úkryty. Stály všude kolem
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Přemysla – udržovaly si nicméně bezpečnostní vzdálenost. Trma hleděl na sekeru, kterou měl
Přemysl u sebe. „Neboj se,“ řekl Přemysl, „a vezmi si ji.“ Poté vzal sekeru zpod opasku a položil ji na
měkkou Zem. Poodstoupil o pár kroků. Netrvalo dlouho a Trma se odvážně vydal vpřed, načež rychle
sekeru popadl a poodstoupil. „Dobře,“ řekl nakonec, „pojďte za mnou.“ Přemysl se usmál a
pomaličku se za chlapcem vydal. Šli sice pomalu, ale Přemysl této příležitosti využil, aby si
zapamatoval hlavní body v krajině. Ostatně to nezabralo moc času a jak Trma s Přemyslem, tak i je
nenápadně následující děti se všichni dostali do malé vesničky, jejíž domečky byly napůl zapuštěné
v Zemi. V dáli byl slyšet zvuk opracovávání dřeva a mletí mouky mezi dvěma pevnými, z dály
přivezenými šedými kameny. Když pak první obyvatelé uviděli Trmu se sekyrou, podivili se. Ještě více
je však udivil příchod neznámého cizince. Zvuky utichly. Přemysl se zastavil přímo uprostřed
pracujících lidí mezi domečky. Vstříc mu vyšel statný vousatý muž s tmavým vlasem. Byl ještě o
trochu vyšší než Přemysl. „Vítejte, mládenče,“ pravil muž hrubým hlasem, „kdo jste a odkud
pocházíte?“ Přemysl se uklonil. Všichni lidé ho pozorovali. „Jmenuji se Přemysl,“ odpověděl na
otázku, „a pocházím z polední strany hor. Jsem zde, protože mě sem zavedli bohové a nemám, kam
jinam bych šel.“ Muž se rozhlédl po ostatních. Poté se usmál a potřásl Přemyslovi rukou. „Nu,“ pravil
nakonec, „pokud je to tak, rádi tě u sebe uvítáme, Přemysle synu …“ „Neznám svého otce,“
odpověděl Přemysl rychle. Pamatoval si na radu staříků, kteří mu byli pravili, že kdyby se o svém
skutečném otci někde zmínil, čekaly by ho s největší pravděpodobností jen potíže. „Jistě,“ odvětil
muž s úsměvem, „je to drsný kraj, odkud pocházíš. Tady v našem zapadákově je celkem klid.“ Několik
obyvatel vesničky se rozesmálo. Děti znovu začaly pobíhat a hrát si. „Jmenuji se Větruš,“ řekl muž
nakonec, „a jsem něco jako místní vladyka. Prosím přijmi naši pohostinnost.“ Potom se otočil na
ostatní, kteří k němu mezitím byli přišli. Všichni se rozhodli Přemysla ve své skromné vesničce
přivítat. „Bydlet můžeš u nás,“ pravila najednou jedna žena s plátěným šátkem na hlavě, „místo
máme a vidím, že ses už seznámil s naším synem.“ Jakmile to dořekla, ukázala na v pozadí si hrajícího
Trmu, který bezhlavě házel Přemyslovou sekyrou všude kolem. „Děkuji,“ odvětil Přemysl s úklonem,
„vážím si toho.“ Vánek stále přinášel vůni (nebo spíše zápach) bažin. Všechno kolem bylo plné života,
domečků, dřeva, džbánů, zvířat a rostlin. Přemysl byl rád, že je konečně mezi lidmi.
Uplynulo mnoho dní, kdy se Přemysl seznamoval s místními, pozoroval kováře při práci a hrál si
s dětmi. Všichni z vesnice si ho zamilovali, především takzvaný blatský rod, do něhož patřil i Trma.
Přemysl byl totiž velmi laskavý, mluvil moudře a nebál se práce pro blaho vesnice. Děti mu ukázaly,
které místní rostliny může sbírat, jaké jsou léčivé, jaké jedlé a kterým je lepší se vyhnout. Jednoho
dne, když se Přemysl koupal v říčce přitékající z hor, si ho všimlo několik dívek, které tam pravidelně
chodily pro vodu. Kapky na jeho vlasech zářily do všech stran. To bylo poprvé, kdy ho někdo nazval
lesklovlasým. Přemysl však také často sledoval různé dívky při koupeli nebo při práci. Byl na tomto
místě uprostřed lužních lesů opravdu šťastný. Dokonce i v době, kdy místním mužům pomohl zahnat
skupinu nájezdníků, kteří byli přijeli rabovat a znásilňovat. Přemysl se uměl stejně dobře ohánět
mečem jako sekyrou, a když se pořádně rozpálil, v pěstech měl železnou sílu. Měl radost, i když
usínal. „Vstávej,“ uslyšel jednoho rána dětský hlas, „máme sněm.“ Přemysl zamžoural očima. „Kdo
má sněm, Trmo?“ zeptal se. Trma se opřel o Přemyslovu ruku. Slunce svítilo skrze otvory na kraji
střechy. „Přeci,“ odpověděl pomalu Trma, „blatský rod. Pod velikým Dubem. Něco se děje, musíme
tam hned jít. Dnes tam můžu i já.“ Přemysl se usmál. „Dobře,“ pravil, „tak tedy pojďme.“ Ještě před
tím, než vyrazili směrem na východní stranu vesničky, se Přemysl oblékl a ledabyle upravil, aby
vypadal alespoň trochu k světu. Bylo nádherné ráno. Ptáci zpívali, lidé pracovali a v ovzduší byla cítit
vůně kouře. Někteří lidé vařili v kotlících polévku či kaši, jiní měli na několika železných nožkách nad
ohněm umístěnou železnou misku, v níž cosi smažili. Přemysl cítil vůni placek i smaženého masa.
Nezastavoval se však, nýbrž pokračoval stále rovně, na Východ, pod veliký Dub, který tam rostl od
počátků věků. Spolu s Trmou usedl do kruhu. Přemysl pohlédl vzhůru na líně se pohybující zvlněné
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listí. Netrvalo dlouho a sněm začal. Lidé rokovali, bavili se, povídali si o strastech. Poté Sudimír, který
měl největší slovo, povstal a promluvil. Před ním v posvátném ohni hořely stonky Pelyňku. Všechno
kolem bylo klidné, posvátné a vážné. „Jak víte,“ začal Sudimír vážně, „ve vedlejší vesnici se několik
pomatenců domluvilo, že se dají dohromady a půjdou loupit po kraji. Ze začátku to vypadalo, jako by
se snad jen bavili. Nicméně včera večer omráčili Radotu, znesvětili naše obětiště a sebrali nám zásoby
zrní – spolu s dalšími věcmi. Zásoby obilí na zimu!“ Všichni kolem se zdáli být překvapení. Nastal hluk
doprovázený projevy vzteku. Přemysl seděl klidně. „Musíme,“ pokoušel se Sudimír přehlušit ostatní
hlasy, „musíme to získat zpět.“ Všichni muži vstali z měkké a mechem porostlé Země. V jejich očích se
blyštilo odhodlání. Malý Trma nechápal, co se to vlastně kolem něj děje. V tu chvíli se před Sudimíra
postavil jeden hubený muž. Na tváři měl strniště vousů spojené s pronikavým pohledem, který by
snad dokázal vypálit díru do kamene. „Pověz,“ promluvil temně, „mají nějakého vojvodu? Kdo stojí
v jejich čele?“ Sudimír si povzdechl. „Mají,“ odpověděl neochotně, „je to Rychlonohý.“ Polovina mužů
se znovu posadila, načež okamžitě zmlkla. Hlasy se utišily. Onen hubený muž, s pohledem upřeným
na listí statného Dubu, děsivě pravil: „Jeho otec ho naučil bojovat tak dobře, že se mu málokdo
vyrovná. A nevím proč, ale od té doby, co zachránil nějakou pomatenou holku uprostřed bažin, ho
v bitvě provází studená síla, co vyděsí všechny jeho nepřátele. Není divu, že má ohromné štěstí a vždy
vyhrává.“ Odplivl si. „Radím vám,“ navázal, „co u něj nedosáhnete dohodou, to nechte být.“ Posadil
se. Všichni se zvědavostí v očích upřeli své pohledy na přemýšlejícího Sudimíra. „To nejde,“ zavrtěl
hlavou, „urazil bohy znesvěcením obětiště. Navíc pochybuji, že by nám zásoby vrátil dobrovolně.“
Pískání v uších. Přemysl povstal. „Vyřídím to,“ řekl prostě, načež pohlédl na Sudimíra. „S vaším
svolením,“ dodal. Lidé se na sebe zmateně dívali. Trochu se styděli, že s takovou odvahou v srdci
nepřišli oni, ale že se jednalo o mládence, který k nim byl navíc přišel teprve nedávno. Sudimír se
začal drbat na hlavě. „No dobrá,“ souhlasil, „pokud se nebojíš … za zkoušku nic nedáme. Kdo jde
s ním?“ Rozhlédl se po ostatních. Sice to chvíli trvalo, ale nakonec se přeci jen pár nadšenců
přihlásilo. Postavili se vedle Přemysla. Naopak hubený muž si znovu odplivl. „Kdo jsi?“ zeptal se
naštvaně. Přemysl v něm cítil zlobu. Zavřel oči. Na víčkách uviděl obrázky, jak za temné noci několik
postav proběhlo vesnicí. Dupání. Rychlost Větru. Viděl trnité keře, jezero, kožené krpce na nohou
běžců. A nakonec i toho hubeného muže, jak zezadu praštil Radotu. Přemysl otevřel oči. „Nejsem
z daleka,“ pronesl, „nemusím se představovat. Možná poznáš, kdo jsem, když řeknu pravdu – a u
všech bohů přísahám, že ji teď pronesu.“ Přemysl se hrdě vzpřímil. Shromáždění lidé čekali. „Pokud
snad zalžu,“ pokračoval, „mluv. Však hněvu bohů se střež, promluvíš-li, zatímco z mých úst vychází
pravda.“ Hubený muž byl nucen souhlasit, jinak by byl považován za zrádce. „Poslouchej dobře,“
pravil Přemysl tajemně, „včera v noci pět mužů vniklo do vesnice, na nohou kožené krpce, v rukou
dřevěné hole. Běželi kolem jezera a trnitých keřů, na vzdálený okraj, kde blatský rod drží své zásoby
schované v zemních hlubinách. Věděli, kam jdou, někdo jim to řekl – a to jsi byl ty. Navedl jsi je sem,
omráčil jsi Radotu, pomohl jim utéct a teď se nás chystáš vystrašit a sebrat nám poslední zbytky
odvahy. Je to tak. Tvé mlčení je tomu důkazem.“ Ticho. Lidé se dívali na Přemysla s pusou dokořán.
Jediný Sudimír si zachoval chladnou hlavu – tedy jen do chvíle, než na hubeného muže vykřikl:
„Vypadni a nikdy se nevracej!“ Poté následoval nadšený jásot. Hubený muž se nerozhlížel, a protože
dostal strach, okamžitě se ztratil ve vzdáleném houští. Jenom větve za ním zapraskaly. Shromáždění
členové blatského rodu vstali a Přemyslovi děkovali jednak za odhalení zrádce, jednak za jeho ochotu
jim pomoci proti silnému protivníkovi. „Řekněte mi,“ začal se Přemysl ptát, „kde Rychlonohý
přebývá? Jaké podmínky mu mám sdělit?“ Sudimír mu po domluvě s ostatními vše vysvětlil. Ti, kteří
se rozhodli jít s Přemyslem, mu pak ukázali, kterým směrem se mají do vedlejší vesnice vydat. A
vyrazili hned, co byl skončil sněm.
Přemysl šel hrdě a s úsměvem na tváři. Dostal totiž od Sudimíra moc pěkný železný meč se zdobenou
dřevěnou rukojetí, na které byly vyřezané vzory zvířat. Odvážlivci z řad blatského rodu ho vedli. Skrze
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houštiny, mokřady a čisté lesy. Kolem protékaly říčky, které zavodňovaly celou krajinu v dohledu.
Přemysl nevěděl, že nebude muset dojít až do vesnice. Onen hubený zrádce se totiž ještě předtím byl
vypravil za Rychlonohým a jeho družinou, aby ho varoval. Ten se připravil, sebral zbraně a vyrazil
směrem k mýtině obklopené vysokými Buky. Horský vánek příjemně chladil a rozvířil popadané listí.
Rychlonohý se usadil. Věděl, že ten podivný mládenec s věšteckými schopnostmi musí jít tudy. A
vskutku – nemýlil se. Zanedlouho se z lesa vynořil Přemysl se svým doprovodem. Rychlonohý vstal.
Vyrazil s mečem v ruce směrem k Přemyslovi a pravil mu, aby toto území opustil. Přemysl však odmítl
a sdělil Rychlonohému podmínky blatského roku – o vrácení zásob na zimu a o oběť k usmíření bohů.
Za to mu slíbil jménem rodu mír. Rychlonohý se jen usmíval. „Jak jsi odvážný,“ pravil, „ale poněkud
hloupý. Jestli okamžitě neodejdeš, Lesklovlasý, stihne tě smrt.“ Po těchto slovech se kolem
nepříjemně ochladilo. Přemysl v dáli, v houštinách, spatřil prazvláštní postavu. Byla to postava ženy
celé zahalené v bílém plátnu. Zmizela. Přemysl cítil, jak ho najednou popadl hněv. Onen Hněv
z tajemných hlubin, který se živí pálivým jedem. Přemysl s Rychlonohým pevně sevřeli meče. Srazili
se. V jejich očích to jiskřilo, v uších hučelo. Obě družiny se na sebe vrhly jako hladoví Vlci. Sek. Úskok.
Přemysl znovu uviděl tu tajemnou ženskou postavu, která ho však nyní upřeně sledovala. Spatřil
stíny, běsy v tělech lidí. Přál si, aby to skončilo, aby to šílenství zmizelo. Vlna tepla byla nahrazena
tichem. Čas se zpomalil. Kroupy. Najednou. Všichni kolem byli zmatení. Uslyšeli hrom – přihnala se
bouře. Ženská postava i s tajemnými duchy zmizela. Stalo se to náhle. Přemysl pocítil klid, který se
nyní rozléval po tělech a myslích všech přítomných. Rychlonohý se zastavil. Přemysl pohlédl vzhůru,
načež v trhlině mezi tmavě šedými mraky spatřil zářit Ranní Hvězdu. Zamyslel se. To samé učinil i
Rychlonohý, který vypadal zaraženě. Teprve nyní si Přemysl uvědomil, že před Rychlonohým stojí
průsvitná postava krásné dívky, kterou Přemysl byl již spatřil. Byla to sama Květinová Dívka, která
Rychlonohému něco povídala. Vypadalo to, jako by se styděl. Netrvalo dlouho a vše utichlo – i bouře,
která zmizela tak rychle, jak se objevila. Rychlonohý zvedl ruce, bitevní vřava skončila. „Slibuji,“ pravil
Rychlonohý, „vše navrátit a vykonat to, oč mě blatský rod žádá. Rád zde, na tomto místě, z vlastních
zásob pohostím lidi z obou našich vesnic nejlepší medovinou, masem a jídlem. Byl jsem zaslepený a
protivil jsem se vůli bohů.“ Všichni kolem začali jásat. Ne snad tolik proto, že nastal mír, ale proto, že
se chystaly hody. Potom Rychlonohý pomalu přešel k Přemyslovi. Usmíval se. „Nevěděl jsem,“
pronesl potichu, „kdo jsi, Přemysle, synu Mocného Vida.“ Přemysl zamrkal očima. Hluboko uvnitř
tušil, že jeho životní cesta a cesta tohoto muže se ještě zkříží. „Neříkej mi Rychlonohý,“ řekl muž
nakonec, zatímco se jeho oči leskly, „mé jméno je Pravomír.“ Poté si oba dva potřásli pravicí.
Na hody byli pozvaní všichni lidé z obou vesnic. Veselili se, zpívali, jedli a pili. Samotný Sudimír byl
výsledkem překvapený. Nejvíce děkoval Přemyslovi za jeho odvahu a ochotu pomoci. „Ten meč si
nech,“ řekl nakonec, „snad se ti bude ještě hodit.“ Byl to velmi hodnotný dar a Přemysl si toho
opravdu moc vážil. Kolem pobíhaly děti. Mezi nimi si se sekyrou v ruce hrál i Trma. Jakmile spatřil
Přemysla, okamžitě k němu přiběhl. V dáli se neslo hraní na píšťalku. „Pověz,“ zeptal se dětským
hláskem, „které období roku máš nejradši?“ Přemysl se usmál. „Asi,“ odpověděl, „mezi Rozkvětem a
slavnostmi křesání a koupání. Nejhezčí mi přijmou oslavy zeleně, které jsou mezi nimi – víš, to čištění
studánek, sbírání květů Bezu a zdobení domů lipovými a dubovými listy, abychom se propojili
s plodností krajiny a plodností předků.“ Trma se zamyslel. „Slavnosti Rozkvětu jsou divné,“ oznámil
s dětskou důrazností, „proč se vlastně chodí na děvín?“ Přemysl se začervenal. „Na děvíny,“
odpověděl, „chodí jen mladí lidé. Dívky se ho snaží uhájit a chlapci na něj útočí. Je to taková hra a
zároveň hodně důležitý obřad.“ „A božkamy? Ty velké kameny?“ ptal se Trma nepřetržitě, „můj táta
říkal, že je v nich nějaká síla. A také říkal, že viděl běsy na Koních.“ Trma se smál, protože viděl, že
Přemysl jeho myšlenkové pochody opravdu nestíhá. „Nechceš,“ pravil Přemysl poněkud rozmrzele,
„raději zajít za nějakou babičkou, aby ti pověděla pohádku?“ Trma se naposledy zasmál, načež
bleskurychle odběhl na protější konec mýtiny. Přemysl se také bavil a veselil. V tu chvíli teprve však
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poznal, jak moc se mu stýská po jeho milé víle. Sáhl na opasek. Zavřel oči. Rozhodl se, že se za ní
vydá, že tohle místo, byť laskavé a víceméně šťastné, opustí. Cítil, že se musí posunout dále. „Omluv
mě,“ uslyšel najednou hlas. Někdo za ním stál. Když se otočil, spatřil za sebou dva dlouhovlasé muže
oděné v hnědých tunikách. „Jsem Radota,“ pokračoval muž v projevu, „a toto je Ctimír.“ Ukázal na
vedle stojícího mladíka. Přemysl vstal. Pohlédl oběma do očí. „Přišli jsme ti poděkovat,“ pokračoval
Ctimír, „za tvou ochotu tuhle křivdu napravit. Jsi opravdu velmi odvážný. Rozhodli jsme se, že ať už
půjdeš kamkoli, my půjdeme s tebou. Toužíme po dobrodružství.“ Přemysl nevěděl, co by měl
odpovědět. Až do této chvíle byl zvyklý na cestování o samotě, nicméně lidská společnost a pomoc
v případě nouze by se mohla hodit. Tak tedy pokýval hlavou a usmál se. Oslavy pokračovaly dlouho
do noci. Někteří nadšenci vytrvali až do rána, kdy nutili některé hudebníky, aby pokračovali v hraní. Ti
už toho však měli docela dost. Přemysl spal spokojeně ve stínu velikého Buku. Až dlouho po svítání ho
probudil Trma. V očích měl slzy. „Radota mi řekl,“ promluvil potichu, „že ses rozhodl odejít. Proč?“
Přemysl se posadil. Vzal Trmu za ruce a posadil si ho na klín. „Musím jít dále,“ odvětil, „tady má cesta
nekončí. Chci vidět svou milovanou, stýská se mi.“ Trma Přemysla nečekaně objal. Čerstvý horský
vánek přinesl žádané osvěžení. Přemysl pohlédl Trmovi do očí. Pak se usmál a pravil: „Tu sekyru si
nech, jednoho dne se ti bude hodit … a bude to i taková vzpomínka na mě.“ Trma pokýval hlavou.
Když si oba dva dostatečně popovídali, Přemysl vyrazil do vesnice, kde se se všemi rozloučil.
Poděkoval lidem za jejich pohostinnost a za vše, co pro něj byli vykonali. Blata měla své kouzlo, ale
byl čas prožít nová dobrodružství. Větruš i Sudimír byli zvláště dojatí. Naproti tomu se Radota se
Ctimírem rozloučili se svými blízkými, sbalili si nejnutnější věci a vydali se s Přemyslem na cestu. Skrze
les. Do hor. Na polední stranu. Kdyby byli věděli, co je mělo na cestě čekat, možná by byli raději
zůstali v bezpečí bažin.

Smíření v šílenství
Uplynuly dva dny, kdy Přemysl, Ctimír a Radota stoupali do hor, sestupovali, a pak zase stoupali. Lesy
byly hluboké a nacházely se doslova všude. Veliké šedé pískovcové skály, rokle a vysoké kopce
znesnadňovaly všem třem cestu. Navíc se nemohli zbavit dojmu, že je již od blat někdo sleduje.
Jednou večer se Přemysl rozhodl nenápadně prozkoumat všechny houštiny v dohledu, ale nikoho
nenašel. Pouze jednou našel něco, co vypadalo jako zlatý šperk. Tento podivný pocit však nebylo to
jediné, co je trápilo. Ať už si to dokázal přiznat nebo ne, Přemysl zkrátka zapomněl kudy se
k dubovému háji, k statné Lípě a ke studánce vrátit. V minulosti dokázal najít cestu zpět poměrně
snadno, navíc ho staříci vždy sami vyhledali a navedli správným směrem. Tentokrát se ale zdálo, jako
by jeho smysly selhaly – a po stařících nebyly nikde ani stopy. Přemysl si povzdechl. „Myslel jsem,“
pronesl Radota štiplavě, „že víš, kudy se tam jde.“ „Však jo,“ odsekl Přemysl, „jen počkejte.“ Radota
se usmál. „A nechceš nám prozradit své tajemství?“ zeptal se. Přemysl se zastavil, zatímco pozoroval
tvary kopců, aby dokázal najít správnou cestu. „Jaké?“ odvětil. „No,“ pokračoval Radota, „jak jsi
vyvolal tu bouři? Nebo to byla práce bohů? Samotného Bouřného Vida?“ Přemysl nevěděl, co by měl
odpovědět. Koneckonců sám odpověď neznal. Syčení. Všichni tři se prudce zastavili. Rozhlíželi se pod
nohy, ale žádného hada nemohli najít. Další syčení. A potřetí. Přemysl zavřel oči. „Pojďme odtud,“
řekl, „do údolí. Tam přečkáme noc.“ „A proč,“ odporoval Ctimír, „nepřespat támhle na úbočí hory, to
vypadá bezpečněji a přívětivě.“ Přemysl se zamyslel. „Ne,“ odvětil stále se zavřenýma očima,
„nemám z toho dobrý pocit. Opravdu ne.“ Jenže i Radota byl pro Ctimírův návrh. Vypadalo to, jako by
oba nebrali na Přemyslovy schopnosti ohled, jako by ho neuznávali a moc mu nevěřili. Ze začátku
vypadalo vše klidně a neškodně. Radota ulovil Zajíce, svlékl ho z kůže a začal ho na rozdělaném ohni
opékat. Přemysl se Ctimírem přinesli roští, načež se oba rozhlédli po okolí, aby se ujistili, že jsou
opravdu na bezpečném místě. Když nastalo stmívání, všichni tři si při pohledu na dohasínající ohniště
vyprávěli příběhy, smáli se a přemýšleli, kde jen může být to tajemné místo s dubovým hájem, kde
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Přemysl strávil své dětství. Netrvalo dlouho a všichni tři mládenci usnuli klidným a ničím nerušeným
spánkem. Ten trval až do doby, kdy Radotu probudil nějaký příjemný ženský hlas. „Vstávej,“ zněl
vlídně, „pojď za mnou, statečný muži.“ Radota pomalu otevřel oči. Byl rozespalý. „Pojď za mnou,“
zopakoval hlas. Radota se tomu podivil, a protože byl neopatrný, vydal se za ním. Byla černočerná
tma, v okolí byly vidět jen prázdné stíny. Najednou, jako kdyby ho něco vedlo, Radota z nějaké blízké
rostliny utrhl dvě veliké bobulky. Nepřemýšlel. Prostě si je sám vložil do úst. Byly veliké, šťavnaté a
nad míru chutné. „Slast,“ pokračoval tajemný vlídný dívčí hlas, „to je dobré, viď? Nechceš si se mnou
užít? Pojď za mnou, pojď. Čekám na tebe. Na vrcholu kopce.“ V tu chvíli se Radotovi zamotala hlava.
Prostředí kolem se začalo proměňovat. Najednou už tam nebyla taková tma, protože cesta na vrchol
hory byla osvětlena. Všude poletovala nějaká světýlka, která zářila na zelenou trávu a mechovou
podestýlku. Kouzlo. Stromy kolem se podivně vlnily. Radota pocítil bolest hlavy. „Co jsem to vlastně
snědl?“ pomyslel si, „a kde se vzala ta světýlka?“ Zdálo se mu to divné, a proto vzal do ruky svou
sekeru, kterou brával všude s sebou. Pevně ji sevřel v dlaních, načež se opatrně vydal po pěšince
vzhůru. Výstup se mu zdál být až podezřele lehký. Cítil se svěže, volně a poněkud odpočatě, i když ho
stále bolela hlava. „Už jen kousek,“ uslyšel znovu ten dívčí hlas, „tady, na vrcholu, na mýtině.“ Jakmile
se Radota vyškrábal až na vrchol, kde rostly zakrslé Břízky, otevřel ústa dokořán. V dáli před sebou
totiž spatřil na Zemi ležící polonahou dívku. Její lehký šat prosvítal a odhaloval různé záhyby, kolem
prsou, na bocích, mezi nohami. Celá se třpytila. Měla dlouhý zlatý vlas a líbezný úsměv. „Čekám na
tebe, Radoto,“ pronesla vlídně, načež se ladně protáhla. Radota upustil sekeru. Chtíč se mu dostal až
do morku kostí. Pomaličku vykročil vpřed. Trochu se bál. „Kdo,“ začal se ptát koktavě, „kdo jsi?“ Dívka
se roztomile zasmála. „Říkají mi Zlatá kráska,“ odvětila, „a moc jsem se na tebe těšila.“ Radota se
zastavil. „Neboj se,“ pokračovala, „tobě nic nehrozí. Paní smrti chce jen a pouze Lesklovlasého. Za
tebou mě poslala, abych tě od něho odvedla a utěšila tě, jak nejlépe budu moci.“ Radota se divil.
Všechno kolem něj se vlnilo, jako by to snad ani nebylo skutečné. Nejvíce podezřele vypadala ta
mýtina, na které ležela ona zlatá dívka. Podezřele proto, že do té krajiny vůbec nezapadala. Dívka se
znovu usmála. Pomaličku povstala, načež si svlékla svůj průhledný šat. Několikrát se otočila, aby si ji
mohl Radota pořádně prohlédnout. Díky tomu nakonec chtíč přeci jen zvítězil nad opatrností. Radota
vykročil vpřed. Stále ho bolela hlava. Stále myslel na to, co za bobulky to vlastně snědl. Běsy, vetřelci.
Smrtka je dokáže krotit a využívat pro své účely. Radota mohl utéct. Mohl alespoň počkat, než začne
svítat. Ale nic z toho neudělal. Šel stále vpřed ovládán neskutečnou touhou. Už byl na okraji mýtiny.
Dívka se stále vlídně usmívala. Natáhla ruce vstříc přicházející oběti. Jakmile Radota učinil poslední
krok, čas se zpomalil. Mýtina mu pod nohama zmizela, všude byla pouze tma a prázdno. Poslední, co
spatřil, byl nepřirozený úsměv na tváři dívky. Její oči zčernaly. Byly větší a větší. „Teď,“ zazněl hrozivý
hlas, „už budeme jen spolu.“ Pak již Radota nevnímal nic.
Když se ráno Přemysl probudil, cítil se velmi dobře a odpočatě. Vstal, pohlédl na jasnou Oblohu a
listnatou lesní střechu, která se ve Větru vlnila. Kousek popošel, aby si odskočil. Stoupl si do houští a
připravoval se vykonat potřebu, když tu si všiml několika rozmačkaných bobulí na rostlině Rulíku.
V rozbředlém mechu uviděl stopy. „Zvláštní,“ pomyslel si. Jakmile se však vrátil, uviděl na svém místě
spát pouze Ctimíra. Radota byl někde pryč. Přemysl čekal. Díval se po okolí. Když se ani po dlouhé
době Radota nevrátil, Přemysl se rozhodl, že vzbudí Ctimíra a společně vyrazí Radotu hledat. Šli
lesem, skrze údolí a kamennou rokli, ale nikde ho nemohli najít. Když pátrání nikam nevedlo, rozhodli
se, že se rozdělí a že každý půjde po jedné straně hory. Přemysl odešel vlevo po směru pohybu
Slunce, tedy po směru hodinových ručiček, a Ctimír vpravo proti směru. Prozkoumávali každé houští,
dívali se za každý vysoký strom. Radotu však nemohli nalézt. Nakonec se Přemysl rozhodl, že
vystoupá vzhůru po skalnatém úbočí hory. Díval se nad sebe. Hora se zdála být na jedné straně jaksi
useknutá, proto byly všude dokola ostré a špičaté kameny. Přemysl šel. Stoupal a díval se za každý
keř. Teprve po chvíli se úplně vyděšen zastavil. Uviděl rudou krev – a nedaleko od ní bezvládné a
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roztrhané tělo. Tělo někoho, kdo byl tak hloupý a spadl z hory přímo na špičaté kameny. Přemyslův
dech se zrychlil. Poznal, že se jednalo o tělo Radoty. Vítr zesílil. Stromy šuměly jako o život. Přemysl
se rozběhl směrem k Radotovi, načež začal tělo prozkoumávat. Kdyby nebylo známého hnědého
oblečení, Radotu by vůbec nedokázal poznat. Tak bylo jeho tělo rozdrásané. „Co se stalo?“ pomyslel
si Přemysl, „proč jsi skočil?“ Ozvalo se syčení. A znovu. A potřetí. Mezi stromovím byl slyšet tajemný
hlas. „Vnuku zločinců,“ rozpoznával Přemysl první slova, „vnuku zloduchů, co nectí zákon
pohostinnosti. Proklet budiž ty i všichni, kdo tě následují.“ Výkřik. Štěkot zdivočelého Psa. Přemysl na
nic nečekal a okamžitě se rozběhl směrem, odkud řev vycházel. V ruce pevně držel meč. Seběhl po
úbočí hory. Běžel po směru pohybu Slunce skrze hustý les. Nezastavoval se, neohlížel se. Na jednom
kameni uklouzl a málem spadl. Křik se stále blížil. Jakmile Přemysl uviděl divokého Psa, okamžitě mávl
mečem a uťal potvoře hlavu. Všude byla krev. Přemysl před sebou spatřil zuboženého Ctimíra. Kromě
pár škrábanců v podstatě žádná zranění neměl – až na ošklivý kousanec na noze. Přemysl hned
nasbíral rostliny, vzal kus plátna a pokusil se mu ránu ošetřit. Ctimír vypadal vyděšeně. „To bude
dobrý,“ řekl koktavě, „je to jen malé kousnutí.“ Přemysl si tím však nebyl jistý. Rána opravdu hezky
nevypadala. „Pojďme odtud,“ řekl nakonec. „A Radota?“ zeptal se Ctimír, načež pohlédl Přemyslovi
vzhůru do obličeje. „Spadl ze skály,“ odpověděl Přemysl bez dalšího vysvětlování. Věděl, že si na něj
někdo zasedl. Někdo mocný. Rozhodl se, že v noci provede obřad, kdy poprosí bohy a lesní duchy o
navedení správným směrem, o ochranu a uzdravení. Zapálil oheň. Modlil se. Vykuřoval Pelyňkem a
vházel od ohně obětiny od kusů jídla po různé cennosti, které měli s sebou. Uplynulo mnoho dní.
Dostali se na místa, kde kdysi měli Vindové na vrcholech skal své pevnosti. Přemysl tušil, že chodí
v kruhu. I když se mu zdálo, že se ho různí duchové snaží navést správným směrem, přeci jen mu
v tom něco bránilo. Ctimírovo zranění se sice hojilo, nicméně se k němu přidaly horečky a bolesti
hlavy. Přemysl sám byl vyčerpaný. Jednoho večera usnul okamžitě, co ulehl na Zem. Ctimír mluvil ze
spaní. „Sežeru tě,“ povídal si pro sebe, „sežeru tě, Ctimíre, sežeru.“ Když se druhý den ráno oba dva
probudili, Přemysl spatřil, že se vedle něj nachází bílé plátno s různým jídlem. Byla tam sušená jablka
a žitné placky potřené medem. Zničehonic se tam, na zeleném mechu, uprostřed noci všechno to
jídlo objevilo. Někdo ho tam musel dát. „Kdo?“ pomyslel si Přemysl. Nicméně to ho teď zrovna
netrápilo, protože Ctimír začal nepřirozeně trhat svým tělem, naříkat a chovat se prudce a
nevyzpytatelně. Jednou se rozběhl, podruhé poskočil a padnul na Zem. Pořád si něco huhňal, kdy si
zároveň zakrýval oči před denním světlem. Vypadal vyprahle. „Napij se,“ pravil Přemysl, zatímco mu
podával koženou čutoru. „Nechci vodu,“ odsekl Ctimír, „jdi s tím pryč!“ Ctimírovo dýchání se zrychlilo
a bylo nepravidelné. Z úst mu vytékaly sliny. „Sežeru tě,“ mumlal si stále pro sebe, „pojď, pojď.“ Už
vůbec nemohl pohlédnout na světlo, proto si převázal oči šátkem. Přemysl byl vyděšený, uchozený a
zmatený. Něco s ním stále pohazovalo. Ctimír dočista zešílel. Trhal sebou, hekal a plival. Až jednoho
večera, konečně, naprosto vyčerpaný, vyprahlý a zubožený, zemřel. Když to Přemysl spatřil, padl na
kolena a rozplakal se jako malé dítě. Jeho slzy se spojily s vodou nedalekého jezírka. Přemysl zavřel
oči, ale neusnul. Cítil vůni lesa, dotyk čisté vody a kluzkých listů. Kolem to zapraskalo. „Proč pláčeš,
hrdino?“ uslyšel najednou vlídný hlas. Přemysl otevřel oči, načež se podíval před sebe na úbočí
jednoho malého kopce. Stál tam totiž docela maličký mužík s nějakou rostlinou v ruce,
pravděpodobně se Sporýšem. Vypadal vyděšeně stejně jako Přemysl, nicméně v jeho srdci planula
nesmírná zvědavost. Přemysl se už ničemu nedivil. „Někdo mě chce zničit,“ odpověděl na mužíkovu
otázku, „někdo mi strašlivým způsobem zabil dva přátele. Proč?“ Mužík se posadil. Přemýšlel. „Já vím
kdo,“ řekl po delší odmlce, „a vím proč.“ Přemysl si utřel slzy. Pozorně naslouchal. „Je to sama
Smrtka,“ začal mužík vysvětlovat, „co mění svou tvář podle toho, na koho se dívá. Kdo je dobrým
člověkem, uvidí krásnou dívku. Kdo je zlý a nečestný, uzří pak pouze zubatou příšeru.“ Mužík se
zamyslel. „Musíš ukončit její hněv,“ pokračoval mužík moudře, „už si vzala dost životů, dostatečnou
oběť za to, že ji tvoji prarodiče u sebe doma nepohostili.“ Přemyslovi to najednou všechno začalo
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dávat smysl. Vstal. „Prosím, skřítku,“ řekl slušně, „co mám teď dělat?“ A podal skřítkovi několik
nasušených jablek. Skřítek přiskočil rychle jako Myš, sebral křížaly a začal si na nich pochutnávat.
Usmíval se. „Jdi na půlnoční stranu,“ pravil, „a nezastavuj se, neohlížej se. Až dorazíš ke dvěma Tisům,
ničeho se neboj a projdi mezi nimi. Pak už něco vymyslíš, hrdino.“ Po této řeči skřítek nečekaně
zmizel. Přemyslovi se zamotala hlava. Padl na Zem a na místě usnul.
Když se pak druhý den vzpamatoval, rozhodl se, že poslechne radu tajemného mužíka a Smrt usmíří.
Napil se vody z jezera, zakopal Ctimírovo tělo do Země a vydal se na cestu. Byl stále vyčerpaný,
unavený a malátný. Šel dlouho. Chtěl si už mnohokrát odpočinout, mnohokrát najít stopy po
nějakých lidech nebo nějaké vesnici, ale věděl, že musí pokračovat dál. Že se nesmí ohlížet.
Pokračoval stále na Sever směrem k vysokým horám, které trčely snad až do samotných Nebes.
V ruce pevně svíral jeřabinový náramek, který příjemně hřál a dával mu alespoň nějakou útěchu. Za
stmívání pak Přemysl skutečně dorazil na místo, kde uprostřed horských bučin rostly dva děsivě
vypadající Tisy. Měly na sobě červené bobulky a vypadaly tajemně. Přemysl se stále nezastavoval. Šel
dále po podestýlce z bukového listí, kde se střídala hnědá, žlutá a zelená barva. Třásl se. Bál se. Něco
bylo stále blíž a blíž. Studený dech. Čas se zpomalil. Jakmile prošel mezi oněma dvěma Tisy, najednou
se začal dusit. Nějaká postava ho chytila zezadu za krk – a mačkala, škrtila a sípala. „Proč jsi sem lezl,“
pravila, zatímco se Přemysl snažil vysmeknout, „copak smrt těch dvou nevěrných ti nestačila? Já
hloupá ti ještě prokázala službu, protože kdyby s tebou byli zůstali, byli by tě při první příležitosti
zradili.“ Přemysl se snažil pohlédnout Smrtce do očí, ale ona měla až neuvěřitelnou sílu. Teprve po
chvíli, když málem udušený Přemysl sebral poslední zbytky síly, se mu podařilo na okamžik
vysmeknout a pohlédnout Smrtce tváří v tvář. Zděsil se. Oči měla zahalené pod bílou plátěnou kapucí,
která červenala podle toho, jak moc byla Smrtka naštvaná. Místo úst pak viděl ošklivé, shnilé a
smradlavé tesáky. Byly vskutku velmi dlouhé a leskle bílé. Z prostoru mezi nimi vycházelo syčení.
Jedno. Druhé. Třetí. „Děkuju,“ řekl chraplavě Přemysl, „nevěděl jsem, že by mě zradili. Neznal jsem je
moc dobře.“ „Ty mi děkuješ?“ odsekla Smrt, „měl by ses mi klanět!“ V tu chvíli ale Přemysl nečekaně
vyskočil, sundal Smrtce kapuci z obličeje, načež jí pohlédl do očí. Pevně ji rukama sevřel. Záblesk.
Netrvalo dlouho a před Přemyslem se místo strašlivé příšery objevila překrásná černovlasá dívenka
s čistou tváří. Její oblečení bylo čisté – jediným stále přítomným doplňkem byl srp zastrčený za
opaskem. Srp smrti. Jinak celá postava vypadala roztomile, vlídně a ladně. V očích Smrti se leskla
upřímnost a laskavost. „Pusť mě!“ pravila již líbezným dívčím hlasem, „hned!“ Přemysl se usmál.
„Nepustím,“ řekl, „dokud neodejmeš to prokletí ode mě, mého rodu a mých potomků.“ „Pusť,“
odsekla dívka, ale Přemysl ji ještě více sevřel. Snažila se bránit, ale nic nebylo platné. „Nepustím,“
odvětil Přemysl klidně. Listí a jehličí kolem se vlnilo ve Větru. „Víš,“ pronesl Přemysl po chvíli,
„omlouvám se za mé prarodiče. Dovedu si představit, že se báli nebo že zrovna zapomněli
pohostinnost projevit. Přijmi prosím moji omluvu. Oběť sis už vzala dostatečnou – několik lidských
životů a málem i mé zdraví. Necítil jsem se poslední týdny být z dobrého dřeva13, ale byl jsem shnilý a
prorostlý houbami.“ Smrt se přestala bránit. Rozhodla se, že vyzkouší jiný způsob. Upřela na Přemysla
své líbezné oči a vlídně ho poprosila, aby ji pustil, že se mu odmění. „Odpusť,“ trval však Přemysl na
svém, „a sejmi to prokletí.“ Dívka si povzdychla. Vypadala poněkud otráveně. „Dobře,“ řekla nakonec
smířeně. Poté pohlédla Přemyslovi znovu přímo do očí. V jejích očích bylo možné spatřit barvu
skalního vodopádu. „Slib, že už mi nebudeš škodit,“ pravil Přemysl. Dívka pokývala hlavou. „Platí,“
odpověděla. „A,“ pokračoval Přemysl, „ať jsou teď Radota se Ctimírem kdekoli, slib, že se dostanou
ke svým předkům a nebudou v zajetí žádných běsů.“ Dívka si znovu povzdychla. „Máš to všechno
mít,“ odpověděla, „a teď jdi.“ Po těchto slovech dívku s patřičnou opatrností propustil. Stáli naproti
sobě, zatímco jeden druhého pozorovali. „Líbím se ti?“ zeptala se nakonec Smrtka se záludným
nádechem ve hlase. Přemysl se usmál. „Ano,“ odpověděl. „V tom případě,“ pokračovala Smrtka, „buď
takový až do konce svých dní na tomto světě. Tehdy se opět shledáme.“ Usmála se, načež zmizela
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v podivné mlze. Všechno kolem ztichlo. Poslední paprsky Slunce svítily. Přemysl pak ještě chvíli
počkal, načež se otočil a prošel mezi Tisy zpět do bučiny na kraji hory. Už vůbec necítil únavu,
vyčerpání, ani bolesti hlavy.
Po chvíli se Přemysl protáhl. Nadechl se čerstvého vzduchu. Pohlédl před sebe na rozvětvený Buk – a
tam stál muž. Ruce měl zkřížené na prsou a v očích se mu lesklo uznání. Přemysl okamžitě poznal, o
koho se jednalo. Teď už mu bylo vše jasné. „Tak ty jsi nás sledoval až od blat?“ zeptal se překvapeně.
Muž přistoupil blíže. Na sobě měl použité bílé oblečení, pevné nohavice a několik ozdob, které
odrážely poslední denní svit. Pokýval hlavou. „A ty jsi mi přinesl to jídlo?“ zeptal se Přemysl znovu.
Muž opět projevil souhlas jen posunky. Přistoupil blíže po kluzkém listí, až stál přímo před
Přemyslem. Usmíval se. „Proč?“ zeptal se Přemysl, „proč, Pravomíre?“ „Chtěl jsem vědět,“ odpověděl
hned Pravomír, „jestli je to všechno kolem tebe pravda, Lesklovlasý. Věděl jsem, že tě Smrt sleduje, a
věř mi, že neznám jediný příběh o nikom, kdo by něco podobného přežil. Ty jsi vytrval, stále jsi hledal
cestu, a nakonec ses tomu všemu postavil tváří v tvář.“ Přemysl zamrkal očima. Pravomír se hrdě
narovnal. „Právě,“ pravil, „sis získal věrného spojence, nejlepšího bojovníka blat, který tě doprovodí
v každém nebezpečí.“ Vítr přinesl vůni tlejícího dřeva. Přemysl tomu napřed nemohl uvěřit, ale
potom se mírně uklonil, načež prostě odvětil: „Vážím si toho.“ Hluboko uvnitř byl rád, protože takové
spojenectví mělo nesmírnou hodnotu. Cítil, že Pravomírovi může věřit, dokonce svěřit svůj život, a on
ho nikdy nezradí – dokud budou oba žít, dokud bude tráva růst a Slunce svítit. Dlouho do noci si pak
povídali o tom, co ve svých životech byli prožili. Všude kolem byl klid. Přemysl se cítil uvolněně a
spokojeně. Netrvalo dlouho a uprostřed horské bučiny usnul.

Slunce, pluh a Líska
Druhý den ráno byl Přemysl s Pravomírem probuzen pronikavým zapištěním. Když se Přemysl
konečně rozkoukal, spatřil nad korunami vysokých Buků poletovat lesní Káně. Točila se v kruhu přímo
nad Přemyslovou hlavou. „Pomůžu vám najít cestu,“ znělo Přemyslovi v uších, zatímco celý
rozlámaný vstával. Něžně kopl do Pravomíra, který se také okamžitě probudil. Ten jen neochotně
vstal, sbalil zásoby jídla do hrubého lněného vaku a vydal se za zamyšleným Přemyslem. Až po
nějakém čase si všiml, že je vzhůru na Nebi vede letící dravec. Když byli oba moc pomalí, pták
zpomalil a začal znovu kroužit. Jakmile ho pak dohnali, on opět vyrazil vpřed. Viděl do dáli, jeho
ostrému zraku neuniklo nic. Kromě několika přestávek si za celý den ani neodpočinuli. Netrvalo
dlouho a Přemysl začal poznávat známé lesy, kopce a údolí. Dokonce uviděl i zářezy na Dubech,
Habrech a dalších stromech, které byl v dětství na svých toulkách udělal, aby našel cestu zpět.
„Konečně,“ pravil zadýchaně a s úsměvem, „konečně vás všechny znovu uvidím.“ Těšil se na staříky,
na známou lesní vesničku, ale především samozřejmě na jeho nejmilovanější vílu. Už se stmívalo,
když do vesničky dorazili. Přemysl nahlas poděkoval dravci za pomoc. Konečně měl po dlouhé době
pocit, že se vše obrací správným směrem. Vesnička sama vypadala v podstatě stále stejně. Byly tam
mechem porostlé domečky, ohrady pro zvířata, vícehlavé dřevěné sochy bohů. Avšak jediný
podstatný rozdíl tam přeci jen byl – staříci se vypařili. Přemysl nevěděl, kam byli odešli, ani proč.
Kolem nebyly žádné stopy úprku ani stopy násilí. Vypadalo to, jako by se staříci jednoho krásného
dne probudili, sbalili a někam vyrazili. A všechna zvířata vzali s sebou. Pravomír se rozhlížel po okolí,
zaujal ho především upravený dubový háj, který působil více než klidně. Ticho. Šumění zvlněných
tvrdých lístků. Po chvíli se Přemysl vzpamatoval, načež vyrazil na druhý konec dubového háje, kde ze
Země tryskal pramen. Pravomír ho následoval. Byl unešený pohledem na malebné údolíčko, v němž
protékal horský potůček. Uslyšel zpěv. Spatřil, jak Přemysl utíká ke statné Lípě, u níž seděla překrásná
dívka s věnečkem z květin na hlavě. Vstala. Jakmile k ní Přemysl doběhl, okamžitě ji objal. V očích se
mu leskly slzy. V tu chvíli se Pravomír rozhodl, že se vydá na procházku po okolí, aby oběma
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milencům dopřál nějaký čas soukromí. Prohledával oblast, nasbíral si několik ostružin a pozoroval
v jezírku si hrající Žáby. Za tmy se pak vrátil k Přemyslovi a víle. Po úvodním představení se navzájem
se všichni tři posadili na měkkou Zem. Pravomír nemluvil, pouze poslouchal. „Švarný Sluneční Hrdina
má pro vás úkol,“ pravila víla, zatímco se jí v očích míhala radost. „Jaký?“ zeptal se Přemysl udiveně.
„Jednou za nějaký čas,“ začala víla zeširoka vysvětlovat, „vyžene své kouzelné stádo do srdce světa,
aby se tu napáslo. Udržuje tak stále spojení mezi světy.“ Přemysl se zamyslel, jak to ostatně míval ve
zvyku. „No a vaším úkolem,“ dodala víla, „je to stádo zahnat k vrchu Lawosi, u nějž Vindové vyšli
z Bílé řeky, z velikého proudu, v podobě Labutí. Odtamtud se pak snadno dostane zpět do Země
Jablek.“ Teď už přemýšlel i Pravomír. Víla se usmívala. „A kde,“ začal se ptát Přemysl zmateně, „se to
zvláštní stádo nachází?“ Víla však nic neřekla, jen se líbezně s oběma muži rozloučila, načež přesně o
půlnoci zmizela v hlohovém keři. Pravomír nemohl uvěřit svým očím. Stejně jako Přemysl poprvé, i on
začal houští prozkoumávat v naději, že vílu objeví. Když se tak nestalo, mávl rukama, načež spolu
s Přemyslem odešel skrze dubový háj zpět do lesní vesničky. Tam se zabydleli v největším z domů,
udělali si pohodlí a spokojeně usnuli. Překvapením bylo, že oba dva měli stejný sen. Spatřili v něm
bílé Krávy, Býky a Voly, jak se z Nebes snášejí na Zem. Když se zvířata pásla, Země a Nebe splývaly
v jeden celek. Uviděli Slunečního Hrdinu, jak se o jasném dni dře na poli s pluhem. „Kdo oplodní
Zemi,“ uslyšeli tajemný dunivý hlas, „ten se s ní navždy spojí. Jeho krev se stane jejím kamením.“
Druhý den ráno, když Slunce jasně svítilo, byli oba dva probuzeni hlasitým zabučením. Pravomír byl
poněkud zmatený, protože si myslel, že jeho sen o dobytku ještě neskočil. Teprve až štípnutí nějaké
krvelačné Blechy ho vrátilo do skutečnosti. Okamžitě vyskočil z dřevěné lavičky na spaní, načež spolu
s Přemyslem vyběhl ze dveří domečku ven. Jakmile se rozkoukali a nadechli vůně ranní rosy, zastavili
se, protože nemohli uvěřit svým očím. Všude kolem nich, mezi domy, před i uvnitř ohrad pro zvířata,
na okraji dubového háje a na obvodu obětiště stál jasně bílý dobytek. Takové ohromné Krávy, silné
Býky a poslušné Voly ještě nikdy nebyli viděli. A bylo jich mnoho. Až oči přecházely. Pravomír mlaskl
pusou. Odplivnul si. „No teda,“ řekl s vyděšeným výrazem na obličeji, „co uděláme teď?“ Otočil se na
Přemysla. Ten jeho otázku vůbec nepostřehl. Všude kolem to bučelo a skřípalo. Zajímavé bylo, že se
dobytek neodvážil vstoupit do dubového háje, jako by k němu měl přirozenou úctu. Když se nakonec
Přemysl vzpamatoval, rozhodl se spolu s Pravomírem, že vyzkouší postup nazvaný pokus – omyl.
Běhali kolem Krav, šťouchali do nich, dokonce se snažili výkřiky popohnat i Býka, ale nebylo to
všechno nic platné. Dobytek se vesele pásl, odpočíval a vůbec si obou mladých mužů nevšímal.
Nakonec si oba dva stoupli do obětiště k soše vícehlavého boha, protože v něm byl jediný větší
prázdný prostor, kde si mohli po zbytečné a namáhavé práci odpočinout. Přemysl pohlédl na sochu.
Pravomír na staré ohniště. Potom oba dva na sebe. Nápad. Pravomír zapálil oheň, Přemysl donesl
stonky Pelyňku a něco ze svých zásob jídla, načež se oba dva rozhodli vykonat obřad. Otočili se na
východní stranu, pak na polední, západní a půlnoční. Zpět na Východ. Modlili se a prosili bohy, aby
jim ukázali způsob, jak stádo popohnat správným směrem. Zpočátku se nic nedělo, ovšem po nějaké
chvíli uslyšeli strašlivý zvuk, který připomínal výkřik umírající vyděšené ženy. Oběma mužům běhal
mráz po zádech. Jenže – neměli se vůbec čeho bát. Nejednalo se o výkřik umírající ženy, nýbrž o
štěknutí Lišky, která na sebe akorát chtěla upoutat pozornost. Stála v dáli, za vesničkou, přímo u
jedné ohromné letité Lísky. Pravomír s Přemyslem se na sebe podívali. Pomaličku opustili obětiště,
aby se k té tajemné Lísce podívali. Když k ní dorazili, spatřili, že má opravdu veliké, pružné a pevné
pruty. Oba dva si s vděčností několik prutů utrhli. Ani se nenamáhali je zbavovat srdcovitých
chlupatých listů, prostě se rovnou vypravili směrem ke zvířatům. Doufali, že když je třeba nějak
šikovně šlehnou, zvířata sama se dají do chůze. Jenže to vlastně ani nebylo třeba, protože tato Líska
byla nadána kouzelnou mocí. Stačilo jen prutem lehce šlehnout ve vzduchu a Krávy, Býci, Voli a Telata
se sami vydali opačným směrem. Jakmile to Pravomír zpozoroval, svými rychlými nohami stádo
předběhl a mávl prutem na protější straně, aby dobytek donutil jít rovně. To se pak skutečně
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povedlo. Přemysl stál na jedné straně, Pravomír na druhé a oba dva hnali dobytek lesem neznámo
kudy. Když procházeli kolem potůčku, pruty se jim samovolně začaly v rukou třást. Cítily totiž sílu
vody a chtíč po ní. „Kudy teď?“ zakřičel Pravomír, „kudy se jde k tomu Lawosi?“ Přemysl znal cestu,
musel se jen trochu rozpomenout. „Na západní stranu,“ zakřičel, „musíme mít teď Slunce v zádech.“
Pravomír nahnal dobytek tak, aby pokračoval západním směrem. Všude kolem praskaly větve a
šustilo listí. Dobytek bučel. Přemysl věděl, že jim stačilo mít v dohledu potok, který sám vtékal do Bílé
řeky. Pak už jen stačilo hnát dobytek podél proudu a dříve nebo později museli k žádanému vrchu
dorazit. Přemysl se smál. Přišlo mu to celé docela zábavné a šílené. Takové milé povyražení po tom,
co všechno se bylo přihodilo. Pravomír poskakoval a vypadal velmi vtipně. Bílý dobytek oba muže
oslňoval a hrozil svými ostrými rohy. Vypadal však mírumilovně a vůbec ne bojovně. Přemysl si už
zvykl na to být celý den na nohou a jít skrze mokřady, přes kopce, mezi kamenitými srázy a podél řek.
Občas to bylo nepříjemné, občas toužil po větším pohodlí, aby nebyly žádné špatnosti na světě, žádní
vrazi, žádné nemoci ani kletby. Ale přes to všechno byl rád za takové chvíle, kdy si připadal šťastný – a
vděčný. Musel se soustředit. Už byli u Bílé řeky, už hnali dobytek kolem zalesněných vysokých kopců,
které se zelenaly v dáli. Uprostřed noci pak skutečně dorazili na místo nedaleko Lawose. Oba dva byli
zpocení a vyčerpaní. Najedli se, napili a po chvíli samou únavou usnuli. Dobytek se ani nehnul. Znovu
se spokojeně pásl, odpočíval a prozkoumával zákoutí lesa. Vrby a Olše působily smutně a děsivě,
zvláště když se po jedné z nich plazil tmavě zelený Břečťan. Takové věci však spícího Přemysla vůbec
netrápily.
Jakmile začalo svítat a denní světlo odhalilo tajemství krajiny, teprve v tuto chvíli bylo možné poznat,
že se Přemysl s Pravomírem nacházejí uprostřed mýtiny. Cítili prazvláštní sílu, která vyvěrala ze
samotného srdce světa. Když se Pravomír pořádně rozkoukal, promnul si oči a odešel do houští
vykonat soukromou věc, spatřil v dáli na druhém kraji mýtiny nějaký dřevěný předmět. Nevěděl, co to
bylo, ani kdo ho tam dal. Zvědavost mu velela, aby šel blíže a prozkoumal ho. Rozhodl se jít přímo
přes uhlazenou mýtinu, na které rostly jen nižší rostlinky. To už si podivné věci všiml i Přemysl, který
se vydal přímo za Pravomírem. Den byl jasný, naprosto bez mraků. Když oba dva mladíci dorazili blíže,
poznali, že se jedná o dřevěný pluh – a nejen ledajaký pluh. Byl to ten samý, který byl Mocný Vid
držel v tom podivném snu, který byli spatřili o předchozí noci. Tu najednou do Přemysla vstoupilo
jakési vnuknutí. Chopil se pluhu, lískovým prutem přihnal dva veliké poslušné Voly, načež se pustil do
orby mýtiny. Ruce měl obalené v bílém plátně, za opaskem meč a tři lískové pruty. Dobytek sám oral.
Ve vzduchu byla cítit vůně. Jednalo se o poněkud pozdní orbu, to ale nevadilo. Ihned za Přemyslem
totiž začalo kouzelně růst obilí – Žito, Oves, Proso, Ječmen, různé druhy Pšenice. Jakmile Přemysl
oral, vnímal, jak mu vře krev v žilách. Cítil se spokojeně, až velmi spokojeně. V tu chvíli počal podivný
bílý dobytek mizet. Napřed zmizeli Býci, pak Krávy s Telaty, Jalovičky a Voli. Pravomír si opět myslel,
že je ve snu. Vypadalo to všechno tak neskutečně a neuvěřitelně, až se oběma mužům zatajil dech.
Kdyby jen to. Nebyli totiž sami, kdo to celé sledoval. V dáli, v lese, sedělo na Koních několik mužů
v bílém oblečení, kteří také hnáni nějakým vnuknutím byli dorazili právě sem. Všude pod nimi to
bušilo. Země duněla, kamení se třáslo. Slunce zářilo jako divé. Přemyslovi se leskly vlasy tak silně, že
si Pravomír musel zakrýt obličej. Přemysl pocítil plodnost Matky Země. Zastavil se. Konečně se cítil
být tím, kým doopravdy byl. Vladykou. Synem Mocného Vida, který získal dohled nad světem od
Bouřného Vida, který ji zase získal od Nebeskozářivého Pravdy Vida. Ale přes to všechno byl také
Vindem, který má srdce světa ochraňovat. Byl prostým mladíkem, bojovníkem, učencem a
zaříkávačem. Tím vším on byl. Uviděl to Pravomír, spatřili to jezdci z lesa. Ti jezdci, kteří byli vysláni
mocným kmenem, aby zjistili, jaké poměry panují v celé daleké oblasti. Tím kmenem, který byl
největším bojovníkem v boji proti rozpínavým cizincům. Jakmile tedy jezdci uviděli všechny ty divy a
jakmile poznali naději, kterou v tomto mladém lesklovlasém muži mohli mít, rozhodli se z Koní
sesednout a vydat se dále na mýtinu. Přemysl s Pravomírem stáli u sebe – oba dva udivení stejně
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silně jako ti jezdci. Když se pak konečně vzpamatovali, Přemysl propustil Voly, kteří zmizeli stejně jako
ostatní z řad bílého dobytka. Přemysl s Pravomírem se rozhodli si pro ochranu ponechat jeden lískový
prut – ostatní zabodli do Země. Jaké bylo jejich překvapení, když z těchto prutů pak okamžitě, na této
podivné mýtině (vlastně teď už poli), vyrostly statné Lísky. Oba zamrkali očima. V srdcích pocítili sílu,
která se od této chvíle měla již plně projevovat. Přemysl již nebyl dítětem, zmateným mladíkem ani
poutníkem. Byl tím, kým měl být. Teprve nyní, díky Slunci, pluhu a Lísce14, mohl začít uskutečňovat
své předurčení.
Když se jezdci vynořili zpoza stromů, s Lawosem v dáli za sebou, Přemysl s Pravomírem uchopili své
zbraně. Hleděli přímo na přicházející muže. Obloha byla jasná, Vítr klidný. „Nebojte se,“ řekl najednou
muž, který šel v čele, „jsme vyslanci velikého kmenového svazu, který sídlí na severovýchodní
straně.“ Pravomír schoval meč. To samé učinil i Přemysl, jehož vlasy stále silně zářily. „Jmenuji se
Branimír,“ pokračoval muž, „a jménem našeho společenství bych vás chtěl pozvat k nám, ctění
vladykové.“ Přemysl se pousmál. Takhle ho ještě nikdo nikdy nenazval. „Dostane se vám vřelého
uvítání,“ navázal na svou řeč Branimír, „s hojností jídla a pití. Bude s vámi zacházeno v souladu
s vaším postavením.“ Přemysl znal od staříků zákony, podle nichž ten, kdo ovládá dokonale nějaké
řemeslo, má i odpovídající postavení15. A sám teď cizincům předvedl, že je skvělý oráč i kouzelník.
Navíc meč, který dostal darem od Sudimíra, nenosí jen tak někdo. Pravomír pohlédl Přemyslovi do
tváře. Čekal, co na to odpoví. „Máte Koně?“ zeptal se Přemysl nečekaně. „Ano,“ odvětil Branimír,
„rádi vám dva přenecháme. Za tři dny jízdy lesem jsme v naší pevnosti.“ Přemysl měl radost. To bylo
to dobrodružství, na které byl čekal. V mysli děkoval Mocnému Vidovi, ale i ostatním bohům a lesním
duchům, se kterými se měl ještě osobně setkat. Pravomír pokýval hlavou. Branimír i jeho doprovod
neskrývaně projevili nadšení. „Smím se zeptat,“ pokračoval Branimír, „na vaše jména a odkud
pocházíte?“ Přemysl k němu přišel blíže. „Jmenuji se Přemysl,“ odvětil, „a pocházím ze srdce světa.
Můj otec si nepřeje být znám.“ Branimír popotáhl nosem. „A tvůj druh?“ zeptal se vlídně. Pravomír se
usmál, načež se rychlostí blesku postavil vedle něj. Byl vskutku Rychlonohý. „Pravomír,“ řekl prostě,
„syn obrobijce z blat.“ Po krátkém vzájemném seznámení pak všichni mužové odešli do lesa na
druhém konci mýtiny, kde již na ně čekali jejich Koně. Přemysl s Pravomírem nasedli, následováni
Branimírovým doprovodem, kdy sám Branimír jel v čele. Cestu znal moc dobře. Těšil se, až tyto dva
mladé vladyky ukáže ostatním. Těšil se, že konečně dají cizincům na zadnici. Muži, ženy, děti,
dokonce i duchové krajiny na někoho podobného již dlouho byli čekali. Teď se dočkají. Dočkají se i
moudří mužové, kteří chrání zákony, obřady, naučné příběhy a minulost lidu. Lesní dubohabřiny se
promíchaly s bučinami. Napřed všichni jeli podél Bílé řeky, pak odbočili na Sever. Do horského
průsmyku, který byl nedaleko místa, kde Přemysl byl prošel mezi Tisy a kde se byl setkal se zubatou
Smrtkou (nebo krásnou dívkou?). Potom odbočili na Východ. Slunce již měli v zádech. Do stmívání již
nebylo daleko.
Uplynula klidná noc, která byla ozvláštněná pouze vytím Vlků. Ráno se pak v Přemyslovi nahromadila
zvědavost. „Jak vypadá vaše pevnost?“ zeptal se zvědavě Branimíra. „Jako mnohé další,“ odpověděl
Branimír, „i tato stojí uprostřed jezera. Je to vskutku pěkné a skryté místo.“ Přemysl se zhluboka
nadechl. Užíval si jízdu, nicméně sem tam se musel vyhnout větvi, pokud nechtěl spadnout. „Na
vrcholu hory,“ pokračoval Branimír, „pak máme velikou dřevěnou svatyni, kde hoří nikdy
nezhasínající oheň. Udržují ho mladé dívky.“ Branimír se zamyslel. „Říká se,“ pokračoval, „že ho jako
první zapálil sám blesk. Od té doby ho pak pouze živíme tím nejlepším dřevem. Jak oheň, tak i
ohořelé dřevo a uhlíky mají ochrannou moc. Lidé si jimi plní sáčky, když jdou do boje a prosí o šťastný
návrat z bitvy.“ Stoupali do kopce. „Je to bezpečné místo,“ navázal Branimír, „dlouho tam již nebyla
žádná bitva. Mnohem horší to však je na západní straně, odkud dorážejí cizinci. Pořád přibývají,
vůbec nevím, odkud se berou. Třeba nám nějak poradíš nebo pomůžeš.“ Přemysl se usmál.
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Samozřejmě, že rád pomůže. „Kolik kmenů,“ začal se znovu zvědavě ptát, „je ve vašem svazu? A kolik
jich stojí mimo?“ „Asi sedm,“ odvětil Branimír, „a kolik jich je mimo, nevím. Ostatně již dlouho žádná
mezikmenová válka nebyla, když nepočítám sem tam loupeživý nájezd. Lidé teď mají jiné starosti.“
Přemysl se zamyslel. Za jízdy se nechal hladit jemnými větvemi kolem stojících Břízek. „Říkal jsi, že je
to na Západě horší.“ pronesl nakonec. „Byl jsem na blatech,“ pokračoval zamyšleně, „a vypadalo to,
že je tam docela klid.“ „Tam ano,“ odvětil hned Branimír, „o tom víme, protože ta oblast na první
pohled nevypadá úrodně ani obydleně, a tak cizincům neslibuje žádný zisk. Všude kolem se to ale
zhoršuje, pomalu, smrtelně. Úplně na Jihu je pak už dlouhou dobu vše ztraceno.“ V tu chvíli si
Přemysl vzpomněl na vyprávění ducha Vidivojy. Nadechl se, načež pomaličku vydechl a sledoval
okolní krajinu. Měnila se. Za chvíli začali sestupovat z hor dolů do údolíček. Den uběhl rychle, všichni
si povídali, bavili se a vyprávěli nejrůznější příběhy. Nevěděli ani, že je zpovzdálí sledují na jedné
straně Vlk, na druhé Liška. Noc byla jasná a Hvězdy s Měsícem zářily tak silně, že to skoro až
vypadalo, jako by byl den. Všichni muži klidně spali. Během třetího dne pak zamířili na Východ, nebo
spíše trochu na jihovýchodní stranu podél hor. Přemyslovi i Pravomírovi se nedotčená krajina kolem
líbila. Všude vládly lesy a nekonečná divočina. To se změnilo až v druhé části dne, kdy občas spatřili
malá políčka s několika domečky v okolí. Uviděli ovocné stromy, Jabloně, Hrušně a Slivoně. Všechno
to působilo jako takové příjemné zpestření, protože i přes lidskou činnost, občasné cestičky a vesnice
tu stále vládla divočina. Přemysl se nemohl dočkat, až mezi těmito převážně listnatými lesy spatří
jezerní město, o kterém mu byl Branimír vyprávěl.

Vojsko jezera
Když všichni v dálce spatřili velikou horu, na jejímž vrcholu bylo možné pozorným zrakem zaznamenat
valící se kouř, zastavili se. „Už to není daleko,“ pravil Branimír natěšeně, načež popohnal svého Koně
vpřed. Cesta lesem se zdála být nekonečná. Slunce stoupalo po Nebi a pouštělo své teplé paprsky
skrze listí na vysokých stromech. Netrvalo dlouho a přede všemi se najednou objevil další muž na
Koni, který, když příchozí zaznamenal, vydal se k nim rychlostí blesku. Branimír byl klidný. Už z dálky
se hlasitě zeptal: „Co se stalo?“ Za chvíli byl muž u nich. „Jsou tu vyslanci,“ odvětil. „Jací?“ zeptal se
Branimír, „Vindů z Východu?“ „Ano,“ potvrdil muž, „a cizinců ze Severu.“ Ta poslední věta zarazila
Přemysla. Obrátil se směrem na Branimíra. „Říkal jsi,“ pravil zmateně, „že jsou jen na Jihu a Západě,
ne?“ Branimír se na něj otočil. „Oni jsou všude,“ odpověděl, „na Severu je jich tedy požehnaně,
dokonce několik i na Východě. Jenže tihle s námi chtějí spolupracovat – nebo to alespoň tvrdí. Často
spolu obchodujeme.“ Přemysl popotáhl nosem. „Na západní a polední straně,“ pokračoval Branimír,
„jsou teď hlavně války. Na dalekém Severu už mnoho Vindů není, a pokud jen přece, pak splynuli
s cizinci. To jen tam, odkud pocházíš, v podstatě nikdo není. Vyhýbají se středu srdce světa, jako by
silně cítili, že je tamní duchové krajiny nechtějí. Žil jsi v jakési kleci, vladyko, pod ochranou lesních
duchů. Vítej v nepěkné skutečnosti.“ Pravomír, který většinu svého života strávil na blatech, byl také
docela překvapený. Zbývající kus cesty pak už jen přemýšlel. Kolem bylo krásně. Přemysl to všechno
pozoroval, až se po několika sestupech a prodírání se houštím konečně dostal na pevnou cestičku.
Koňská kopyta klapala. V dáli bylo možné spatřit jezero a uprostřed něj – pevnost. Dřevěnou, velikou,
obklopenou palisádami, pod jejichž ochranou se nacházelo několik desítek domečků. Přemysl viděl
kouř, uslyšel zvuky denních prací, jaké byl slýchával na blatech. Práce. Kovářství, tesařství, výroba
oděvů. Do města uprostřed jezera vedla dřevěná cesta, která se táhla od břehu až do vstupní brány.
Všichni sesedli z Koní. Místní správci stájí se o ně postarali. Pravomír si stoupl vedle Přemysla, načež
společně vyšli směrem k pevnosti. Dívali se po okolí. Hrající si děti, pracující lidé, staříci vyprávějící své
příhody z mládí. Všude bylo hodně Jeřábů, Bezů a Lísek. Vstupní brána byla dokořán otevřená.
Pevnost byla vlastně na ostrově, voda byla pouze kolem ní. Uvnitř bylo sucho jako v každé jiné
vesnici. Branimír si stoupl před Přemysla. Usmál se, načež zamířil směrem k jednomu dřevěnými
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hlavami zvířat ozdobenému domu. Pravomír hned poznal, že se jednalo o sídlo místního vladyky.
Branimír vstoupil. Pak Přemysl. Pak Pravomír. Uvnitř bylo teplo. Kolem stolu, na Zemi po kožešinách
sedělo plno lidí. Někteří měli na sobě bílé oblečení, jiní byli odění v kožešinách, další v hnědých
kůžích. Nějací z nich měli dokonce barvené pláště. Lidé si povídali, jedli a pili. Když Branimír vstoupil
dovnitř, okamžitě mu vyšel vstříc statný kníratý muž, jehož dlouhé hnědé vlasy byly svázané koženým
páskem. Vypadal spokojeně.
„Branimíre,“ pravil knírač vesele. Jeho hlas zněl neotesaně. Hned Branimíra popadl a objal ho.
Přemysl si stoupl vedle nich. „Co je nového?“ zeptal se Branimír. „Ale,“ pronesl knírač. Potom se
nenápadně rozhlédl po okolí, načež prstem ukázal za sebe. Tam seděl rusovlasý muž s podlouhlým
obličejem, který rozhodně nevypadal jako běžný Vind. Na sobě měl kroužkovou zbroj. „To je Grímaz,“
oznámil knírač šeptem, „ze Severu. Docela mě děsí, jak rychle se dokázali sjednotit a podmanit si
okolní kmeny. Přijel s celým doprovodem, který ho střeží ve dne v noci. S nějakým Raginawaldou,
Gudagebem a kdoví, s kým dalším. Ta jejich jména znějí děsivě.“ Zasmál se. Dlaní si přejel přes pusu.
„A kdo,“ ptal se již nahlas, „to přijel s tebou, Branimíre?“ Přemysl s Pravomírem se hrdě narovnali.
V jejich očích se leskla zvědavost. „Dva velicí vladykové,“ odpověděl Branimír s úsměvem, „co jsou
bohy opravdu požehnaní, neboť takový div jsem jaktěživ neviděl. Něco mě za nimi hnalo, nějaké
vnuknutí. Vsadím se, že jsou to ti, které viděl Liboten ve snu.“ Knírač si mnul ruce. I když se věnoval
rozhovoru s Branimírem, přesto dával pozor, co si různí lidé za ním vyprávějí. Zdálo se, že rozuměl i
řeči cizinců. „Tak se Libotena zeptejme,“ řekl natěšeně. Potom se otočil, tleskl dlaněmi a ukázal na
místo, kde stál. Ve vzduchu byla cítit vůně pečeného masa. Několik hostů pomocí dutých stonků
Rákosu pilo ze džbánů tmavé sladké pivo. Ostatní pak dávali přednost medovině. Jídla a pití tu byla
opravdu hojnost. Jakmile Přemysl ucítil jáhlovou kaši s jablky, okamžitě se oblízl. Dusot. Z druhého
konce místnosti k nim přiběhl nějaký mladý muž, který na první pohled vypadal neohrabaně. Ovšem
zdání v jeho případě rozhodně klamalo. „Tady Dývuša,“ pronesl knírač, „vás doprovodí na vrchol
hory, kde se setkáte s Libotou.“ Dývuša se uklonil. „Pochází z dalekých krajů na Východě,“ pokračoval
knírač, „a zná jak mravy Vindů, tak i mravy cizinců. Lepšího průvodce zde nemám.“ Přemysl si Dývušu
pořádně pohledem prozkoumal. Nebyl tak vysoký jako Přemysl, to však nic neubíralo ušlechtilosti
jeho šedomodrého pohledu. „Děkujeme,“ odvětil Přemysl nakonec, zatímco se mírně uklonil.
Pravomír posunek zopakoval, načež se spolu s nimi vydal ze dveří místnosti ven. Na vrchol hory to
bylo daleko, ale Přemysl s Pravomírem byli na chůzi a cestování zvyklí. Navíc nebylo kam spěchat.
Pomaličku opustili živou vesničku, kde pobíhaly ušmudlané děti s různými hudebními nástroji. Přešli
po dřevěné cestičce na břeh jezera, načež si to pod vedením Dývušy zamířili na polední stranu.
Napřed šli dlouho po rovině, než začali stoupat. Všude byl hustý les. Zrychlili, aby se pak stihli vrátit
domů před stmíváním. Ze začátku si Pravomír s Přemyslem říkali, že to možná bude nuda, to však
ještě netušili, jak moc si Dývuša rád povídá. „To jsme takhle jednou,“ začal vyprávět asi třetí příhodu,
„seděli schování v houští a sledovali cizince. To bylo znovu v severovýchodních mokřadech. Těm
cizincům asi umřel nějaký vladyka, proto vykáceli kus lesa, vyhloubili do Země jámu – a tam, světe div
se, postavili loď! Jo, nikde ani říčka, jenom bažiny, a oni si tam staví loď! Pak do té lodi strčili mrtvého
vladyku, nějaké obětiny, lidi, jídlo, pití a všechno to zapálili. Chápete to? Postaví si loď uprostřed
ničeho, a pak si ji zapálí. To jsou mi dneska mravy.“ Pravomír už vypadal poněkud otráveně. Kdyby se
neměnil ráz krajiny, asi by sebou praštil o Zem a odmítal jít dále. „Pozor, kořeny,“ řekl najednou
Dývuša, „je to tady pěkně záludná krajina. Ale hezká, jen co je pravda. Na vrchol hory vede cesta
lemovaná různými kamennými stoly, na nichž jsou obětované byliny a obilí. Na některých z nich jsou
dřevěné sošky bohů a skřítků, na jiných hoří ohně. My však máme namířeno až na vrchol ke svatyni,
kde žijí různí moudří a mocní lidé, mezi nimi i kněz Liboten. To je tak zvědavý člověk … a nesmírně
upovídaný.“ Přemysl s Pravomírem se na sebe nevěřícně podívali. Když to říkal i Dývuša, pak to
muselo být něco. „Do stmívání bych se chtěl vrátit,“ skočil Přemysl Dývušovi do řeči. Už stoupali po
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lesní cestičce směrem na úbočí hory. „Však to stihneme,“ odvětil Dývuša, „času dost. Spíš myslete na
to, abyste Libotena moc neurazili. S ním není radno si zahrávat. Před nikým se neklaní a žije ve
vlastním světě. To moje teta …“ Zastavil se. Přemysl s Pravomírem do něj narazili. Dývuša se sehnul,
načež opatrně odhrnul část nahromaděného listí. „Zase ta děcka,“ promluvil hlasitě, „vykopou si díru
v Zemi a mají radost z toho, když do ní někdo spadne. Jenže vůbec není hluboká, takže dotyčný si
přinejhorším narazí čumák. Na mě si ale nepřijdou, poznám, když něco nesedí.“ Přemysl ani Pravomír
žádnou nástrahu předtím vůbec nebyli zaznamenali. Poznali, že se v Dývušovi i přes jeho žvanící
chorobu nějaké cenné schopnosti skrývají. Stále stoupali výše po úbočí hory. Přemysl si všiml různých
dřevěných sošek, u kterých byly položené byliny. U jedné z nich se nacházely bronzové sluneční
znaky, takže si Přemysl mohl snadno domyslet, komu tohle místo asi tak bylo zasvěceno. „Nejlepší
proti cizincům,“ pokračoval Dývuša, „a vlastně proti všem, je malá úderná skupina, která se šikovně
skrývá po lesích. Také už mám s pár přáteli nápad, že bychom něco takového podnikli a udeřili přímo
v srdci cizinců. Jenže zatím to máme jen v hlavě. Nikdo z nás nemá dostatek odvahy.“ Přemysl se
zamyslel. Jak tak poslouchal Dývušu, vzpomněl si totiž na slova oněch staříků, kteří mu byli pravili: „…
národa, jehož kmenům dáváme zákony a který sjednocujeme, když nastane nouze.“ Jakmile Dývuša
mluvil o té úderné skupině, Přemysla napadlo, že by kromě boje a ochrany mohla mít i tento účel. Na
jeho tváři se objevil úsměv. „Ty, Dývušo,“ řekl nakonec spokojeně, „o tom nápadu bych si s tebou a
tvými přáteli rád promluvil.“ Dývuša se zastavil. V jeho očích se třpytila radost. „No výborně!“ řekl
nadšeně. To bylo zrovna ve chvíli, kdy všichni tři už viděli na vrchol. Pravomír jako první svým ostrým
zrakem rozeznával rysy dřevěné svatyně a stoupajícího kouře. Šli dále. Přemysl byl zvědavý, jak ten
Liboten bude vypadat. Všude kolem byly stromy a lesy, jediný vrchol hory byl holý. Na Nebi svítilo
Slunce. Netrvalo to dlouho a Dývuša nadšeně zvolal: „Ech což, vladykové. Konec řečí. Jsme tu!“
Přemysl s Pravomírem si uvolněně oddechli.
Z vrcholu hory byl opravdu moc kouzelný výhled do okolí. V dáli se modralo pohoří, na druhé,
půlnoční straně pak nekonečně rovinaté lesy. Přemysl myslel, že Libotena nezaujme, když to byl
podle Dývušova vyprávění takový morous. Ovšem v tom se zásadně zmýlil. Když totiž všichni tři přišli
do vysoké dřevěné svatyně s obětištěm uprostřed, vyběhl jim vstříc starý moudrý muž. Ani se
nepředstavil a přímo tak, jak byl, padl Přemyslovi k nohám. Zaražený Dývuša otevřel ústa dokořán.
Jeho výřečnost byla ta tam. Přítomní muži, ženy a dívky bezmyšlenkovitě učinili to samé co jejich
stařešina. „To,“ začal po chvíli koktat Dývuša, „to, to, to je Liboten, vladykové.“ Přemysl s Pravomírem
na sebe pohlédli. Kromě horského vánku a praskajícího věčného ohně nebylo slyšet zhola nic. Chvíle
ticha však trvala jen krátce. Liboten stále klečel. „Synu Mocného Vida,“ začal zeširoka, „sám veliký
Vide. Viděl jsem tě ve snu orat Zem nebeskou silou, kterou ti předal sám tvůj božský otec. On chce,
abys byl navždy vladykou těchto krajů, abys chránil srdce světa, abys byl dobrodějce našeho lidu.“
Přemyslovi se začala točit hlava. Zdálo se, jako by ho na chvíli něco ovládalo. Něco vřelého,
příjemného a vlídného. „Jak,“ pokračoval Liboten, „jak nejlépe uctívat tvého otce?“ Pohlédl vzhůru na
Přemysla, který se pod vlivem tajemné síly kolébal ze strany na stranu. I když stáli na vrcholku hory,
kolem bylo docela teplo. Přemysl pomalu vztáhl ruku, načež ukázal do středu svatyně. „Postavte
sochu,“ pravil, „dřevěnou, vícehlavou, čtyřhlavou. Kdykoli nastane nebezpečí, ukryjte ji, přeneste ji
do spřáteleného kmene, aby ji nikdo nikdy nezničil.“ Vydechl. Nyní mu již na jazyk začaly přicházet
jeho vlastní myšlenky. „Věštba kostmi nestačí,“ pokračoval ve svých radách, „musíte si být jisti vůlí
bohů. Proto výsledek, který získáte taháním kostí ze Země uvnitř svatyně a jejich zahrabáváním, není
úplný. Přiveďte Koně a nechte ho přešlapovat přes tyče.16 Pokud bude výsledek stejný jako při věštbě
s kostmi, můžete si být vůlí bohů skoro jisti. Pokud se však bude lišit, bohové vám svou vůli skrze
věštbu nechtějí vyjevit.“ Vzpomněl si na ty staříky, kteří ho byli vychovávali, a na všechny ty obřady,
které ho byli naučili. Mrzelo ho, že už odešli a že je pravděpodobně již nikdy neuvidí. Liboten kýval
hlavou. Vstal. „Všechno učiním, vladyko,“ pravil souhlasně a pokorně, „jsi veliký učenec.“ Poté se
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obrátil na muže stojící za ním. „Zapalte posvátný oheň,“ přikázal, „veliký a jasný. Ať všichni z širokého
okolí vidí, že náš vladyka je zde.“ Klečící lidé okamžitě vstali. Někteří z nich odešli pro dřevo, jiní
zapálili smolou namočenou větev ohněm z posvátného plamene, který byl podle pověstí zažehl sám
úder blesku. Nějaký čas na sebe Přemysl s Pravomírem jen nevěřícně koukali. U svatyně spatřili růst
Kopřivy, které sloužily jako ochrana proti všemu špatnému, co by to místo chtělo napadnout. Nějaký
čas to trvalo, než se oheň pořádně rozhořel. Sálalo z něho až neuvěřitelně silné teplo. Klády, které
byly na sobě položeny, olizoval chtivý plamen. Liboten začal shromažďovat dav. Pak si stoupl do jeho
čela a znovu pohlédl na Přemysla. „Průvod je připraven,“ oznámil, „doprovodíme vás do jezerního
města.“ Přemysl pokýval hlavou, zatímco se samovolně červenal. Poté spolu s Pravomírem a Dývušou
začali sestupovat po kamenité cestičce, skrze hluboké lesy a kolem houštin – následováni asi dvaceti
třemi lidmi.
Uprostřed jezerní pevnosti již všichni čekali. Stáli před svými domovy a těšili se na příchod toho, o
němž je byl zpravil vysoký oheň. Zvuky práce již nebyly vůbec slyšet, pouze šumění listí a dech Větru,
který oznamoval nadcházející bouři. Stmívalo se. Lidé stáli se zatajeným dechem. I když to Branimír
v hloubi duše očekával, sám tomu nemohl uvěřit. „Kdo je ten mladý muž vlastně zač?“ pomyslel si.
Kníratý vladyka vyšel ze svého velikého zdobeného domu. Předstoupil před Libotena, načež si spolu
s ostatními vyslechl to, co se Libotenovi bylo o předchozí noci zdálo. Rusovlasý Grímaz pokukoval po
svých nohsledech. Celé mu to přišlo divné. Když pak Přemysl přede všemi prohlásil, že to, co Liboten
byl vyprávěl, je skutečně pravda, Grímaz zrudl. Do všeobecného nadšení pak lámanou vindštinou
zakřičel: „Oráč vladykou? Neznámý původ? Vy jste se snad zbláznili!“ Po tomto svém projevu se hrdě
praštil přes prsa, načež středem odkráčel pryč. Jeho pestrobarevně odění nohsledi ho následovali.
V podstatě pouze opakovali to, co dělal jejich vůdce. Knírač se nahlas rozesmál. „Konečně jsou pryč,“
pravil s úsměvem, načež Přemysla vřele objal. Poté ho zavedl do svého domu, kde ho pohostil vším,
co tam měl. Kromě placek, kaše, pečeného a vařeného masa, v medu nakládaných květů a nespočtu
čerstvých zelených bylin mu nabídl temné pivo, medovinu a nejrůznější nálevy. Přemysl ho na oplátku
pobavil svým básnickým uměním a šikovností ve vyřezávání dřevěných sošek. Všichni lidé kolem byli
unešení, především tehdy, když jim Přemysl vyprávěl svůj příběh. Povídal také o tom, co ho byli
naučili staříci. O obřadech, o zákonech a pokutách, o tom, jak je důležité pamatovat na svůj původ. Je
důležité mít rád místo, kde žijeme, abychom ho učinili ještě lepším a krásnějším. Spolu s Pravomírem
jako rádcem pak přijal čestné místo vladyky – tedy alespoň dočasně. Oslavy trvaly až dlouho do noci.
Hudbu a jásavé výkřiky ztišoval jen (příjemný) západní vichr. Někdy po půlnoci pak Přemysla vyhledal
rozzářený Dývuša. Vypadal spokojeně. „Vladyko,“ pravil tajemně, „vedle u Krajena doma na tebe
čeká malé překvapení.“ Přemysl se omluvil ze současné společnosti, načež začal Dývušu následovat
pryč z velikého domu, do krajní uličky s množstvím léčivého hojivého Jitrocele, kolem palisád až do
jedné menší, poněkud otrhané dřevěné chaloupky. Ještě před tím, než vešli dovnitř, se však ozval
známý hlas. „Kam jdete?“ zeptal se. Přemysl se otočil a spatřil Pravomíra. Vypadal překvapeně.
„Nějaké spiknutí?“ zeptal se. Chystalo se k bouři. Dývuša se nahlas zasmál. „Dost možná,“ odvětil,
„jen pojďte, ostatní už na nás čekají.“ A vešel do chalupy.
Uvnitř byla tma, kterou pronikal pouze dohasínající oranžový plamen zprostřed ohniště. Kolem
sedělo přesně sedm mužů. Většina z nich byla mladých, ostatní měli neupravený vous či dokonce
jizvy na tvářích. Nejednalo se pouze o nějaké nadšence, ale o lidi, co jsou na boj zvyklí a vědí, do čeho
jdou. Jeden z mužů vstal. Přešel kolem ohniště, načež se před Přemyslem a Pravomírem mírně
uklonil. „To je Krajen,“ začal mluvit Dývuša, jehož schopnost žvanit dokonale narušovala pocit
tajemna. „Patří mu to tady,“ pokračoval, „a často se tu scházíme. Všichni jsme z okolí města, zkušení
a ostřílení, dalo by se říci.“ Pohodil rukama, aby ukázal na všechny ostatní. „Každému z nás,“ navázal,
„jde něco trochu jiného. Mě už od dětství zajímají pastičky … tedy zprvu pochopitelně na zvířata, ale
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to člověka přestane bavit. Tak jsem to pak zkoušel na ostatní děti, někdy to bylo i docela nebezpečné.
To moje teta jednou …“ „Stačí,“ přerušil ho najednou Krajan dunivým hlasem, „to teď nikoho z nás
nezajímá, navíc všechny tvoje příhody už známe nazpaměť.“ Spustil se všeobecný smích. Krajen se
obrátil na Přemysla. „Raději ti řeknu,“ pravil tajemně, „o našich úspěších, pane. Jednou nám nějaká
skupina nájezdníků ukradla pár Koz. Hned do druhého večera jsme je pak vystopovali a dali jim co
proto. Párkrát jsme bojovali i s cizinci, onehdy jsme dokonce pomáhali bránit skalní pevnost na Jihu.“
Přemysla to zajímalo. To byla ta skupina lidí, kterou potřeboval. Muže, kteří byli odhodlaní, zkušení a
čestní. „Vladyko,“ řekl najednou Dývuša, „všichni tady jsme se jednohlasně rozhodli tě následovat.
Dej nám příkaz a my ho vykonáme.“ Pravomír se zprvu k tomu všemu stavěl podezřívavě, ale nakonec
také poznal, že záměry oněch mužů byly dobré. „Vojsko jezera,“ pokračoval Dývuša, „je připraveno
k tvým službám.“ Jeho oči zářily nadšením. Přemysl se usmíval. „Také bych vám chtěl někoho
představit,“ pravil směrem k ohništi. Potom ukázal na Pravomíra, který stál vedle něj. „Tohle je
nejlepší a nejrychlejší bojovník ze všech,“ pokračoval hrdě, „jménem Pravomír. Pokud ještě nejste
v boji příliš zkušení, Pravomír vás vše naučí. Přátelství s ním si nesmírně vážím.“ Najednou, jako když
hrom zahřmí, Pravomír vytáhl svůj meč, načež Krajanovi usekl sponu z opasku. Všichni kolem samým
překvapením zmlkli, protože takovou rychlost ještě neviděli. „Dokud můžete,“ nenechal se rozhodit
Přemysl, „cvičte se. A zítra mě provedete po okolí, souhlasíte?“ Všichni do jednoho pokývali hlavou.
Dývuša Přemyslovi nabídl, aby se posadil do kruhu kolem ohniště. Poté se spolu ještě bavili, pili a
smáli se. Venku začalo pršet tak silně, až se stromy pod samou tíhou dešťových kapek ohýbaly.

Nečekané přepadení
Když se Přemysl druhého rána probudil, venku stále pršelo a bouřilo. Nezlepšilo se to ani během
poledne, kdy chtěl, aby mu muži z onoho „vojska jezera“ ukázali skryté cestičky po okolí. Dývuša celé
dopoledne prožvanil, Krajen prochrápal a Pravomír proběhal, kdy nad každým přítomným názorně
předvedl svou převahu v boji. Přemysl toho měl už tak po krk. Většina obyvatel pevnosti včetně
Branimíra spala ve svých domovech. Kromě bouřky bylo všude ticho – tedy, když opět nepočítáme
pár nadšenců, kteří v hlavním zdobeném domě stále bez přestávky slavili. Přemysl potřeboval na
vzduch. Bylo mu jedno, že zmokne, hlavně chtěl pryč. Vyšel ze dveří. Povrch Země byl rozbředlý a
promáčený. Každý krok nepříjemně čvachtal. Přemysla to však neodradilo. Šel rovně, skrze bránu, po
dřevěné cestičce až do hlubokého lesa. Nebál se. Byl akorát pořád trochu zmatený z toho, co se bylo
přihodilo předchozí den. A samozřejmě jako vždycky přemýšlel. Šel skrze les, po cestičce, houštím,
pod ochranou vysokých Buků, jejichž listí zadržovalo alespoň nějaký déšť. Proběhl skrze rokli,
vystoupal vzhůru, šel po skále, kolem Dubu, na kterém se líně plazil Roháč, přes kameny, mezi
Břízkami, kolem tajemného muže sedícího na kraji skály, přes odtékající pramínek deště, kolem keře
… „Počkat!“ pomyslel si, načež se pomaličku a nenápadně otočil. Onen podivný muž, kterého byl před
chvíli spatřil na okraji skály, stál přímo za ním. Vypadal hrubě. Jeho vous i vlasy byly hnědé a v očích
to hřmělo. „Něco pro tebe mám,“ řekl muž hrozivě, načež to nahoře zahřmělo. Všude kolem byla cítit
příjemná vůně. Teprve v ten okamžik Přemysl poznal, že ten podivný muž v ruce třímá nádhernou
sekeru, kterou Přemyslovi podával. Ten jen zamrkal očima, ale nakonec ji s úklonou přijal. Odkašlal si.
„Kdo,“ začal se ptát zmateně, „kdo jste, pane?“ Muž vypadal zachmuřeně, ale nakonec se usmál a
ukázal Přemyslovi, aby se posadil. Ten tak učinil. Oba tam pak seděli a povídali si. „Však se známe.
Onehdy mě má dcera,“ začal vysvětlovat muž, „požádala, abych zahnal Smrt i s Hněvem. To víš, ty
děti.“ Přemysl začal být zvědavý. „Kdo je vaše dcera?“ zeptal se. „Ta nejkrásnější ze všech,“ odvětil
tajemně a hrdě muž, „Květinová Dívka přece.“ Sekera v Přemyslově ruce se začala sama od sebe
hýbat. Byla to malá obouruční sekera, se kterou se dalo rovnocenně sekat, házet i bodat. Přemysl měl
dojem, že je to všechno jenom sen. Nevěřil, že by před ním mohl sedět sám Bouřný Vid. Představoval
si, že se bohové zjevují zpravidla velkolepě. Ale teď před ním seděl ostřílený muž středního věku,
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který i přes svou zdánlivou zachmuřenost působil celkem vlídně. „Nemusíš tomu věřit,“ řekl najednou
muž, „ale něco ti řeknu: Ta sekera je kouzelná. Když s ní hodíš, nikdy nemineš. Její ostří rozpárá i
železnou zbroj. Za bouřky je pak nadána neuvěřitelnou silou, která dokáže zmrzačit vše v okolí, proto
opatrně.“ Najednou vstal a usmál se. „Rád jsem si s tebou popovídal,“ dodal, „vždyť už jsi vlastně
jedním z nás.“ Potom se vznesl do výše a zmizel v oblacích. Nedaleko od Přemysla pak zničehonic
uhodil blesk, který mu spustil nepříjemné zvonění v uších. Přemysl zavrávoral, zakopl o kámen – a
spadl ze skály na Zem. Při tomto pádu se ošklivě udeřil. Meč od Sudimíra se mu rozlomil na dva kusy,
vyřezávaná rukojeť zapadla kdoví kam. Pád. Přemysl upadl do bezvědomí.
Po nějakém čase se opět probudil, jenže už nebyl na skále. Tentokrát ležel zabalený v teplých
kožešinách v nějakém útulném domečku, kde stará babička připravovala v kotlíku polévku. Zamžoural
očima. Rozhlédl se kolem sebe. Uviděl své roztrhané oblečení a tu tajemnou sekyru. Na rukou měl
škrábance a neskutečně ho bolel zadek. Vzdychl. Jakmile tak učinil, dveře do domečku se vší silou
otevřely a dovnitř vtrhl usměvavý Dývuša. Na rozdíl od Přemysla byl celý suchý. „Nechoď sám v dešti
ven,“ spustil nahlas, „je to nebezpečné. Někde uklouzneš, někam spadneš a nikdo tě už nikdy
nenajde. Naštěstí pro tebe jsem tu já – nejlepší stopař široko daleko.“ Zasmál se. „Babi,“ otočil se k té
babičce, „podívej, to je náš vladyka.“ Přemysl s babičkou se na sebe usmáli. Dývuša si sedl vedle
Přemysla na podlahu. V jeho očích byla vidět starost. „Něco nám připraví,“ dodal. Venku se stmívalo.
Déšť pomalinku přestával. Tu se však najednou Přemysl vyděsil. Začal prohrabávat kožešiny. „Kde,“
pravil zoufale, „kde mám opasek?“ „Klid,“ odvětil Dývuša, „je tady.“ Rukou odhrnul Přemyslovo
rozpárané oblečení, pod nímž se nacházel opasek, spony i stále pružný lískový prut. „Ten rozbitý meč
jsem dal kováři,“ vysvětlil Dývuša, „třeba ho někdy spraví. Ale s touhle šlechtickou sekerou ho snad
ani nepotřebuješ, ne?“ Přemysl pokýval hlavou. „Kde jsou všichni?“ zeptal se. „Na lovu,“ odpověděl
Dývuša na svůj vkus velice stručně. „Podívej,“ spustil najednou vážně, načež se Přemyslovi podíval
přímo do očí, „musíš dát na sebe pozor, ano? Ti moji chlapi už dlouho neměli v očích takové
odhodlání, takovou velikou odvahu. Díky tobě ji tam mají.“ Přemysl se zamyslel. Věděl, že jim všem
musí ukázat, že je schopným velitelem. Snad k tomu bude mít brzy příležitost. Navíc si musel
vyslechnout starosti místního kmenového svazu, který na různých místech vedl nekonečné války.
Přemysl zatím netušil, jak by jim měl pomoct, ale věřil jak své mysli, tak i bohům, že mu včas dodají
žádané vnuknutí. Že mu včas podají pomocnou ruku, jako to tak ostatně byli činili doteď. Dývuša až
dlouho do noci vyprávěl o svých touhách, o tom, jak měl sen, že jeho skupina bude jednoho dne
známá a slavná široko daleko. Přemyslovi ten čas příjemně ubíhal, protože měl ostatně velmi
podobný sen. Navíc zeleninový vývar s čočkou, který babička byla připravila, mohl jíst od rána do
večera – a od večera do rána. Znovu byl spokojený, stejně jako tehdy na blatech. „Dývušo?“ zeptal se
Přemysl těsně před spaním, „jsi ty vůbec někdy zticha?“ Dývuša si mezitím brousil nůž. „Jo,“ odvětil
soustředěně, „když číhám na kořist. To ti dokážu mlčet třeba devět dní.“ Jestli za tu dobu, co byl tady,
Přemysl opravdu nemohl něčemu uvěřit, pak to bylo právě tohle Dývušovo tvrzení.
Uplynulo mnoho dní a měsíců. Roční období se střídala, vladykové a velmožové z dalekého okolí
přijížděli a radili se s Přemyslem o všedních i nevšedních záležitostech. Lidé měli Přemysla i Pravomíra
rádi, protože se oba opravdu dobře vyznali v mnohých uměních i řemeslech. Po večerech se pak oba
dva sešli s Dývušou a ostatními sedmi muži, cvičili se a povídali. Dývuša spolu s několika dalšími často
na pár dní zmizel, aby podal zprávy o tom, co se v okolí děje. Občas to bylo vítězství v bitvě či zvěst o
slavnostech v jedné ze sousedních vesnic. Nicméně stále častěji přicházely zprávy o vypálených
domech, o prodání do otroctví či o rozpínavosti panovačných cizinců. Jednoho smutného zimního
dne dorazil posel z blat – byl celý zubožený a rozdrápaný. Cizinci to tam vyrabovali a zabrali ve jménu
svých podivných bohů. Přemysl si povzdechl. Myslel na ubohého malého Trmu, který se zvídavostí
naslouchal všemu, co byl Přemysl vyprávěl. Který ho sledoval při boji i při práci. Nepokoje se
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rozhýbaly i na Severu. Cizinců bylo hodně a nějak se jim v oněch končinách nelíbilo. Slyšeli o mocné
říši na Jihu, o víně a o krvi17, proto se tlačili všemi směry, kudy to jen šlo. Zmatek byl všudypřítomný.
Občas bylo možné spatřit stromy přetrhané v půlce. Liboten říkal, že se poblíž byla usídlila nějaká
strašlivá nadpřirozená síla, a radil lidem, aby se po setmění nevzdalovali ze svých vesnic. Díky
Přemyslovým radám však kupodivu vzrostla úroda a lidé se cítili být v této neklidné době alespoň
trochu šťastnější. Mnozí ze západních oblastí to vzdali a hledali útočiště jinde – často na východní
nebo jihovýchodní straně. Když člověk přijde o většinu svých blízkých, ztratí i poslední útěchu, kterou
mu může dané místo nabídnout. Chce pak odtamtud urychleně pryč v naději, že ho ty hrůzy nebudou
provázet. Chce utéct, vzdálit se, opustit rodný kraj. Spolu s těmito lidmi však plakaly i lesy, zvířata a
rostliny. Dokonce i mocná rostlinka Rozrazilu, která lidem kdysi byla pomohla, když se byli s neúctou
chovali ke zvířatům a byli postiženi mnohými nemocemi. I tentokrát chtěla lidem, a převážně Vindům
v srdci světa pomoci. Na to byl však ještě čas, protože uprostřed všeobecných zmatků jde jen těžko
upevnit nějaký řád. Přemysl věděl, že je to chyba. Začátkem jara vše znovu vypadalo nadějně. Lidé se
veselili, odevšad byla slyšet hlavně radost. Nicméně pak najednou znovu přicházely další smutné
zprávy, tentokrát od Branimíra. A byly ještě horší než ty předchozí. Poslední vladykové se snažili
sjednotit a postavit se na odpor. Přemysl je pomáhal vést do nejedné bitvy, kde díky svému
pronikavému myšlení často zvítězil nad všemi nepřáteli. Když se pak vrátil zpět do jezerního města,
lidé ho vítali a prosili o rady. Dokonce jednoho dne, na Přemyslův nejoblíbenější svátek, uspořádali
nádherný obřad a převelikou oslavu k jeho poctě a k uctění bohů, pramenů, vrchů, pahorků, ohňů,
kamenů, stromů a hájů18. Jednalo se pochopitelně o svátek mezi Rozkvětem a letním slunovratem – o
oslavy zeleně, kdy kvetly mnohé léčivé stromy, keře a rostliny.
A protože je plodnost krajiny spojena s plodností předků, kteří do našeho světa tuto sílu předávají, je
to vlastně i jejich svátek. Lidé se snaží dostat na pomezí světů a prosit duše předků o pomoc.
K přechodu mezi světy slouží pro to určené obřady. Člověk se nesmí otočit vlevo ani vpravo, nesmí se
zastavit, musí být plně ponořen do toho, co dělá. Aby se ochránil před škodnými duchy, kteří by ho
snad chtěli svést z cesty, měl by se chránit škraboškami19. Přemysl zapaloval ohně a učil místní se
modlit k bohům. Celé toto roční období bylo jeho oblíbené. Dokonce i pak později, během letního
slunovratu, při vykřesávání živého ohně pomocí tvrdého a měkkého dřeva, byla na jeho tváři vidět
veliká spokojenost. Lidé se koupali v říčkách, věštili, pouštěli věnce po vodě, přinášeli oběti bohům na
posvátná místa, modlili se, zaříkávali, milovali se. Jiní šli vyhledávat bájný zlatý kapradinový květ,
který kvetl pouze v předvečer slunovratu. Babičky a jiní léčitelé sbírali Pelyněk, Třezalku, Řebříček,
Mateřídoušku a spoustu dalších bylin k uzdravení nemohoucích či k provádění tajných i veřejných
obřadů. Přemysl se po zahájení vypravil na procházku podél blízké říčky – pozoroval rostoucí Mátu a
Kyprej, dýchal zhluboka. Cítil sílu bohů, kteří ho sledovali a bděli nad ním. Mělo se totiž něco stát a
oni to věděli. Chtěli Přemysla varovat. Proto mu lesní duchové zatížili oční víčka, aby se mu chtělo
spát a odpočívat. Jeho tělo sice mělo usnout, nicméně duch měl odejít do větrů, zmizet v jiné říši.
Přemysl ani nevěděl, že usnul. Jediné, co mu přišlo divné, bylo, že se zdál být lehčí a dokázal vyskočit
až do oblak. Svět kolem byl barvitý. V dáli rostly ohromné Jabloně se zlatými jablky, lesy byly zdravé a
zelené, potůčky čisté jako bílé plátno. Všude to žilo. Přemysl spatřil v dáli víly a jednoho malého
hnědovlasého chlapce se zelenýma očima, který sázel divokou Čekanku, Oves a Chrpu. U sadu se pak
nacházel nádherný tajemný dřevěný domeček a u něj políčko. Nějaká moc ho k tomu místu přitáhla.
Hned jakmile se Přemysl dotkl Země, spatřil před sebou stát Mocného Vida s třezalkovým věnečkem
na hlavě. Vypadal prostě, v rukách držel zrníčka, která sypal na chtivý povrch. Přemysl spatřil, jak
zrníčka hned začínají klíčit, jako by byla kouzelná. Mocný Vid se na Přemysla usmál. „Připrav se,“ řekl
vlídně a smutně zároveň, „zítra ráno přijde rána. Veliká rána. Půlka města zahyne.“ Přemysl se
poklonil. „Proč?“ zeptal se nechápavě, „cizinci?“ Mocný Vid pokýval hlavou a pokračoval v sázení.
Přemysl padl na kolena. Málem se rozplakal. „Proč? Proč mám takový osud?“ zeptal se zoufale.
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Mocný Vid se zastavil. „Já nechci,“ pokračoval Přemysl, „být hrdinou ani vladykou. Vždyť důležitější
pro lid i krajinu je se o ni starat, mít rodinu, prostý, barvitý a vyrovnaný život. Chci se usadit. Chci mít
potomky, kteří půjdou v mých stopách – vždyť právě v nich je budoucnost! Proč nemůžu být se svou
milovanou? Ty jsi bůh, můžeš být vším, i hrdinou, i vladykou, i rodičem, i zemědělcem, kouzelníkem,
kovářem a tesařem. Ale já ne. K čemu mi je sláva a pocta? K čemu mi to je, když jsem stejně
bezmocný? Dáváš mi věštbu, že zítra dojde k velikému zármutku – a není nic, co bych mohl udělat.
Bezmoc. Prostě se to tak stane. Konec.“ V očích se mu blyštily slzy. Přemýšlel. „Můžeš-li,“ pravil
nakonec, „udělej něco s těmi cizinci a vrahy, co mají přijít. Křivda musí být potrestána. Navíc cizinci tě
nikdy nebudou ctít, protože na ně nejsi dost působivý, ukazuješ jim, jak seješ a sklízíš, což je pro ně
potupná práce. Co na tom, že jsi tím nejlepším bojovníkem a velkým kouzelníkem. Přesně tak odvrhli
i mě, když tehdy ve městě byli ti poslové. V jejich očích jsem tehdy potupil sám sebe příhodou o tom,
jak jsem byl oral. Pak se už neptali na nic. Jsou krvelační po boji, neváží si dobývání plodů Země,
raději berou a kradou. Můžeš-li, udělej s nimi něco.“ Mocný Vid si celou Přemyslovu řeč pozorně
vyslechl. Jeho vlasy zářily. Zlatý záblesk. Najednou tam už nebyl sám. Po každém jeho boku stál jeden
další muž. Přemysl pozvedl hlavu a všiml si, že jsou všichni leskle odění – jak Mocný Vid, Slunce, tak i
jeho dva bratři, Měsíc a Vítr. Stáli s rukama zkříženýma na prsou. Celá krajina kolem se začala
proměňovat, Přemyslův duch vstoupil zpět do jeho těla a počal snít. Ve snu se míhaly barvy a různé
obrazy – a před nimi pořád stáli oni tři vážní muži. „Naše krev,“ začal mluvit Mocný Vid, „koluje
v tvých žilách. Tvojí rukou se vypořádáme s cizinci, tvoje ruka jim ukáže co proto.“ Více již nebylo
třeba říkat. Možná by sen trval ještě déle, nicméně netrvalo dlouho a Přemyslovým tělem někdo
prudce trhal. Snažil se ho probrat.
Když Přemysl otevřel oči, spatřil, že se opět nachází uprostřed lesa vedle líně tekoucí říčky. V ještě
rozmazaném pohledu uzřel tvář mladého muže, jehož dlouhé světle hnědé vlasy byly na čele
převázány vlněným páskem. Vypadal vyděšeně. „Pane,“ volal nahlas, „Vide, vstávej!“ Přemysl
zamžoural očima. „U Černohlava, pána lesů a zelené podzemní říše, vstávej, vladyko!“ volal muž.
Přemysl se dlaněmi opřel pevně o měkkou Zem. Pomaličku se zvedal. „Co se děje?“ ptal se rozespale,
„kdo jsi?“ „Soběslav,“ odvětil rychle muž, „ze sousedního kmene, který se nachází – tedy přesněji
nacházel – na druhé straně. Musíš nám pomoct a ukrýt nás, máme s sebou všechny, ženy, starce,
děti. Zaveď nás do jezerního města. Ukryj nás před pronásledovateli.“ Křik. Přemysl se vzpamatoval,
načež se okamžitě postavil na nohy a spolu se Soběslavem dohnal prchající a zubožené lidi. „Pojďte za
mnou,“ volal, „není to daleko. Všichni muži schopní boje ať si stoupnou za palisády. Ještě nikdo se
jezerní pevnost neodvážil dobýt.“ Přemysl běžel lesem po tajných cestičkách, skrze houští a kolem
skrytých vršků, následován průvodem lidí. Ti plakali, že byli přišli o své blízké, že je bylo postihlo
takové nečekané neštěstí. Žádná znamení tomu nebyla nasvědčovala. „Dobře,“ pomyslel si Přemysl,
„chtějí-li to tak bohové, zatočím s těmi cizinci sám.“ Už běželi po široké dřevěné lávce, už se schovali
za dřevěné hradby, zatímco hudebníci hlasitým pištivým hraním svolávali všechny ostatní z okolí.
Branimír dal pomocí kouře znamení Libotenovi na posvátné hoře, aby se dobře ukryli a připravili na
případný boj. Muži chystali zbraně – Přemysl sám rozmístil lukostřelce, aby zajistil dobré pokrytí a
bezpečnost celé oblasti. Pravomír s Dývušou se spolu s ostatními sedmi muži vypravili nenápadně
branou ven, do lesů, aby mohli na nepřátele padnout ze zálohy a nečekaně. Přemysl vylezl na
dřevěný můstek u brány, kde se postavil vedle Branimíra a Soběslava. V ruce držel luk. Nastalo ticho.
Mrtvé ticho. Všichni lidé zatajili dech, protože hluboko uvnitř cítili, že se za malý okamžik něco stane.
A stalo se. První cizinci se začali objevovat na okraji lesa. Nejednalo se o náhodný přepad, nýbrž o
zkušené bojovníky z různých krajů. Šíleli a křičeli. Přemysl se tím nedal zastrašit, ale ihned přikázal
ostatním, aby začali střílet. Šípy svištěly. Přemysl sám zabíjel bojovníky, kteří se rozhodli vyrazit po
dřevěné lávce. Nastal zmatek. Z lesa se ozvaly další výkřiky, jak zkušený Pravomír útočil nečekaně a
úderně. Přemysl věděl, že musí najít jejich vůdce. Někdo jim to musel přikázat, někdo je musel
36

najmout, aby zničili jezerní město. Bojovníci byli připravení, nešli naslepo. Někteří z nich začali na
druhé straně města chystat dřevěné vory, aby se přeplavili na ostrov. Přemysl to však očekával a
přikázal pevnost bránit i na oné straně. Boj trval dlouho a byl vyčerpávající. Na vrcholu vzdálené hory
stále hořel posvátný oheň. Vypadalo to, že je tam klid. Možná proto, že si cizinci byli vědomi
posvátnosti místa. Přemysl se zamyslel. „Jejich vůdce bude nedaleko,“ pomyslel si. Rozhodl se proto,
že se pod rouškou noci nenápadně vypraví z města a přeplaví se na druhý břeh. To pro něj nebyla
žádná potíž, protože dokázal plavat pod vodou. Přenechal Branimírovi starost nad městem, načež
uskutečnil svůj záměr. Spatřil hlídkující cizince. Naštěstí byla dostatečná tma a Přemysl, když chtěl,
uměl být vskutku tichý a nenápadný. Proplížil se houštím a vyrazil do lesních hlubin směrem
k tajnému úkrytu, který byl Krajen kdysi sám nechal vybudovat. Kdo nebyl místní, nemohl se k němu
ani přiblížit, protože se k němu dalo dostat jedině průchodem přes jeskyni, jejíž vchod byl důmyslně
zakryt bukovým listím. Tam měli schované své zbraně. Jenže to byla poměrně dálka, a kde nic tu nic
se vzala vichřice. Přemyslovi se zatemnil zrak. Viděl vyděšenou skupinu cizinců, kterým se vichřice
opřela do zad. Spadli na Zem. Hluk. Chraptivé dunění a nesrozumitelné hlasy. Cizinci jeden po
druhém mizeli v strašlivém řevu v mlze. Přemysl zdálky spatřil, že se skrze mlhu prohnali nějací temní
jezdci. Když se obrátili směrem, kde se Přemysl nacházel, on se ukryl v hlohovém houští. Jeden jezdec
byl nebezpečně blízko. Kolem byla černočerná tma. Přemysl vzal svou sekyru, která se však sama
nehýbala, protože po bouři nebylo nikde ani vidu ani slechu. Nebyla nadána kouzelnou mocí, něco
tomu bránilo. Přemysl ji nicméně vzal, zamířil, a mrštil jí přímo proti jezdci – ta jím však proletěla bez
sebemenší stopy, načež se zabodla do nedalekého stromu.
Přemysl utíkal. Přeběhl kolem jezdce, vytrhl sekyru ze stromu a utíkal směrem k ještě poněkud
vzdálené jeskyni. Utíkal, co mu nohy stačily. Přes listí, mezi bodavými Ostružiníky, kolem jehličím
pokryté bílé Jedle. Za sebou uslyšel hlasy. Zprvu byly chraptivé, neohrabané a nesrozumitelné. Po
chvíli však začal rozeznávat slova. „Chyťte ho,“ uslyšel. Měl dojem, jako by ho snad hnali nějací
kostlivci. Bál se. Utíkal. Myslel, že do jeskyně nedorazí a zemře. Tady na tom místě. Slyšel, jak za ním
praskají stromy – přízrační jezdci je nějakou děsivou mocí trhali v půlce. Přesně ve směru, kterým se
ubírali. Děsivý smích. Už byli blízko. Když už se zdálo být pro Přemysla vše ztracené, vzpomněl si na
setkání s duchem jménem Plugos, které byl prožil na cestě do blat. Úplně živě slyšel jeho slova, jako
by Plugos stál přímo vedle něj. Přemysl se usmál, vytáhl zpod opasku lískový prut, načež se rychlostí
blesku otočil. „Už nebudu utíkat,“ vykřikl a uskočil stranou. Jezdci byli zmatení. Přemysl prosil
Mocného Vida o pomoc. Najednou se lískový prut v jeho ruce rozpálil jasným ohněm a ozářil celé
okolí. Přemysl vstal ze Země a začal kolem dokola poskakovat jako šílený. Při tom přízračným jezdcům
sekal po hlavách. Ti mizeli nebo padali na Zem. Přemysl doslova běsnil, chtěl se všech těch podivných
nájezdných vetřelců zbavit. Stromy kolem se také divily a nejistě šuměly svým listovím. Přemysl
nepřestal, dokud mu z dohledu nezmizeli všichni jezdci. Když se tak stalo, vichřice se zázrakem utišila.
Ti jezdci, co byli spadli na Zem, však nezmizeli. Místo nich se objevili staří vyčerpaní muži, kteří se
mohli sotva pohybovat. Klečeli před Přemyslem. V jejich očích se leskl strach smíšený se zmatením.
Sáhli si na tvář. Zjistili, že jsou opět lidmi z masa a kostí. Poznávali místo, kde před mnoha staletími
byli loupili a vraždili, než byli hněvem bohů potrestáni. Přemysl na ně hleděl s odporem. Nevěděl,
jestli je má zabít nebo nechat žít. Vypadali totiž naprosto neškodně a Přemysl věděl, že bez cizí
pomoci by dlouho nepřežili. Rozhodl se odejít. Rozhodl se tyto šedovlasé vyprahlé starce nechat na
pospas cizincům. Vůbec ho nezajímali. Myslel na lidi upoutané ve středu jezerního města, kteří se
bránili a kterým hrozila smrt a podrobení. Běžel přímo do skryté jeskyně. Pohlédl na starý Dub, který
rostl na vrchu nad ní, načež se mezi nastraženými bukovými větvemi protáhl dovnitř. Šel a šel. Kolem
to páchlo. Netrvalo dlouho a spatřil mihotavou záři ohně, která se odrážela od vlhkých stěn. Usmál
se. Rozeznal známé hlasy. „Vojsko jezera,“ zakřičel pak nahlas, „to jsem já, Přemysl.“ Hlasy napřed
ztichly, nicméně poté se ozvaly jásavé výkřiky. Muži byli rádi, že je jejich vladyka s nimi. Přemysl vešel
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do úkrytu. Kolem byly dřevěné trámy, kožichy a hlavně spousta zásob jídla a pití. Pravomír zářil. Ještě
dříve, než se Přemysl stačil plně rozkoukat, Dývuša spustil: „Měl jsi vidět Pravomíra! Kolik těch cizinců
pobil, ani se nestačili divit!“ Krajen seděl v rohu a ládoval se ovesnou kaší. „Mám nápad,“ začal
Přemysl prostě. Posadil se. Muži ho se zájmem poslouchali. „Neviděli jste jejich vůdce? Vladyku?“
zeptal se. Dývuša se zamyslel. Pravomír si brousil meč. „Ano,“ řekl Pravomír po chvíli, „ale jen z dálky.
Schovává se v jedné opuštěné vesnici nedaleko. Tedy přesněji v jednom domě – ostatní domy totiž
spálili, zbývající muže pobili a ženy jsem viděl odvádět pryč, nejspíše do otroctví. Co udělali s dětmi,
to opravdu nevím.“ Přemysl se posadil vedle Dývušy. „Musíme tam,“ řekl prostě, „hned. Čím dříve ho
zabijeme, tím dříve vše skončí.“ Všem mužům se rozzářily oči. „Tak pojďme!“ zakřičel dunivě Krajen,
zatímco odhodil mísu s kaší na Zem. „Vojsko jezera,“ spustil Dývuša, „teď nastává naše slavná chvíle.
Konečně světu ukážeme naši sílu a dovednosti, které jsme tak dlouho pilovali. Pojďme vzhůru …“
„Mlč už,“ zastavil ho Pravomír. Se starostmi v očích se obrátil na Přemysla. „A co lidé ve městě?“
zeptal se, „kdo je ochrání?“ „Branimír se o všechno postará,“ odpověděl Přemysl, „navíc mají posilu,
velmože Soběslava. Lepšího lukostřelce jsem ještě neviděl.“ Pravomír se usmál. Těšil se, až dají
nájezdníkům pořádně za vyučenou.

Odplata
Přemysl celou cestu skrze temný les přemýšlel, kdo za vůdce může být tak bohatý nebo známý, aby si
najal takovou tlupu cvičených válečníků. Musel to být někdo, kdo měl vazby na jiné říše cizinců, ať už
na Jihu nebo na Severu. A možná někdo, koho nenáviděla jeho vlastní rodina, soudě podle jeho
opovážlivosti a naprostého nectění mravů, které ve zdejších krajích panovaly. Možná se jednalo o
uprchlíka, vyhnaného velmože nebo ještě hůře uzurpátora, který všechny držel pod palcem. Přemysl
s ostatními si musel dávat pozor na občasné hlídky, které se v lesích potulovaly. Nechtěl vyvolávat
zbytečné boje, raději se zaměřoval jen a jen na toho jednoho tajemného muže, který byl nechal
vypálit celou vesnici. Krajina se vlnila. V čele běžel pozorný Pravomír, jenž byl ze všech mužů
nejrychlejší a v podobných případech i nejschopnější. Přemysl věděl, že až to všechno skončí, lidé tu
nemohou zůstat. Musí vyhledat bezpečnější místo, které je všechny uživí. Dývuša také přemýšlel. Po
několika chvílích strávených v nekonečných obavách se všichni přeci jen dostali na okraj vypálené
vesnice. Jen jediný dům stál. Všude byly slyšet hlasy slavících cizinců, kteří se ládovali ukořistěným
masem a dalším jídlem. Chycená zvířata byla zavřená v železných klecích, kde se mohla sotva
pohybovat. Tohle Přemysl nikdy nechápal. Nelíbilo se mu to. Po tom zážitku s oráním se cítil být
s krajinou kolem srdce světa silně spojený. Cítil nářek obyvatel, ovšem i zvířat, lesů a rostlin. Cítil
starosti i radosti. Přál si, aby měl schopnost jako Mocný Vid vidět vše široko daleko. Aby viděl každou
nepravost, rozpoznal každého vraha a zločince, poznal, kdy se kolem blíží smečka vyhladovělých Psů.
To by se mu líbilo. Dokonce chtěl mít i zbraň, pomocí které by z onoho domu toho podivného vůdce
místních cizinců kouzelně vytáhl a předvedl před soud. Lidem pak chtěl ukázat laskavost zlatého věku,
aby si vážili obilí a ovoce20. Jenže teď to nešlo. Všechno to byly zatím jen sny. Přemysl byl bystrý a
brzy poznal, kterým místům se hlídky vyhýbají a kudy by bylo nejlepší uprchnout. Dývuša nyní
skutečně mlčel, což Přemysla překvapilo. Rozhodl se, že se rozdělí do několika skupin, aby se mohli
v případě nutnosti všichni rychle stáhnout. Předposlední záložní skupinu tvořil Pravomír s Krajenem,
hlavní údernou skupinu pak Přemysl s Dývušou, který byl opravdu nejlepším stopařem široko daleko.
Nejen to – Dývuša měl bystrý zrak, vnímal kolem sebe každou změnu, takže se Přemysl nemusel bát,
že by je někdo odhalil. Jakmile se pak dostanou na dohled, Přemysl byl připraven mrštit svou
kouzelnou sekyrou a vůdce zabít. Věděl, že tak jedině může tuhle šílenost zastavit.
Pravomír a Krajen zůstali schovaní za šípkovým keřem na kraji dohasínající vypálené vesnice. Jakmile
dal Krajen znamení, Přemysl s Dývušou se vydali vpřed zrovna ve chvíli, kdy v okolí nebyla žádná
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hlídka. Opilí slavící cizinci si ničeho kolem nevšímali. I když Přemysl zavadil o jeden keř a trochu s ním
omylem zatřásl, jim to bylo jedno. Dále pili a slavili. Dývuša se na Přemysla díval s nedůvěrou, protože
Přemysl byl pomalejší a měl větší sklony k tomu dělat hluk. Dývuša byl naproti tomu mrštný a nevydal
jedinou hlásku. Dveře do domu byly zavřeny. Oba dva museli vymyslet, co udělat dál. Přemysl přišel
s nápadem, že prostě zaklepou a nechají toho vůdce, aby je pozval dovnitř. Určitě nebude nic
očekávat, zvláště ne od toho, kdo na něj zaklepe. Dývuša s tím souhlasil, proto se opatrně přiblížili až
ke dveřím, načež Přemysl opatrně zaklepal. Netrvalo dlouho a zevnitř se ozval zvuk. Dývuša se
zhluboka nadechl. Otevřel dveře a spolu s Přemyslem vešel dovnitř. Rychle je pak zavřel. Ticho. Uvnitř
byla tma. Přemysl v dáli před sebou spatřil v mihotavém světle asi tři nebo čtyři muže. Jeden z nich
mluvil nějakou cizineckou řečí. Další k nim byl otočený zády – ten posléze promluvil známou řečí, i
když zněla poněkud lámaně. „A, ten nový vladyka z nižšího lidu,“ pravil muž, „čemu vděčíme za
návštěvu? Přišel ses podívat, jak vypálíme jezerní pevnost? Máme tolik smolou napuštěných loučí, že
se ti z toho až zamotá hlava. Jakmile ji spálíme, tohle místo obsadí naši lidé. A je jich hodně. Čekají, na
Severu i na Západě. Všechno to uvidíš.“ Když se pak rusovlasý muž otočil, Přemysl s Dývušou ho ihned
rozpoznali. Byl to v kroužkové zbroji oděný rusovlasý Grímaz. Zmatek. Přemysl na nic nečekal, vytáhl
sekyru a mrštil s ní vpřed. To však zpozoroval Grímazův nohsled zvaný Gudageb. Ten zastoupil cestu a
sám získal ránu přímo do břicha. Vykřikl. Dývuša se proti cizincům vrhl s neuvěřitelnou rychlostí.
Přemysl ho následoval, načež těžce zraněnému Gudagebovi vytrhl sekyru z hrudi. Grímaz byl rychlý
jako blesk, i v té poněkud těžké zbroji. Něco zakřičel (o vodě nebo co), načež vyskočil a jako stín se
mihl nad všemi přítomnými. Nikdo se ani nestačil vzpamatovat, když se dveře za ním zabouchly.
Venku nastal povyk. Přemysl s Dývušou věděli, že musí okamžitě utéct pryč. Ohnali se po cizincích,
načež následovali Grímaze ze dveří ven. Zmatení a opilí cizinci pobíhali sem tam, zatímco se jim šípy
zabodávaly do hrudi. Vojsko jezera se skutečně činilo. Přemysl v dáli mezi cizinci spatřil Grímaze.
„Zabijte ho,“ volal, „hned! Střílejte!“ Všichni včetně Krajena poslechli Přemyslův rozkaz, ovšem
Grímaz se kdoví kde ztratil. Ukryla ho tma lesů. Následovat ho by byla sebevražda, proto se Přemysl
rozhodl se všemi stáhnout zpět. Běžel do tmy následován Dývušou. Pravomír je oba popadl za
ramena a snažil se je dostat do bezpečí. Pak se setkali se zbytkem tlupy, načež se skrytými cestičkami
vypravili směrem k úkrytu. „Ne,“ volal udýchaný Přemysl, „musíme do jezerní pevnosti. Chtějí ji
vypálit.“ Všichni změnili směr. Jediný Pravomír nebyl zadýchaný. Běžel na svůj vkus docela pomalu.
Toho si Přemysl hned povšiml. „Utíkej na posvátnou horu,“ pravil směrem k Pravomírovi, „přes les, co
nejrychleji. Zapal ohně a varuj lidi ve městě. Pak odtamtud zmizte, rozuměl jsi? Ten Grímaz se vrátí.
Když ne dnes, za několik dní, a s ještě více lidmi. Musíme odsud pryč, rozumíš?“ Pravomír pokýval
hlavou, načež plnou rychlostí vyrazil doprava směrem k vysoké hoře. Byl tak rychlý, že se svým
přátelům ztratil během chviličky. Ti ani nevěděli, do kterého houští vběhl. Zamrkali očima. Noc byla
temná. Obloha zatažená.
Po nějakém čase skupina dorazila až na břeh jezera, kde stále hlídkovali cizinci. Přemysl s ostatními se
rozestavěl kolem, načež se nečekaně na cizince vrhl. Dývuša s Krajenem stříleli z luků – jeden šíp za
druhým. Přemysl se oproti tomu vrhl na cizince přímo. V srdci mu plál sluneční oheň. Sekal, házel,
bodal. Pokaždé zasáhl, každým mávnutím alespoň jednoho cizince zranil. Zdál se být neporazitelným,
a vskutku takovým byl. A to díky bohům, sekyře a především kouzelnému opasku od víly. Cizinci
vypadali zmateně. Jejich vůdce nebyl nikde v dohledu, a s takovým útokem z lesů nepočítali. Někteří
zemřeli, jiní se rozhodli vypravit do hlubin lesů pro další rozkazy. Byla by pro ně potupa, kdyby jejich
vůdce bojoval jinde. Zkrátka a dobře netrvalo dlouho a cizinci z okolí do jednoho zmizeli. Přemysl však
věděl, že se brzy vrátí. „Dývušo,“ vykřikl, „shromáždi ostatní napravo od pevnosti. Jakmile uvidíte
kouř, zaútočte.“ Potom se od ostatních oddělil a po dřevěné lávce vběhl zpět do dřevěné pevnosti.
Pomalu začalo svítat. Na posvátné hoře již planul veliký oheň. Lidé v pevnosti se připravovali na další
vlnu útoku. Přemysl prošel branou, vylezl na můstek, načež se postavil vedle unaveného Branimíra a
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ještě více vyčerpaného lukostřelce Soběslava. „Ať se ženy připraví k odchodu,“ oznámil, „musíme
pevnost opustit. Hned.“ Než to však stačil doříct, z lesa se ozval další hluk. Cizinci se vrátili
neuvěřitelně rychle. Teď šlo o každý okamžik. Přemysl vydával rozkazy ke střelbě, schválně si jako
terče vybíral nosiče pochodní. Nicméně cizinců bylo hodně a připravených k útoku. Zapálili louče,
rozmáchli se a jeden po druhém podpalovali pevnost. Ženy se snažily počínající oheň uhasit, ale ne
vždy to vyšlo. Domy začaly hořet. Rákosové střechy chytly velmi ochotně. Ze strany pevnosti se ozval
výkřik, jak se Dývuša s ostatními snažil napadat cizince ze zálohy. Bylo to jednodušší než posledně, a
to především proto, že se cizinci začali motat. Před očima se jim tvořila mlha. Když se pak zleva z lesů
vynořil Pravomír s několika muži, Přemysl poznal, že Liboten do bitvy zapojil svá mocná kouzla. Ženy
se spolu se svými dětmi připravovaly pevnost opustit. Pravomír napadal cizince zleva, Dývuša zprava.
Nastal zmatený boj doprovázený žárem ohně. Jakmile se Soběslav s Branimírem ujistili, že je cesta
z pevnosti volná, vydali příkaz k opuštění města. Kolem to hořelo. Když se v okolí objevil nějaký
cizinec, Soběslav ho nemilosrdně zasáhl. První běželi muži, kteří svým rodinám čistili cestu. Za nimi
ženy, děti a starci. Žár by neúnosný i na okraji u brány. Hned jakmile všichni odešli, pevnost opustili i
Soběslav s Branimírem – následováni Přemyslem. Hnali dav napravo směrem k Dývušovi, který je se
svou skupinou kryl. Cizinci takový rychlý útěk nečekali. Ovšem jednalo se zpravidla o zkušené
bojovníky, proto se hned chopili sečných zbraní a jali se bojovat s vindskými muži. Přemysl to
okamžitě zpozoroval a vydal se do první řady. Sekal, mlátil, křičel, šílel. Uviděl mrtvého knírače, jemuž
byl nějaký cizinec probodl hrudník. Spatřil i spoustu dalších mrtvých mužů, ba dokonce i žen, které se
byly chopily zbraní. Čas se zpomalil. Přemysl se hnal do středu cizinců, prováděl otočky a zabíjel
jednoho po druhém. Opasek ho činil nezranitelným. To se k němu přihnal i Pravomír, načež spolu
jako kulový blesk rozráželi cizincům řady. Dývuša útočil zboku a z dálky. Soběslav stál opodál a snažil
se navádět lučištníky. Branimír byl v čele mužů z pevnosti a hleděl na to, aby se všichni dostali
v bezpečí za Dývušovu skupinu. Mezi muži bylo ale také spousta statečných bojovníků, kteří by si
zasloužili úctu a vzpomínku. Přemysl s Pravomírem pronikli až na samý konec do klidného lesa, kde už
se žádní cizinci nenacházeli. Dostali se jim do zad. Netrvalo dlouho a donutili je uzavřít obranný kruh.
Jejich počty se prudce snižovaly. „Za Slunce!“ řval Přemysl. Pevnost hořela jasným plamenem. Když
už zbývající cizinci spatřili, že nemají naději, rozhodli se, že si sami vezmou život. Tak tam skonali.
Chtěli dosáhnout slávy, ale místo toho si získali pouze potupu a porážku. Nevěděli, s kým měli tu čest.
Přemysl však věděl, že se za několik dní přiřítí další cizinci se svými kmeny, aby to tu obsadili.
Okamžitě vyhledal Libotena, aby se s ním poradil. Stařec vypadal na první pohled vyčerpaně, nicméně
Přemyslovi neušlo, že má v sobě na svůj věk velikou rozvážnou sílu. „Lidé musí pryč,“ pravil Přemysl
zadýchaně, „nevíte, kam je zavést?“ Liboten se posadil. „Vím, vladyko,“ odvětil, „k východní Bílé řece,
do hustých lesů, do rovin a bažin. Tam se cizinci neusadí, i kdyby moc chtěli. Není tam nic, po čem
jejich srdce touží.“ Přemysl pokýval hlavou. Liboten se díval po ostatních. „Lidé jsou zranění a
unavení,“ pravil, „a máme s sebou děti, proto půjdeme pomalu. Musíme nabrat nejnutnější zásoby,
abychom přežili. Potřebujeme získat čas.“ Celý rozhovor vyslechl i Pravomír, který si právě očišťoval
meč. „My vám ho dáme,“ odpověděl klidně, „nemám pravdu, Lesklovlasý?“ S jiskrou v očích se obrátil
na Přemysla. Listí na vysokých stromech šumělo. Obloha byla šedá a vypadalo to, že každou chvíli
začne mrholit. „Ano,“ odvětil Přemysl klidně, „poskytneme. Poskytneme!“ Poslední slovo vykřikl
nahlas, čímž k sobě přivolal Dývušu i jeho sedm přátel. Přemysl se obrátil na Libotena. V očích měl
starost. „Zvládnete to?“ zeptal se nakonec. „Zvládneme,“ odvětil Liboten, „muži jsou schopní a cestu
známe. Nemusíte se o nás bát. Potřebujeme jen čas.“ Dývuša se obrátil na Pravomíra. Usmíval se.
„Jestli je Přemysl náš vladyka, ty jsi náš vojvoda,“ pronesl. „Teď už vím,“ pokračoval, „že zvládneme
vše, co si umaneme. Vyrazíme cizincům vstříc.“ „Ano,“ usmál se Přemysl, „vyvoláme v jejich řadách
takový zmatek, že si budou přát, aby se vrátili zpět do zimy, odkud vzešli.“. Rukou praštil do poblíž
stojícího kamene. Liboten vstal. „To mě těší, vladyko,“ pravil s úklonou, „zasadím se o to, aby se
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příběh o tobě, o našem vládci, roznesl po celém kraji. A o nás se neboj, zvládneme to.“ V jeho očích
zazářila radost. Ještě si chvíli všichni spolu povídali, načež se Liboten vypravil za lidmi vydávat příkazy.
Soběslav s Branimírem stáli opodál. Dlouho poslouchali a přemýšleli, než se Soběslav zeptal:
„Můžeme jít s vámi?“ Dývuša se k nim obrátil. Vypadal spokojeně. „Kdo je pro?“ pronesl odhodlaně,
zatímco zvedl paži. Všichni ostatní včetně Přemysla, Pravomíra a Krajena učinili to samé. Byli
odhodlaní, nadšení a připraveni na další dobrodružství.
Celou noc se pak střídali v hlídkování, kdy si dávali pozor, aby unavené a vyčerpané lidi nikdo
nepřepadl. Hned za svítání pak vydal Liboten příkaz, rozloučil se s Přemyslem a ostatními, a spolu se
všemi přeživšími z vypálené pevnosti se vypravil na jihovýchod. Šel hrdě vpřed. Znal každý potůček
v okolí, každý strom, každé údolíčko se studánkami či ostrým kamením. Přemysl je všechny sledoval.
Potom se obrátil ke svým jedenácti věrným spolubojovníkům. Hleděl směrem na Západ, směrem,
kudy se byl vypařil Grímaz. Zhluboka se nadechl čerstvého horského vánku. Mlčky vyšel pomalým
krokem vpřed. Ostatní za ním. Hledal stopy, kudy ostatní cizinci byli uprchli. Všiml si rozpáraného
koženého oblečení a stop v bahně. Netrvalo dlouho a Dývuša si stoupl vedle něj. „Vojsko jezera
skončilo,“ pravil, „jak se bude naše úderná skupina jmenovat teď?“ Čekal na odpověď. Přemysla nic
nenapadalo. „Prostě a jednoduše Voj,“ odvětil, „Voj srdce světa.“ Dývuša se zasmál. Soběslav si
prohlížel svůj luk. Nesl hrubý plátěný vak, který měl naplněný jídlem, pitím a náhradním oblečením.
Branimír vypadal ještě chvíli vyjeveně, ovšem brzy všichni začali oceňovat jeho znalost místních i
vzdálených cest a zkratek. Přemysl v ruce pevně třímal svou sekeru, kterou byl dostal darem od
Bouřného Vida. V jeho očích se leskla odvaha smíšená s upřímností. Les kolem vypadal klidně. Duby a
Habry rostly spokojeně vedle sebe, sem tam bylo možné spatřit prchající Srnu. Mířili na severozápad.
Přesně po stopách prchajících nepřátel, kteří se rozhodli vrátit se svými lidmi a celou tuto oblast pro
sebe získat. Daleko za horami na Jihu také nebylo bezpečno. Branimír věděl, že tam měli cizinci
mocný kmenový svaz. Byli zkrátka všude kolem – středu srdce světa se však vyhýbali. „Nebojte se,“
uklidnil Přemysl ostatní, „bohové nás ochraňují, vím to. Teď teprve zažijeme to pravé dobrodružství.
Pomstíme se za jezerní město, za knírače, za malého Trmu a umučeného Vidivoju. Za staříky, co mě
vychovávali. Stále jsem vladykou těchto krajů, i když se s vámi toulám po lesích. A toulám se s vámi
rád, rád s vámi budu bojovat! Věřte, že bych vás nevyměnil ani za tisíce schopných mužů.“ Cítil
opravdovou a upřímnou hrdost. I nyní byl šťastný.

Voj srdce světa
Slunce zapadalo. Uplynul další den, kdy šli, sledovali stopy a povídali si. Snad vůlí bohů, snad nějakým
neprozřetelným štěstím se ještě před stmíváním dostali na vrchol strmého kopce. Odtamtud skryti
v houští hleděli do rokle, skrze kterou se valil dav lidí. Napřed šli stopaři, pak vůdci se svými družinami
a poddaní muži. Následováni byli snad celým kmenem žen a dětí. Toužili po blahobytu, po tajemné
jižní říši, kde bylo na rozdíl od jejich domoviny stále teplo, kde lidé žili v kamenných příbytcích obrů a
pili nekonečné zásoby vína. Kde jedli a slavili až do vyčerpání. Přemysl okamžitě využil výhodné
polohy. Prozkoumal oblast a možnosti úniku, které tato krajina nabízela. Poté rozestavil své věrné
druhy, načež ukázal na vpředu jdoucí velmože. Naneštěstí mezi nimi nebyl Grímaz, na jehož smrt měli
všichni zálusk. Soběslav zamířil, Přemysl dal příkaz – a střela neminula. Zasáhla jednoho vpředu
jdoucích nazdobených mužů přímo do krku. Výkřik. Mezi lidmi v rokli zavládl strach. Přemysl dal
příkaz Pravomírovi, aby pobíhal kolem dokola a ze všech možných míst na ně házel kameny. Chtěl,
aby si cizinci mysleli, že čelí velikému vojsku. Chtěl je zmást a získat tak žádaný čas, aby se Liboten
s ostatními mohl v klidu dostat do bezpečí pod pramenem východní Bílé řeky. Muži z rokle se snažili
seskupit a zaútočit, nicméně Rychlonohý Pravomír je stále mátl. Nakonec se však vzpamatovali a
vyběhli rychle z pasti ven – a po úbočí kopce nahoru. Stromům kolem se to nelíbilo, pořád svými
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větvemi vrtěly. Přemysl popadl svou sekyru a rychlostí padajícího kamene dopadl přímo před na
kopec se škrábající cizince. Jednoho po druhém začal srážet k Zemi. Na druhém konci stojící Soběslav
se stále snažil sejmout všechny vůdce a velmože. Dývuša mezitím seběhl po vzdáleném úbočí do
rokle, načež na vhodném místě začal připravovat pasti. V podstatě stačilo nastražit několik dobře
umístěných železných drátů a další zmatek byl na světě. Celá Přemyslova skupina jednala sehraně a
zasahovala citlivá místa. Branimír spolu s několika ostatními vnikl cizincům do zad a začal na ně střílet
a házet kamení, zatímco se skrýval za stromy. Cizinci se začali tlačit vpřed, přímo do Dývušových
pastí. Kdyby věděli, že proti nim stálo pouhých dvanáct mužů, pravděpodobně by se vůbec nebáli.
Jenže takhle jejich srdce ovládal strach a zmatek. Přemysl se chystal vyrazit vpřed. Uvědomoval si
svou nezranitelnost a chtěl svou sekyrou sejmout jednoho velmože po druhém. Jenže něco mu v tom
bránilo. Přemyslovi se zdálo, jako by se svět kolem rozpadl a on letěl do nekonečné hlubiny. Letěl a
padal, když vtom narazil. Nebolelo to. Otevřel oči a spatřil, že už není na úbočí kopce uprostřed
hlubokého lesa, ale na okraji mýtiny před velikým černým Bezem. Ten měl moc skrze svoje kořeny
tahat vše nečisté, aby to mohl odeslat Matce Zemi k očistě. Sama Země skrze tento strom ráda
působila a posílala svou léčivou, plodivou sílu. Po chvíli si Přemysl všiml, že u Bezu stojí moudrá
babička s vlídnýma očima. Dívala se na Přemysla. Ten se rozhodl, že se za ní přes tuto květinami
porostlou louku vydá.
„Ať vás zdraví provází, babičko,“ pravil Přemysl s úklonou, „ale nevíte, jak jsem se tady na tom místě
zničehonic ocitl?“ Babička se usmála. V ruce držela bezové lístky. „Ale vím,“ odpověděla vlídně, „to
díky mně a mým zaříkáváním.“ Přemysl se rozhlédl kolem. V dáli spatřil hrající si ptáčky a malá divoká
Prasata. Popotáhl nosem. „Vážně?“ zeptal se nevěřícně, „a proč?“ „Chtěla jsem ti něco dát,“
odpověděla babička okamžitě, načež z vaku vytáhla směs nějakého koření. „Dej to Pravomírovi,“
řekla, když ho Přemyslovi podávala, „ať ho po všech lidech v rokli rozpráší. A měj s nimi slitování,
hrdino. Bez mi dnes poslal až mnoho špatných lidí.“ Usmála se. Přemyslovi se okamžitě zamotala
hlava. V tu chvíli se vlídná tvář babičky proměnila a omládla. Před ním stála v celé své kráse
černovlasá bohyně, ve které Přemysl poznal samotnou Matku Zemi. Měla už dost toho množství krve,
které se vpíjelo do jejího těla. Vymyslela pro Přemysla lepší způsob. Záblesk. Přemysl vstal. Byl opět
na úbočí rokle. Jediný rozdíl byl v tom, že kromě sekery měl v ruce to prazvláštní voňavé koření.
Okamžitě se odebral na vrchol, načež posunkem ruky přivolal Pravomíra. Dole v rokli stále panoval
zmatek. „Vezmi si tohle,“ řekl Přemysl, zatímco podával Pravomírovi dar od Matky Země. „A rozhoď
to po všech cizincích,“ dodal, načež se vrátil na úbočí kopce k Dývušovi. Pravomír zprvu nevěděl, o co
se jedná, ale na nic nečekal a učinil přesně tak, jak mu Přemysl poroučel. Vzal ono tajemné koření a
sypal ho po malých kouskách na všechna místa v rokli. Ani si nevšiml, že cizinci dole začali usínat, jako
by byli zmoženi těžkou celodenní prací. Napřed usnuli starci s dětmi, pak ženy, muži a zbývající
vladykové. A usnuli vskutku velmi tvrdým spánkem. Pravomír, Přemysl, Dývuša, Soběslav a ostatní se
nestačili divit. Jenom nevěřícně koukali s otevřenou pusou. Všichni zbývající cizinci usnuli. Pravomír
se nahlas zasmál. „Co,“ zeptal se z dálky nevěřícně Přemysla, „co to je za kouzlo?“ Přemysl jen pokrčil
rameny. „Spí jako Dudci,“ pronesl Dývuša, zatímco do nich šťouchal dlouhým klackem. Branimír chytil
Přemysla za rameno. „Co teď?“ zeptal se vážně. „Musíme je nechat tak,“ odpověděl Přemysl, „Matka
Země si už nepřeje další krev. Hotovo. Myslím, že Liboten získá času víc než dost.“ Dývušu už nebavilo
se spícím tělům vyhýbat, tak po nich jednoduše chodil. Cizinci spali a chrápali. „Těch ale je,“ pravil
překvapeně, „jako Much.“ „Je mezi nimi Grímaz?“ zeptal se Přemysl. „Zatím ho nevidím,“ odvětil
Dývuša, „asi je zrovna někde jinde. Můžeme jít dál na Západ a hledat ho.“ Přemysl se obával, že by to
bylo jak hledat jehlu v kupce sena. A pravděpodobně by to tak dopadlo. „Tak co podnikneme?“ zeptal
se Soběslav. Přemysl přemýšlel. „Odpočineme si,“ odpověděl, „a půjdeme dále na Západ. Ať si
Grímaze vezmou všechny běsy. My učiníme to, proč jsme se vlastně dali dohromady. Půjdeme
cizincům po krku, budeme jim brát vše, co mají, a dáme to Vindům, kteří ještě v krajích kolem srdce
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světa zbývají. Jsme jejich vladykové a je naší povinností je chránit před cizinci i před ostatními, kteří
by jim chtěli ublížit. To platí, i pokud najdeme nějakého vraha nebo zabijáka. Prosadíme právo a
zákony, i když si tuto zemi v tuto chvíli nárokují jiní, kteří na ni ve skutečnosti žádné právo nemají.“
Všichni byli z tohoto projevu nadšení. „Připomeneme jim jejich zvyky,“ pokračoval Přemysl, „a oni si o
nás budou vyprávět příběhy. Sami ve svých srdcích naleznou odvahu a postaví se cizincům, stepním
nájezdníkům a ostatním vetřelcům, neboť poznají, že je jejich vladyka s nimi, že se skrývá po lesích a
chrání je – že jim dodává sílu!“ Všichni jásali. Nejvíce Dývuša. „Prosadíme právo,“ zopakoval Přemysl,
„a dáme našemu lidu to, co mu bylo sebráno. Budeme se skrývat po lesích a chránit ho. Budeme stále
s ním a s naší krajinou. My jsme jejich vladykové. My jsme Voj!“ „Jdeme!“ nemohl už Dývuša udržet
své nadšení, „na Západ!“ „Na Západ!“ zvolal dojatý Pravomír. A po krátkém odpočinku vyrazili.
Šli na Západ, pak na Jih, Sever a znovu na Východ. Napadali cizince ze zálohy, vytvářeli mezi nimi
zmatek a brali jim jídlo a cennosti. Ty si pak schovávali po horách a dávali je Vindům, na které narazili,
ať už v blízkosti srdce světa, nebo dále. Ošklivě zasáhli jižní kmenový svaz cizinců, takže byli v odplatě
sami hnáni hlouběji do lesů. Cizinců bylo zkrátka mnoho a také věděli, jak nepřítele vypátrat.
Dokonce se Přemyslův Voj několikrát setkal se sešikovanými válečníky z Jihu, o kterých mu byl
vyprávěl duch Margewid. Ti si stavěli dřevěné pevnosti s kamennými domy. Měli u sebe spoustu
zajímavých železných a kožených věcí – mezi nimi nablýskané zbraně a pevné boty. Přemysl však
nejraději chodil v krpcích, případně úplně bosý, díky čemuž dokázal využívat nerovnost krajiny ve svůj
prospěch, vnímat ji a mrštně se pohybovat. Po nocích pak celý Voj slavil, jedl a pil. Zpívali si veselé
písně a radovali se ze života. Cizinci na Vindy neustále doráželi nebo s nimi v lepším případě vedli
obchody. Když něco takového Přemysl zaznamenal, okamžitě se do té oblasti vydal a Vindy, „ty v
bílém“, ochraňoval. Cizinci na Východě mezi sebou rozšířili takový nešvar – kdejaký jejich velmož
usiloval o titul Winithar, pokořitel Vindů, či Walamir, slavný nad Valar, tj. těmi, kteří mluvili
podobnou řečí jako oni staříci, kteří Přemysla byli vychovávali. Ovšem Přemysl často sám spatřil
rozepře mezi cizinci samotnými, boje o moc a postavení, války mezi cizinci a sešikovanými jedinci
z Jihu, boje mezi samotnými Vindy, spojenectví mezi různými skupinami, dokonce s nějakými
stepními válečníky či kdoví kým. Zkrátka a dobře, brzy Přemysl poznal, že dobří a špatní lidé jsou na
všech stranách. Proto se ze všech sil snažil prosazovat právo, které Vindům byli předali bohové a
které mu byli připomněli jeho učitelé – tajemní staříci. Nemilosrdně trestal ty, kteří bezmyšlenkovitě
vraždili, znesvěcovali posvátná území či ničili mohyly po předcích, kde měli předkové bránu do jiných
světů se zdroji plodnosti. Přemysl učil lidi různým zvykům, učil je vyřezávat vícehlavé sochy, provádět
věštby, obřady a slavnosti. Srdce světa ještě nikdy za celou tu dobu, kdy bylo vše z Ohně a Vody
počato, nepoznalo tak moudrého a všestranného vladyku, který bude žít pod různými jmény v srdcích
lidí napořád. A žil. V příbězích, pověstech a pohádkách. Povídá se dokonce, že se na svých
dobrodružstvích setkal s krvelačnými přízraky a řvoucími draky. Kdo ví, jak to všechno bylo.
Jednoho dne se pak Přemysl s Pravomírem znovu vydali za krásnou vílou k Lípě na kraj známého
dubového háje. Ostatní z Voje zatím čekali v již se rozpadajících dřevěných domečcích, které tam
stále jakžtakž stály. Ještě před tím, než se Přemysl a Pravomír dostali na okraj vrchu, odkud byl výhled
na malebné údolíčko s plazícím se horským potůčkem, je něco v dubovém háji21 překvapilo – nebo
spíše někdo. Byl to usměvavý stařeček s oslnivým zrakem, který byl oděný v hrubé plátěné tunice a
který v ruce třímal velikou dřevěnou hůl porostlou rostlinami, jež zrovna v tomto období kvetly. Čas
se zpomalil, rozplynul se. Stařík si je oba zkoumavě prohlížel. „Vladyko a vojvodo,“ začal mluvit vlídně
a tak nějak všudypřítomně, „něco pro vás mám.“ Poté sáhl do lněného vaku, který měl přehozený
přes rameno. V dáli za ním se na jedné straně nacházela Liška, na druhé šedý Vlk. To Přemyslovi
přišlo divné, ale spíše než na to se soustředil na staříka. Byl zvědavý. Vlastně ho ani moc nezajímalo,
odkud se byl stařík vzal, neboť na podobná podivná setkání byl už docela zvyklý. Tu stařík napřed
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vytáhl malou dřevenou píšťalku, kterou podal Přemyslovi. Ten ji s úklonou přijal. Píšťalka byla
zdobená vyřezávanými vzory, převážně znakem Slunce a Květeny. Potom stařík pomaličku vytáhl
plátěnou kapuci, kterou podal Pravomírovi. Stále se usmíval, jako kdyby měl něco za lubem. Pravomír
se uklonil. „To jsou kouzelné věci,“ začal stařík vysvětlovat, zatímco se na oba dva mladé muže se
zájmem díval. „Píšťalka zamotá hlavy nepřátelům,“ pokračoval v promluvě, „a posilní přátelé.“
Nadechl se. Vypadalo to, jako by měl celý čas světa jen pro sebe. „A kapuce,“ dodal, „vás ukryje, a
budete-li chtít, i učiní neviditelnými.“ Přemysl s Pravomírem na sebe nevěřícně pohlédli. Mezitím
v rukách prohmatávali ty podivné dary. Pravomír to už nemohl vydržet. Otočil se na staříka. „Kdo
jste?“ zeptal se. Stařík pevně sevřel hůl v ruce. „Ten,“ začal vysvětlovat zeširoka, „co v podobě
nebeské záře vstoupil doprostřed možností a jako první stvořil řád a právo. Ten, kdo vytáhl zemský
povrch z vodních hlubin. Ten, který vykoval ohně Nebes. A tuhle hůl jsem si také sám ukul. Má moc
nad počasím a ročními obdobími.“ Přemysl s Pravomírem okamžitě padli na kolena. Nemohli tomu
uvěřit. Dubové listí na měkké Zemi příjemně hladilo. „Vy,“ začal koktavě Pravomír, „vy jste
Nebeskozářivý? Sám Pravdy Vid?“ Kolem proletěla Sýkorka, Červenka, Střízlík a další ptáčkové, které
kdysi dávno jako mladá byla krmila Přemyslova matka. „Ano,“ odvětil Pravdy Vid, „jsem to já. Líbí se
mi, jak udržujete v srdci světa přirozené právo.“ Celý zářil. Přemysl na něj pohlédl. „A,“ pokračoval
Dědeček, „nezapomínejte, že to nejdůležitější jsou pěkné příběhy, které v sobě skrývají nejednu
moudrost. Vaše životní příběhy.“ Po těchto slovech se Pravdy Vid naklonil. „Rád jsem vás poznal
osobně,“ pravil, „i když vaše příběhy znám už dávno. Obvykle takové věci neprozrazuji, ale chcete-li
se pomstít na určitém nejmenovaném cizinci, radím vám, abyste šli směrem k blatům. Cestou podél
řeky potkáte mnohé další, ale čas vše spraví.“ Po těchto slovech nečekaně zmizel. Jediné, co po něm
zůstalo, byly ty dva tajemné dary. Přemysl s Pravomírem si je zastrčili za opasky. Chvíli tam jen tak
zmateně klečeli, načež se pomaličku vypravili ke statné Lípě, kde už je očekávala Přemyslova
milovaná víla. Byla ráda, že se spolu opět po dlouhé době shledali. Ostatní v lesní vesničce se zatím
jako obyčejně bavili a hráli různé hry. Přemysl s Pravomírem se vrátili až někdy po půlnoci, kdy si byli
s vílou řekli vše, co se bylo v jejich světech přihodilo. Víla byla usměvavá a krásnější než kdy jindy.
Přemyslovi se nechtělo z onoho místa, kde byl strávil dětství, odejít. Ale věděl, že musí. Druhý den
pak všichni s velikým nákladem zásob vyrazili směrem k Bílé řece. Když narazili na skupinu cizinců,
pěkně jí vyprášili kožich. Hledali tajné cestičky směrem k blatům spolu se stopami nepřátel. Bloudili
tři dny, než narazili na další skupinu cizinců. Pak devět dní, dvanáct, chodili po obou stranách hor.
Kolem byl klid, nespoutaná Příroda a hlavě svoboda22. Svoboda pro ně, pro jejich lid, pro jejich
krajinu. Stromy se spokojeně pohupovaly ve Větru.

Znovu v hlubokém lese
Přemysl přestal přemýšlet. Na tomto místě se svými spolubojovníky čekal už nejméně tři dny. Postavil
se, pohlédl na vedle stojící Dub. Vítr mu rozčesával vlasy a vypadalo to, jako by mu připomínal, že je
na správné cestě, že koňské23 stopy patřily nějaké veliké družině. Přemysl věděl, že ji přeživší cizinci
přivedou, aby to tu dala do pořádku a ochránila jejich postup. Věděl, že se jedná o veliké nebezpečí.
Dývuša nicméně všude připravil pasti a našel i vhodnou únikovou cestu, kdyby snad byla přesila moc
velká. Branimír prozkoumal každé houští, věděl, kudy budou muset cizinci na Koních projít. Přemysl si
zase zapamatoval, kde se nachází vhodné stromy, odkud se dá nečekaně střílet. Musel si teď najít jiný
úkryt, protože přeživší cizinci určitě svým vůdcům sdělí všechny podrobnosti ohledně tohoto místa.
Rozhlížel se. Dlouho to však nevydržel, protože zpívající Pravomír působil více než rušivě. Přemysl
přešel po lesní podestýlce k listí až na místo na vršku, kde se jeho spolubojovníci byli shromáždili.
Soběslav si právě prohlížel čerstvě nabroušenou sekyru, zatímco jeho tvář zdobil škodolibý úsměv.
„Pojď se s námi bavit,“ řekl směrem k Přemyslovi. Ten však vypadal vážně. „Dnes v noci se všichni
vystřídáme v hlídání,“ pravil, „musí být vzhůru alespoň tři.“ Netrvalo dlouho a nastala noc. Celá
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úderná skupina byla dobře sehraná a nikdo neměl ve zvyku zanedbávat své povinnosti. Druhý den
ráno se pak mezi spící jedince přihnal Pravomír, v jehož očích se leskly obavy. „Vstávejte,“ volal,
„vrací se – a je jich hrozně moc. Co uděláme, Lesklovlasý?“ Přemysl se opřel dlaněmi o Zem.
Rozkoukal se po lese. „Všichni na svá místa,“ přikázal, „hned!“ Přemysl věděl, že cizinci tentokrát
nepřijdou podél potoka jako posledně, ale že raději zvolí cestu horem přes vyvýšeninu, která byla jen
o malinko nižší než vrch, na kterém se nacházel Přemysl s ostatními. Všichni se rychlostí blesku
schovali nebo vylezli na stromy. Dývuša zkontroloval poslední pasti a rovněž se ukryl. Řev cizinců.
Přemysl věděl, že slouží jen k odlákání pozornosti a přikázal Pravomírovi, aby kryl ostatním záda.
Prohlížel si svůj luk. Napřed se zepředu přihnali cizinci v medvědích či vlčích kožešinách, kterým od
pusy tekly sliny. Pohybovali se rychle, takže jich šípy mnoho nezasáhly. Proto Přemysl seskočil ze
stromu na Zem a spolu s Branimírem se o ně postaral. Ihned potom spustil hru na svou kouzelnou
píšťalku, aby svým spolubojovníkům dodal síly a nepřátele ochromil. To se celkem dařilo, protože se
nově příchozí cizinci motali a pěkně napadali do Dývušových pastí. Stromy se v nelibosti vlnily. Vzadu
byl slyšet lomoz, který způsoboval útočící Pravomír. Přesně jak Přemysl očekával, cizinci zkoušeli na
vrch dorážet ze všech stran. A stále přibývali. Přemysl zrudl. Jeho opasek se začal hýbat, jako by byl
živý. Hra na píšťalku utichla. Přemysl vzal sekyru a spustil zaříkávání, které ho byli naučili oni kouzelní
staříci. Prosil svou zbraň, aby ho ochránila, načež se vší silou vrhl přímo před útočící cizince. Krajen ho
chtěl zastavit, ale zbytečně, protože Přemysl byl skutečně nezranitelný. Mával kolem sebe, sekal,
křičel a bodal. Soběslav, který seděl v dáli na vysokém šedivém Buku, svými šípy chránil Přemysla
před cizinci, kteří se mu chtěli dostat do zad. Přemyslova tvář byla červenější a červenější. Slunce
jasně zářilo a oslňovalo každého v dohledu.
Na druhé straně pak bojoval Pravomír. Bojovou silou se Přemyslovi vyrovnal, ba ho i v mnohém
předčil, nicméně nebyl nadán takovou kouzelnou mocí. Zanedlouho byl obklíčen záludnými cizinci,
kteří se byli vynořili z houští a zpoza bílých Jedlí. Otočka. Cizinci couvli. Úskok, sek. Jeden po druhém
padali mrtví k Zemi, nicméně jich bylo strašně moc. Pravomír si to ani neuvědomoval, ale brzy se ocitl
v beznadějném obklíčení. Cizinci byli stále blíž a blíž. Čas se zpomalil. Stromy šustily stále hlasitěji a
hlasitěji. Pravomír křičel, ale nikdo mu na pomoc nepřicházel – tedy alespoň ze začátku. Netrvalo
totiž dlouho a ve vzduchu se ozval strašlivý zvuk, jako když prská Kanec. Všichni včetně cizinců i
Pravomíra si museli zacpat uši. Bolelo to. Pravomír se nestačil divit, když cizinci najednou upustili
zbraně a v strašlivém děsu se rozutekli. Zvuk utichl. „Co je mohlo tak vyděsit?“ pomyslel si Pravomír.
Když se pak otočil, aby pohlédl kolem sebe, svou odpověď dostal. Po každém jeho boku totiž stál muž
– oba dva byli zahalení do tajemné modravé záře. Oba to byli podle oděvů velmoži, oba s knírem na
obličeji a s mečem v ruce. Jeden z nich právě pil ze zdobeného kravského rohu. Slunce stále jasně
zářilo. Když muž dopil, otřel si dlaněmi ústa. Pak se otočil na Pravomíra. V jeho očích bylo nadšení.
„Těší mě,“ spustil muž, „jmenuji se Margewid a ten vedle je můj druh Dónowal.“ Pravomír se nebál,
byl však z toho pěkně zmatený. „Kde je Přemysl?“ zeptali se muži. Pravomír zaraženě ukázal směrem
na vzdálený vrch. Margewid se smál. Otočil se na svého přítele. „Co kdybychom je trochu postrašili?“
zeptal se. Dónowal nadšeně pokýval hlavou. Potom oba duchové přímo před Pravomírovýma očima
zmizeli. V tu chvíli se spustila mírná vichřice, která narážela do tváří všech přítomných. Přemysl na
druhé, severozápadní straně vrchu stále postupoval skrze řady cizinců vpřed. Působil zmatek. Mnoho
bojovníků se ho už snažilo zasáhnout, ale vždy skončili buď odraženi, nebo zabiti. Po nějakém čase
běsnění Přemysl konečně spatřil jezdce na Koních. Byli pouze tři – a mezi nimi rusovlasý jedinec
v kroužkové zbroji. Slunce na ně svými paprsky ukazovalo. Přemysl se rozběhl a snažil se je polapit.
Mezi cizinci okolo vršky zavládl další zmatek – Margewid s Dónowalem se zničehonic zjevili a začali
cizince děsit. Nevydrželo jim to ovšem dlouho, oba dva měli v jiných světech své povinnosti. Když
viděli, že Přemysl a jeho družina získává převahu, zmizeli. To se přihnal i Pravomír, který se vynořil
přímo před třemi jezdci. Na sobě měl onu kouzelnou plátěnou kapuci, která ho byla učinila
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neviditelným. Všichni tři jezdci se vyděsili, načež popohnali Koně a rychlostí vystřeleného šípu zmizeli
na Severu, kudy vedla jen jediná cesta – a to do blat a nekonečných mokřin. Jen se za nimi zaprášilo a
listí zarachotilo. Když ostatní cizinci spatřili, že jejich vůdce prchl, pokoušeli se ještě chvíli Přemysla
odrazit, nicméně pak přeci jen raději také uprchli různými směry nebo v lepším případě spáchali
sebevraždu. Přemysl byl stále rozohněný. Vichřice se pěkně rozjela. „Za nimi!“ přikázal, „vezměte
zbraně, jídlo a jen to nejnutnější. Čeká nás dlouhý běh. Pravomíre, Dývušo, pojďte se mnou napřed.
Budeme sledovat stopy.“ Pravomír s Dývušou se jen oprášili, načež se rozběhli vpřed. Přemysl věděl,
že musí časem trochu zvolnit, nicméně všichni z jeho skupiny byli dobře cvičení. Během či rychlou
chůzí dokázali strávit celé dny, navíc se po lese i mokřadech pohybovali s nebývalou lehkostí – a toho
právě teď Přemysl hodlal využít, aby nepřátele dostihl.
Běželi mnoho dní. Po horském úbočí. Přes blata a mokřady, přes nekonečné rovinaté lesy, kolem
jezer. Dývušovi nečinilo žádnou potíž jezdce vystopovat. Vždy našel otisk kopyta, kus látky nebo
pronikavou vůni koňského či lidského výměšku. Jezdci sice stále v rychlosti prchali, jenže to, co by se
mohlo zdát na první pohled výhodou, ve skutečnosti nahrávalo pouze zkušenému Dývušovi a jeho
stopařskému umění. Cizinci se v této krajině pohybovali docela krkolomně, proto mezi nimi a
Přemyslovým Vojem byla jen malá časová vzdálenost. Běželi přes zalesněná místa, kde se kdysi před
mnoha věky byly nacházely vesnice. Nyní bylo všude poměrně prázdno, klid a nespoutaná divočina.
Po několika dnech následování půlnočního směru se všichni dostali na mořský břeh. Mnozí z nich
spatřili moře poprvé, včetně Přemysla. Ústa měl otevřená dokořán. Usmíval se. Prozkoumával sypký
bílý písek a malé mušličky. Mořské řasy ho obzvláště zaujaly. V hlavě skládal barvité básně. Oproti
tomu Pravomír si zachoval chladnou hlavu. Rozběhl se podél břehu a brzy objevil v dáli loď, na které
se někdo přeplavoval na vzdálený ohromný ostrov – pokud chtěl tento ostrov někdo projít, rozhodně
mu na to nestačil pouze den cesty. V písku spatřil otisky kopyt. Zakřičel na ostatní, aby sem přišli,
zatímco se on sám rozběhl neuvěřitelnou rychlostí po koňských stopách do lesa. Tam pak narazil
nejen na Koně, ale i na jednoho z jezdců jménem Raginawalda. Došlo ke krátkému boji, který
Pravomír s přehledem vyhrál. Byl ostatně přeci jen nejlepším bojovníkem Přemyslovy družiny. Koně
pak pustil na svobodu, načež se vrátil k ostatním. Ti se mezitím na písčitém mořském břehu rozhodli,
že postaví vor. A také tak během dne učinili.
Cesta přes moře byla sice krátká, jenže nad míru nezvyklá. Soběslav ochutnával slanou vodu, zatímco
si Branimír s Krajenem dávali pozor, aby jejich nová voro-loď plula správným směrem. Moře bylo
klidné a studené. Obloha byla jasná, nicméně se již začalo stmívat. Když pak všichni dorazili ke břehu,
Dývuša místo svého obvyklého mluvení opět začal sledovat stopy. „Kdy to konečně skončí,“ myslel si
pro sebe, „to pronásledování je nekonečné. Bolí mě nohy a chce se mi spát.“ Ostrov byl plný lesů a
bažin (jak jinak). Stopy mířily na severozápad. Skrze mokřady. Přemysl se stále cítil být s okolní
krajinou spjatý – až sem zasahoval vliv Vindů. V noci si pak našli jedno pěkné klidné místečko, na
kterém přespali. Druhý den ráno pak opět vyrazili na svou snad nikdy nekončící pouť. Pravomír měl
nabroušený meč, jeho srdce toužilo po boji. V lese se narodil a v lese také zemře, se svými předky,
pouze díky nim a nikomu jinému je teď na světě. Stále přemýšlel, když tu se všichni ocitli uprostřed
mýtiny. V dáli u břehu spatřili velikou dřevěnou loď – a u ní plno cizinců, až oči přecházely. A tam,
v dáli u ohniště, seděl rusovlasý Grímaz, na jehož obličeji byl vidět výraz vítězství. Přemysl si připadal
bezmocný. Věděl, že se svou družinou v otevřeném boji nemá žádnou naději. Vzdychl si. Grímaz
odjede kdoví kam a bude po všem. Snad ho už nikdy neuvidí. Snad nikdy neuvidí nikoho jemu
podobného. Koukal se na cizince, jejichž protáhlý obličej doplňovala veliká ústa. „Ať tě Smrtka
s Černohlavem vezmou,“ zakřičel Přemysl nečekaně. Cizinci byli v klidu. Věděli, že dokud budou na
břehu, zvítězí v jakémkoli boji. Aby měl Voj alespoň trochu naděje, musel by zůstat skrytý v lesích na
vhodných a hlavně tajných místech. Vypráví se, že Grímaz Přemyslovi dokonce zamával. Soběslav se
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posadil na Zem. Všichni na něj koukali. „No co,“ řekl otráveně, zatímco na ně pohlédl, „prostě tady
budeme sedět a čekat, než odjedou. Nic jiného dělat nemůžeme.“ Přemysl se pousmál. „Ale
můžeme,“ odvětil, „nenechám ho odejít. Nebudu vás nutit, abyste šli se mnou.“ Na ta slova Soběslav
vstal. Popadl svůj luk a pravil: „Stačí se dostat jen o kousek blíž.“ Dývuša s Pravomírem nahlas vykřikli.
Všichni muži se těšili na boj a na slávu v něm. Přemysl vyrazil rychlostí blesku vpřed, zatímco v ruce
třímal svou kouzelnou sekeru. Jakmile se dostali zhruba napůl cesty k cizincům, Soběslav s ostatními
začali střílet z luků. Cizinci dostávali rány. Začali se krýt. Grímaz vydal příkaz, aby se všichni vypravili a
hnali vpřed – jenže přesně v tu chvíli k němu něco přiletělo. Něco kouzelného a smrtonosného. Něco,
co nikdy nemine. Přímo v obličeji se mu zarazila Přemyslova sekyra, která urazila neuvěřitelnou
vzdálenost. To cizince znejistělo. Vůbec nevěděli, co by měli učinit. Někteří se zdržovali vzadu, jiní se
zmateně hnali vpřed se zbraní v ruce. Sto proti dvanácti. Přemyslův Voj byl odhodlaný bojovat až
dokonce, až do smrti. Vykřikli. Přemysl spustil hru na píšťalku, kterou byl dostal od Pravdy Vida.
Cizincům se zamotala hlava, ale pouze je to trochu zpomalilo. Už byli blízko. Nebezpečně blízko.
Dývuša se už v duchu loučil se světem, když tu se stalo něco, co nikdo neočekával.
Slunce zazářilo přímo za Přemyslovými zády, nad vysokými stromy, a oslnilo cizince. Ti se v samém
zmatku zastavili. Všem zvonilo v uších. Padli na Zem. To samé učinil i Přemyslův Voj. Pravomír,
Soběslav, Dývuša a ostatní včetně Přemysla se otočili a pohlédli přímo do zlatavé záře. Všichni
přítomní se nestačili divit. Na Nebesích se objevila ohromná postava zlatovlasého muže. Na sobě měl
bílé vindské oblečení zdobené nespočtem lesklých a tak skvělých ozdob, které by nedokázalo za svůj
život nashromáždit ani dvanáct velmožů. Jeho zářivý meč měl velikost několika podlouhlých bílých
mraků. Zvonění v uších přestalo. Místo něho se ozvala tajemná hudba doprovázená zvonivým
hlasem. „Zastavte ten boj,“ přikázal hlas. Všichni se onomu ohromnému muži začali klanět – včetně
cizinců. Každý ve své řeči rozuměl tomu, co muž říkal. „Víte, kdo jsem?“ pokračoval švarný muž, „jsem
bůh, kterému byl svěřen dohled nad světem. Říkají mi Mocný Vid, mocný pán síly.“ Přemysl se
usmíval. Konečně Mocného Vida spatřil v takové velkoleposti, že se z ní všem přítomným zatajil dech.
Mocný Vid měl na hlavě jako obvykle třezalkový věnec, jenže tentokrát se blyštil jasným zlatem. „Jak
se opovažujete,“ pokračoval Mocný Vid v projevu, „vztáhnout ruku na mého syna, kterého jsem sám
ustanovil vladykou těchto krajů? Nectíte mé rozhodnutí, příčíte se mé vůli. Vindové jsou spojeni
s těmito zeměmi. Vladyka Přemysl je jejich učitelem, co je v časech nouze dokáže sjednotit, pomáhat
jim a vést je cestou, která těší bohy. Odepřeli jste mu jeho slávu, když jste ho byli vyhnali, avšak jeho
poslání mu sebrat nemůžete. Nyní se sice skrývá v lesích, nicméně stále jako správný vladyka pomáhá
krajině a svému lidu. Plní mou vůli. Vy se jí příčíte.“ Cizinci se roztřásli. Viděli ten ohromný meč, slyšeli
velkolepý medový hlas. Báli se. Naprosto bez sebemenší stopy po nějakém řádu se rozběhli zpět
k lodi. Padali do písku. Zvedali se. Utíkali. Vůbec se neohlíželi zpět. Své mrtvé nechali ležet tak, jak
byli. Sami vstoupili na loď, odrazili se od břehu a zmizeli na obzoru. Brzy po nich nebylo ani památky.
Mocný Vid se na Přemysla usmíval. Poté mávl mečem, zazářil a vypařil se. Sluneční paprsky znovu
vlídně a příjemně svítily. Přemyslův Voj vykřikl nadšením. Soběslav objal Dývušu, Pravomír
prohledával mrtvoly cizinců, aby zjistil, co u sebe mají zajímavého. Přemysl si vzal zpět svou
zakrvácenou sekyru. Otřel ji. Cizinci si tu zapomněli solené ryby a jiné zásoby jídla, čehož především
Krajen velmi rád využil. Večer se pak všichni veselili a pozorovali mořské vlny. Byli rádi, že jejich
poslání bylo splněno. Nicméně úkolů měli před sebou ještě hodně – a těch dobrodružství, o nichž by
se dalo vyprávět celé roky. Na zpáteční cestě z ostrova pak všechny bavil Dývuša svými příhodami,
které byl prožil buď on sám, nebo jeho rodinní příslušníci. Přemyslovi už však Dývušovo
nezastavitelné mluvení překvapivě nevadilo. Byl šťastný. Byl tím, kým měl (a trochu chtěl) být.
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Bylo, nebylo
Tajemný muž přestal mluvit. Nastala chvíle ticha, kterou zpříjemňovalo teplo sálající z hliněné pece.
„Počkejte,“ řekl zamyšleně šedovousý stařík, „to je všechno, mládenče? Jak to s tím Přemyslem
nakonec dopadlo?“ Muž se nadechl vzduchu, který byl skrze škvírky u střechy přinesl hravý Vítr. Les
šuměl. „Někteří říkají,“ odvětil pomalu, „že se nakonec usadil spolu se svou milovanou vílou. Hleděl si
prý hospodářství a měl nádherné děti. Jiní pak vypráví, že ho přepadlo nepřátelské vojsko. Den
předtím mu prý nějaký loupežník byl zpřetrhal jeho kouzelný opasek, načež ho v této bitvě zabili,
zatímco on se na všechny nepřátele díval zpříma a beze strachu.“ Zamyslel se. „Být tebou bych jim
nevěřil,“ dodal prostě. Zasmál se tak, že to staříka málem vyděsilo. „Jedno je však jisté,“ dokončil muž
vysvětlování, „po smrti či za života skončil v Zemi Jablek u Mocného Vida, kde snědl zlaté jablko
nesmrtelnosti chutnající po medu. Prý se o slavnostech zeleně zjevuje Přemysl se svou vílou lidem a
učí je právu a obyčejům. Učí je pěstovat obilí.24 Učí je přemýšlet. Stále je naším vladykou.25“ Muž stále
seděl v koutě. Chvíli na sebe s šedovlasým a šedovousým staříkem jenom tak hleděli. Společně mlčky
dojedli zbývající žitné placky. Staříka onen podivný muž zajímal víc a víc. „Kdo to je?“ pomyslel si.
Ještě dříve, než se stačil zahloubat do myšlenek, ho muž přerušil. Začal totiž pomalu vstávat. „Žijete
tu sám,“ začal muž povídat, „obklopen nepřáteli. Jste chudý, je to tak?“ Stařík souhlasně pokýval
hlavou. Byl trochu smutný. „V tom případě,“ dokončil muž, „mám pro vás dar.“ Teprve nyní si stařík
uvědomil, že onen tajemný skrytý muž byl celou tu dobu seděl na středně velkém pytli. Stařík byl
zvědavý, co v něm tak asi je. Nicméně teď se soustředil jenom na muže, který se odebíral ke dveřím.
Staříka mrzelo, že už odchází. Vstal, opatrně prošel pod dřevěným trámem a vyprovodil muže
z domečku ven, do hlubokého lesa, do vichřice. Na mužova ústa bylo stále vidět. Stařík na nich,
najedou, spatřil úsměv. „Mám vám vyřídit pozdrav,“ pravil muž, „od Lesklovlasého, který se stal
bohem.“ V tu chvíli si poklepal na svou kapuci a zmizel. Stařík zmateně zamrkal očima. Podíval se
napravo, nalevo, ale nikde nikdo. Dlouho se však nerozhlížel, nýbrž vběhl zpět do domečku, aby mohl
prozkoumat ten tajemný hnědý pytel. Jakmile sáhl dovnitř, nahmatal něco řinčivého. Když to vytáhl,
celá místnost kolem zazářila. Uvnitř byly zlaté číše, náramky a náhrdelníky s drahými kameny – a
spousta jídla, například sušené cizokrajné ovoce a menší pytel s pšeničnou moukou. Stařík se na
místě rozplakal.
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Poznámky
1

Zaříkání

„V poli mnoho bylin stojí,
snad některá tebe zhojí.
Pakli v býlí není síly,
mocné slovo neomýlí.
Mocné slovo mračna vodí,
v bouři líté chrání lodi.
Mocné slovo ohni káže,
skálu zdrtí, draka sváže.
Jasnou Hvězdu strhne z Nebe:
slovo mocné zhojí tebe.“
– Vrba, Kytice, Karel Jaromír Erben
2

Proměny

„Nemá ni téhož vzhledu nic na světě: obnovitelka věcí, Příroda, v nový vždy tvar dřívější mění. Nic pak
nepřijde nazmar, ó, věřte mi, na celém světě, vše se jen střídá a přetváří vzhled. My díme, že vzniká
něco, když jiným to začíná být, než bylo; že hyne, jestliže přestává býti to týmž. Snad přejde cos
onam, ono pak opět tam, však celek zůstává stejný. Zajisté netrvá nic, jak soudím, o témže vzhledu
dlouho.“ – Pýthagorás, Proměny (XV. kniha), Publius Ovidius Naso
3

Živé stromy

„‚Ba věru, člověku se někdy zdá, jako by ty stromy živy byly,‘ řekl rýzmburský myslivec. ,Vím to ze
zkušenosti. Jedenkráte – je tomu již několik let – vykázal jsem stromy k poražení. Hajný nemohl jít, já
šel ku kácení dohlížet. Drvoštěpové přijdou a hotují se porazit nejdřív krásnou Břízu; ani poskvrnky na
ní nebylo, pěkně stála jako panna. Zahleděl jsem se na ni, a tu se mi zdálo – je to k smíchu, ale bylo mi
tak – jako by se mi k nohám skláněla, ratolestmi jak by mě objímala, a do uší mi znělo: Proč chceš
usmrtit můj mladý život, co jsem ti udělala? Vtom zaskřípělo ostří pily po kůře a vjelo do jejího těla. Já
nevím, jestli jsem vykřikl, ale to vím, že jsem chtěl zdržovat drvoštěpy, aby dále neřezali, ale když se
na mne s podivem dívali, zastyděl jsem se, nechal je pracovat, ale utekl jsem do lesa. Celou hodinu
jsem bloudil a ustavičně mne ta myšlenka pronásledovala, že mne Bříza prosí, abych jí život nekazil.
Když jsem se konečně přemohl a na místo došel, byla poražena, ani lístečku se na ní nehýbalo, jako
mrtvé tělo ležela. Mne pojala lítost, jako bych byl vraždu spáchal. Kolik dní do mne nic nebylo, ale
nezmínil jsem se nikomu, a kdyby právě dnes řeč o tom se nebyla strefila, nebyl bych se nikdy
zmínil.‘“ – Babička, Božena Němcová
4

Sluneční Hrdina

„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.“ – bůh Jarovit, životopis Oty Bamberského podle Herborda (o Polabských Slovanech), 12.
století

49

5

Dosah názvu/jména Vid

„Černý a Váša vycházejí z osobního jména Vid, dosvědčeného jednak starým zápisem z r. 1222
(Černý-Váša 138), jednak řadou jiných místních jmen z něho odvozených, jako Vidice, Vidov,
Vidovice. Vedle základního tvaru Vid vyskytovalo se toto jméno i v různých odvozeninách (jako jméno
Mlad v tvarech Mládek, Mladoň, Mladota, Mlaz) a složeninách, které byly zase základem jiným
jménům místním: tak ze jména Vidoň vznikla jména Vidoň a Vidonice, z Vidoně — Vidonín, z Videk
— Videč, z Vidhost — Vidhošť a Vidhostice atd. Takovou odvozeninou osob. jména Vid bylo asi také
jméno Viz, utvořené z něho podobným způsobem jako Búz (Bouzov) z Bud, Blaž (Blažice) z Blah, Čieč
(Čiečov, nč. Číčov) z Čák (Čakovice) a p. Vizovice, pův. Vizovici, byl tedy název rodiny, čeledi Vizovy.“ –
Vizovice či Vyzovice?, Naše řeč, Ústav pro jazyk český
6

O Keltech a Slovanech

„Pohanské náboženství Polabských Slovanů, a především lutická střediska kultu Retra a Arkona
vzbuzovaly odedávna pozornost. Už Pavel Josef Šafařík konstatoval, že jsou tu prvky neshodující se
s náboženskými představami a formami kultu u ostatních Slovanů, a připisoval tyto odlišnosti
baltickým (litevským) vlivům. V novější literatuře polská archeoložka Janina Rosen-Przeworska
poukázala na analogie s význačnými rysy keltského předkřesťanského náboženství, jako byly kult
Koně, polycefalismus [pozn. i v Čechách, například kouřimský idol] kultovních soch a skulptur a
kněžské sbory s hierarchickým složením kněžstva. Uvedená specifika lutického pohanství vyvozovala
z vlivů, které vyzařovaly ze sídel středoevropských Keltů směrem na Sever. Domnívám se – vhledem
k tomu, že uvedené rysy kultu jsou doloženy u západních Keltů v Galii, Británii a Irsku, a nikoliv ve
střední Evropě – že je pravděpodobnější jiná dráha vlivu, a to emigrací druidů, vyhnaných z Římany
okupované Galie do východních zemí za Rýnem. Slované pak mohli převzít a pro svou potřebu
přetvořit už stávající střediska kultu.“ – Stopy zapomenutého lidu: Obraz dějin Polabských Slovanů v
historiografii, Libuše Hrabová
O původu Slovanů a jejich náboženství viz:
„Pokud přijmeme teorii o počátku slovanské etnogeneze ve východním cípu lužické kultury, kde se
svébytné etnikum zformovalo pod silným vlivem západobaltské pomořské kultury a po expanzi Keltů
do středovýchodní Evropy v rámci przeworské kultury, pak lze vymezit slovanské archaické
náboženství velmi přibližně od 4./3. století př. n. l. přes existenci przeworské a čerňachovské kultury
a velkou slovanskou expanzi v 5. – 7. století do počátků christianizace slovanského prostoru v 9.
století. V tomto období docházelo bezpochyby k pronikání výrazných vnějších vlivů – naznačili jsme
výše přítomnost íránských prvků v kultuře praslovanského obyvatelstva čerňachovské kultury, jejichž
relikty byly patrné i v pohanské epoše kyjevské Rusi … Navíc velká migrace na Balkán, do západních
částí střední Evropy a do severních oblastí Evropy východní vedla ke značnému promíšení
slovanského obyvatelstva, které se rozvíjelo v rámci kultur przeworské a čerňachovské, tudíž se mísily
a splývaly možné lokální odlišnosti … Co ze srovnání těchto informací vyplývá? Předně pro naše téma
již výše konstatovaný fakt, že jména božstev z oblasti Polabí a staré Rusi si neodpovídají až na jedinou
výjimku – teonym Svarožic. Za druhé je to patrný íránský vliv na kyjevskou oblast. Za třetí lokální
odchylky v kultu – polabská oblast zná pohanské kněžstvo a chrámy … Při [analýzách] se třeba může
prokázat solární podstata polabských božstev nebo jejich značná vzdálenost od staroruského
panteonu. Může se prokázat, že vliv středoevropského keltského obyvatelstva v době slovanské
etnogeneze na periferní oblasti značně vzdálil polabské Slovany a jejich kulturu ostatním slovanským
oblastem.“ – Perun: historie a typologie slovanského hromovládce, Michal Téra
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7

Vinidové

„Ve čtyřicátém roce panování Chlotharova shromáždil muž jménem Sámo, původem Frank z kraje
senonského, větší počet kupců a odebral se za obchodem do země Slovanů zvaných Vinidové.
Slované se již začali bouřit proti Avarům a proti jejich králi Kaganovi … 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
Srovnej se záznamem u Tacita:
„U všech špína a lenivost u náčelníků. Smíšenými sňatky poněkud na způsob Sarmatů se kazí. I
Venedové mnoho obyčejů od nich přijali: neboť všecky lesy a hory, co jich kolik mezi Peuciny a Fenny
strmí, za loupeží probíhají. Avšak tito spíše ke Germanům patří, poněvadž i domy stavějí i štíty nosí i
hbité a rychlé pěchotě se těší; to vše u Sarmatů naopak jest, poněvadž ti na voze a na Koni žijí.“ –
Germania, Publius Cornelius Tacitus, 98 n. l.
8

Zákon úcty

„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
Srovnej s irsko-keltským právem:
„Naše západní civilizace je v zásadě založena na našem římském a řeckém dědictví, odkud získáváme
názory na jedince, právo, umění a náboženství. Nicméně v Irsku Keltové pokračovali v rozvíjení své
jedinečné kultury. Tento fakt měl zásadní dopad na způsob, jakým byla irská společnost
organizovaná, konkrétně jak se vyvíjelo její právo. Tedy studiem starého práva v Irsku se můžeme
dozvědět nejen o samotných zákonech, ale také o společnosti a kultuře Irska v nejranějších časech.
Právo nám poskytuje okénko do starobylé irské společnosti. To odhaluje kulturu, ve které moderní
koncepty jako rovnost, nedbalost, posun ve společnosti, nezaujatí svědci, férový a otevřený proces a
ženská práva byly rozvinuty, na rozdíl od římského práva, od běžného práva a od feudální
společnosti. Staré irské právo je pozoruhodné vzhledem k množství způsobů, ve kterých přijímalo
moderní přístupy k záležitostem běžným v každé době. Koncepty posunu ve společnosti a
ekonomické nezávislosti jsou dva moderní ideály, které byly nicméně také základními kameny staré
irské společnosti. Jak posun ve společnosti, tak ekonomická nezávislost prostoupily irskou společnost
sedmého a osmého století. Bohatství, nadání nebo řemeslná dovednost umožňovaly člověku se ve
společnosti posunout. Úspěšný zemědělec mohl získat dodatečné pozemky, a tak zvýšit své
společenské postavení. Vskutku, tyto zákony posun ve společnosti předpokládaly. Ve většině
feudálních společnostech raně středověké Evropy se člověk narodil, žil a zemřel v daném
společenském postavení. Třídní systém byl přísný. Naproti tomu se v rané irské společnosti mohl
jedinec ve společnosti pohybovat nahoru či dolu. Mohl si zvýšit své postavení, dokonce pro svou
rodinu získat urozenost, a to skrze své zásluhy – což velmi kontrastuje s pevnými postaveními
feudální Evropy … Některé zákony zdůrazňovaly humánní zacházení s ostatními. Jedním příkladem je,
že se od syna požadovalo, aby se postaral o své rodiče, a pokud tak neučinil, mohl pozbýt svého
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dědictví a riskovat, že by mohl být pokládán za odpadlíka … Odolnost starého irského práva
demonstruje jeho přijetí a uznání, stejně jako jeho hodnota a efektivnost. Během pozdějších časů ve
středověku ho církev tvarovala a manipulovala s ním; Normané ho kritizovali a odstavili stranou; a
Angličané ho postavili mimo zákon a nakonec zničili. Bez ohledu na tyto útoky trvalo přes tisíciletí …
Z jazykovědného hlediska a jeho důkazů je jasné, že mnohé ze zásadních rysů raného irského práva
pocházejí ze společných keltských časů (zhruba kolem roku 1000 př. n. l.).“ – The Lost Laws of Ireland,
Catherine Duggan
9

Původ slova cizinec

Ze slova: cizí, které je dále z cuzí -> ťuždí -> ťuďь. Původem z teudí. Slovo původně označovalo
pravděpodobně pouze Germány.
10

Árjovista

Viz příhoda Árjovista z autorovy sbírky s názvem Příhody lidí z Beovinidis:
http://www.vindove.cz/prihody-lidi-z-beovinidis-elektronicky-rukopis/
11

Podivný zvyk u germánských Sasů

„[Sasové] se neradi mísili sňatkem z jiných kmenů nebo z nižších lidí. Snažili se vytvořit vlastní,
zvláštní a jen sobě podobný kmen. Proto měli také i při tak velkém počtu lidí téměř všichni stejný
vzhled, tělesnou výšku a barvu vlasů.“ – Činy biskupů hamburského kostela, Adam Brémský, 11.
století
Na podobné téma viz:
„Po těchto slovech se Mstivoj vrátil do Slavanie a vydal se ze všeho nejdřív do hradu Rethra, který leží
v zemi Luticů. Shromáždil tu všechny Slovany, kteří žijí ve východních oblastech, a oznámil jim, jaké
potupy se jim dostalo a že Sasové označují Slovany za psy. Oni mu však na to řekli: ‚Po právu jsi utrpěl
tuhle urážku, když jsi opovrhl svými soukmenovci a ctil jsi Sasy, kmen věrolomný a nenasytný. Proto
nám přísahej, že je opustíš, a postavíme se na tvou stranu.‘ A on jim přísahal.“ – Kronika Slovanů,
Helmold z Bosau, 12. století
12

Vůdcové a Germáni

„Pokud snad živí odejdou z bitvy poté, co jejich vůdce padl, znamená to pro ně doživotní stud a
hanbu. Bránit ho a ochraňovat, dát své vlastní hrdinské činy v jeho prospěch je tím, co si oni
představují pod slovem ‚věrnost‘. Vůdci bojují pro vítězství, družina pro svého vůdce. Mnoho mladých
urozených mužů v případě, že jejich země zůstává ve vleklém míru, dobrovolně vyhledává jiné
kmeny, kde se nějaká válka již rozběhla. Germáni nemají zálusk na mír – proslulost se snáze získává v
přímém nebezpečí, a vlastně ani nemůžete udržet velikou družinu jinak než násilím a válkou. Družina
je marnotratná ve svých požadavcích na štědrost vůdce. Vždycky je to ‚dej mi válečného Koně‘ nebo
‚dej mi to krvavé a vítězné kopí‘. Co se týče jídel s jejich hojným, byť domáckým, stravováním,
považují je prostě za platidlo. Taková poptávka musí mít válku a kořistění, aby byla uspokojena.
Shledáte těžším přesvědčit Germána, aby se chopil pluhu a počkal na jednoroční sklizeň s trpělivostí,
než aby vyzval protivníka a ranami získal výnos. Považuje za bezduché a slabé získávat potem to, co si
může koupit krví.“ – Germania, Publius Cornelius Tacitus, 98 n. l.
13

Původ slova zdraví

Slovo zdraví se nejspíše vyvinulo z indoevropského su-dorguo, což znamená (jsoucí) z dobrého dřeva.
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14

Pluh, Slunce, Líska

„A tři věci, které [Tuatha Dé Danann*] vyvyšovali nad všechny ostatní, byly pluh a Slunce a Líska.“
– z pověstí v Lebor Gabála Érenn podle překladu Lady Gregoryové
*Tuatha – kmen/lid; Dé – bohů/boha/bohyně; Danann – Dánu/Dunaje/Dany
15

Právo a řemesla

Původní irské právo vychází ze společného práva keltského s rozeznatelnými indoevropskými
základy:
„Porovnání irského klientského vztahu se vztahem mezi pánem a vazalem karolínské Franské říše
devátého století mnohé objasňuje. Ve franském systému vlastnil pán jak svoje pozemky, tak i ty, na
kterých žil a pracoval jeho vazal. V Irsku pán vlastnil pouze své pozemky a klient své vlastní. V irském
systému pán klientovi garantoval určitý počet dobytka výměnou za určené služby, a dodávky jídla.
Karolínský vazal krmil svého pána prací, kterou dělal na pánově pozemku. Irský klient krmil svého
pána prací, kterou dělal na svém vlastním pozemku. V irském případě to mělo dvě podoby: dodávky
doručené pánově domácnosti, a pohostinství poskytnuté pánovi v klientově domě. Bylo by velmi
překvapující, pokud by karolínský nevolník bavil svého pána ve svém vlastním domě, nicméně v Irsku
to byla běžná praxe. Proto byl mezi irským pánem a jeho klienty menší sociální odstup než mezi
karolínským pánem a jeho vazalem … Smluvní vztah mezi pánem a svobodným klientem trval obvykle
sedm let. Mohl být kdykoli zrušen vzájemnou dohodou. Jednoznačně byl svobodný klient v mnohem
lepší pozici než vazal v karolínských královstvích … Posun ve společnosti ve starém Irsku se odrazil v
právní průpovědi člověk je lepší než jeho původ. Znamenalo to, že bohatství, talent nebo řemeslná
dovednost byly dostatečné, aby lidem umožnily se ve společnosti posunout vzhůru vzhledem k
jejich stavu. Vskutku, zákony posun ve společnosti předpokládaly. Nikde v zákonech není žádná
zmínka toho, že by se postavení daného svobodného muže dědilo. Svobodný běžný člověk své
postavení získal díky svému bohatství a vlastnictví. Toto kontrastuje s feudální společností, ve které
byl stav člověka nutně stejný jako stav jeho otce.“ – The Lost Laws of Ireland, Catherine Duggan
„Irský flath-fine nikdy neměl moc nad životem a smrtí členů domácnosti, což římský pater familias na
počátku bezpochyby měl. Co se týče zacházení s cizinci: v Římě po dlouhý čas platilo, že cizí člověk byl
nepřítel, se kterým mohlo být špatně zacházeno, jehož majetek byl res nullius, který jakýkoli Říman
mohl zabavit, a jenž neměl vůbec žádné locus standi před soudním tribunálem. V Irsku byl cizinec
osobou s nárokem na soucit, jehož majetek nemohl být odejmut, a nejen že ho soud vyslyšel, ale
mohl si zvolit i svého soudce. ‚Kdykoli nějaká osoba překročí moře kvůli soudnímu případu, dostane
se jí volby Brehonů Erinnu; a když překročí hranice provincie, dostane se jí volby brehonů v té dané
provincii.‘ Již jsme si ukázali, že nespravedlivé zacházení s cizincem bylo trestáno jako podvod.
Existovalo mnoho podobností mezi irskými zákony a zákony staré Británie, dokud tyto mohou být
odvozeny skrze původní velšské zákony, mezi nimiž a těmi irskými byla veliká část společná. Všechny
britské zákony byly upraveny pod římským vlivem, čemuž Irsko uniklo. Samozřejmě zákony Gaelů
Skotska byly původně naše zákony přenesené do Skotska. Ony nicméně prošly zásadními změnami,
jelikož feudalismus byl ve středověku Skotsku důrazně vnucen.“ – The Brehon Laws: A Legal
Handbook, Laurence Ginnell
16

Slovanská věštba

„Když se scházejí, aby se k těm idolům modlili nebo aby mírnili jejich hněv, kněží sedí, zatímco ostatní
stojí kolem, potají si šeptem povídají a rozechvěle hrabou v Zemi, aby odtamtud vytáhli věštné
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kamínky, ze kterých by zjistili jistý výsledek nejistých věcí. Když jsou s tím hotovi, přikryjí věštbu
zelenou travou. S pokornou úctou vedou přes dvě zkřížená kopí zabodnutá do Země Koně, kterého
jako největší zvíře chovají v posvátné úctě. Přestože už znají osud z předchozí věštby, opakují věštbu
ještě s tímto jakoby božským zvířetem. Pokud z těchto dvou úkonů vzejde shodné znamení, je obřad
u konce. Jestliže nikoli, lidé ve smutku považují věštbu za neúspěšnou. Jedna pradávná zpráva, která
se již několikrát ukázala jako nepravdivá, tvrdí, že když prý budou kraji hrozit útrapy dlouhé a
vražedné domácí války, vyleze z blízkého jezera mohutný Kanec s bílými kly, lesknoucími se pěnou, a
bude se s velkým potěšením přede všemi válet v kališti a všechno se bude otřásat. Kolik je v té zemi
krajů, tolik chrámů a tolik podobných pohanských bohů je tam uctíváno. Výše řečené město má nad
nimi nejvyšší moc. Zde se loučí, když spěchají do války, zde ukládají žádané dary, když se vracejí
z úspěšné výpravy, a věštbami s kameny a Koněm, jak už jsem řekl, místní kněží zkoumají, jakou obětí
uspokojit bohy. Jejich nevýslovný hněv uklidňují krví lidskou i zvířecí. Těm všem, kteří se nazývají
Lutici, nestojí v čele nějaký zvláštní vládce. O důležitých věcech rozmlouvají na sněmu, a jestliže mají
dojít k rozhodnutí, je potřeba jednomyslný souhlas. Jestliže některý z obyvatel nesouhlasí
s rozhodnutím, je mrskán metlami a jestliže i nadále nesouhlasí, přijde o všechen svůj majetek, který
je buď spálen, nebo mu odebrán, nebo musí sněmu zaplatit pokutu vyměřenou podle jeho postavení.
Tito nevěřící a velmi nestálí lidé vyžadují od jiných stálost a velkou spolehlivost. Uzavření míru stvrzují
ustřižením pramene vlasů z temene hlavy, předáním trsu trávy a podáním pravice.“ – Kronika,
Dětmar z Merseburku, začátek 11. století
17

O Římanech

„Avšak za námi již nejsou žádné kmeny, zhola nic, jen vlny a skály, a přesto stále ještě hroznější
Římani, z jejichž útlaku je útěk marně vyhledáván skrze poslušnost a podřízenost. Zloději světa, kteří
svým všeobecným kořistěním vyčerpali Zemi, prohledávají hlubiny. Pokud je nepřítel bohatý, jednají
zběsile, pokud je chudý, touží po nadvládě. Ani Východ ani Západ nebyly schopny je uspokojit. Sami
mezi lidmi touží se stejnou dychtivostí po chudých i bohatých. Loupeži, vraždění, drancování dávají
lživý název říše, impérium. Vytvářejí samotu a nazývají ji mírem (ubi solitudinem faciunt, pacem
appellant). Příroda si přála, aby děti a příbuzní každého člověka byli jeho nejmilejšími cennostmi. Ale
tito jsou od nás odtrháváni brannou povinností být otroky někde jinde. Naše ženy a naše sestry,
ačkoli se možná mohou vymanit z násilí nepřítele, jsou zneuctěny ve jménu přátelství a
pohostinnosti. Naše zboží a bohatství shromažďují pro svou daň a hold, plody našich sklizní pro své
sýpky. Naše ruce a těla, pod bičem a uprostřed pohany, jsou vyčerpávány namáhavou prací, kdy pro
ně vymýtáme lesy a bažiny. Bytosti narozeny do otroctví jsou prodány jednou provždy.“ – gaelský
náčelník Calgacus, Agricola, Publius Cornelius Tacitus, 1. století
18

Ctění Přírody

„Dosud jsou mnozí vesničané jako pohané: jeden ctí prameny aneb ohně, jiný se klaní hájům,
stromům nebo kamenům, jiný oběti vzdává vrchům nebo pahorkům, jiný se modlí k hluchým a
němým bůžkům, jež si sám udělal, a prosí je, aby ochraňovali jeho dům i jeho samého.“ – Kosmova
kronika česká, 12. století
19

Pohanské zvyky

„[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
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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
20

Zlatý věk

„Obilí máte a ovoce, které svou tíhou sklání haluze k zemi, a na révě nalité hrozny; máte i rostliny
sladké a takové, které se mohou zjemnit a změkčit v ohni … při tomto bohatství všeho, jež Země, ta
nejlepší Matka, rodí, tebe snad těší jen žvýkati zuřivým chrupem žalostné kusy masa a řídit se
Kyklópů mravem?“ – Pythagorovo učení, Proměny (XV. kniha), Publius Ovidius Naso
Srovnejte s křesťanským náboženstvím, kde se naopak praví: „Když jsem se do ní pozorně podíval,
uviděl jsem tam nejrůznější zvířata i divokou zvěř, plazy a ptáky. Uslyšel jsem hlas, který mi řekl:
‚Vstaň, Petře, zabíjej a jez!‘“ – Skutky apoštolů, Nový zákon, Bible
Na podobné téma viz:
„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
21

Dubový háj

„Tam jsme mezi prastarými stromy uviděli posvátné Duby, které byly zasvěceny bohu té země
Provovi. Obklopovalo je nádvoří ohrazené plotem, který byl velmi pečlivě postaven ze dřeva a
opatřen dvěma branami. Mimo domácích bůžků a model, jimiž oplývala každá vesnice, bylo totiž toto
místo svatyní celé země. Byl pro ně ustanoven vlastní kněz, slavnosti a rozličné obětní obřady. Místní
lid měl ve zvyku se tu každý druhý den v týdnu scházet s knížetem a knězem kvůli soudům. Vstup do
nádvoří byl zakázán všem pouze s výjimkou kněze a těch, kteří chtěli obětovat, nebo lidí ve
smrtelném nebezpečí. Těm se útočiště rozhodně neodpíralo. Slované prokazují svým svatyním
takovou úctu, že nedovolují okrsek chrámu poskvrnit krví ani v době válek.“ – Kronika Slovanů,
Helmold z Bosau, 12. Století
O úctě ke stromům:
„Kult stromu měl v Drevansku zcela konkrétní podobu uctívání posvátného stromu, což je doloženo
více zprávami z 18. století, a toto uctívání souvisí s podobou vsi. Uprostřed kulaté návsi bylo místo
pro tzv. křížový strom. Tento strom skáceli v lese všichni muži ze vsi, z nichž každý musel alespoň
jednou tnout sekerou, aby všichni nesli stejnou vinu. Pak přivezli strom do vsi, vztyčili jej uprostřed
návsi, nahoru upevnili kříž a železného kohouta a ověnčili jej šátky. Při slavnostech se pak okolo
stromu tančilo a byl políván pivem. Tančit kolem stromu musely nevěsty, které se přivdaly do vsi.
Také dobytek, než byl vyhnán na jaře na pastvu, byl honěn okolo stromu. Když některé dobytče strom
vyvrátilo, muselo být zabito. Teprve když se strom sám rozpadl, byl nahrazen za stejných obřadů
novým. Kult stromu, doložený i jinde, měl zmírnit hněv lesa, který člověk kácel a žďářil pro svá pole, a
zajistit mu bezpečné cesty lesem. V Drevansku zřejmě souvisel i s ochranou, kterou lesy krajině
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poskytovaly, a umožnily tak jejím obyvatelům přežít v klidu až do 18. století.“ – Stopy zapomenutého
lidu: Obraz dějin Polabských Slovanů v historiografii, Libuše Hrabová
22

Boj za svobodu

„Sám král proti nim potom několikrát vytáhl s vojskem, udeřil na ně, způsobil jim mnohé škody a
přivodil jim téměř definitivní zkázu. Přesto všechno si však raději zvolili válku než mír, rozhodnuti
cokoliv vytrpět pro milovanou svobodu. Je to národ tvrdý, zvyklý na strasti a na nejprostší stravu a to,
co by pro nás bylo těžkým břemenem, považují Slované za jakýsi požitek. Uběhlo mnoho dní, jedni
bojovali za slávu a za velkou a rozlehlou říši, druzí zase za svobodu a proti nejtěžšímu porobení.“ –
Dějiny Sasů, Widukind z Corvey, 10. století
23

Slovanská slova
„Proč anglosaské dialekty, z nichž vznikla moderní angličtina, nepřevzaly prakticky žádná keltská
slova, patří mezi největší záhady historické lingvistiky.“
– Keltové – mýtus a realita, editor Stefan Zimmer, různí autoři

Krkolomným způsobem, jak vysvětlit minulost, je využít původ slov (etymologii). Snad nejvíce
nedorozumění vzniklo kvůli tomu, že někdo špatně vyložil původ slova nebo se podle jeho původu
snažil cokoli vyvozovat. Tohle je vskutku vratká cesta, pro kterou lze skoro v každém případě najít
stejně silný protipříklad. Podle nejnovějších etymologických slovníků (například Českého
etymologického slovníku od Jiřího Rejzka) lze některé nepřesnosti opravit. Nikdy se to však nepodaří
úplně. Například lze při dnešním stavu bádání vyvodit, že:
-

Vliv jiných jazyků na ty slovanské byl přeceňován. Například slova jako Tis nebo Luna vznikla
ve slovanských jazycích nezávisle na těch románských či řeckých, a to díky společnému
indoevropskému dědictví (v těchto případech se zkrátka slovanské jazyky ubíraly stejným
směrem).

-

Baltoslovanské jazyky („před praslovanské“) měly větší vliv na protogermánské („před
germánské“). Jistotou je například výraz pro Žito, Rež, který byl převzat jako Ruig (například
v angličtině Rye). Uvažuje se stále více i o slovu pluh. V minulosti se slovanské jazyky jako
zdroj mnohých slov z neznámých důvodů neuvažovaly.

-

Keltský vliv na „před slovanské“ jazyky byl větší, než se předpokládalo. Ať už se jedná o
původně keltská slova jako Kráva nebo krov (podkroví atp.), tak i nově uvažovaná jako Kůň
(původem z rekonstruovaného keltského slova Konko).

-

Východogermánský (tj. hlavně gótský, cca 2. – 3. století n. l.) vliv na slovanské jazyky je
značný. Většinou se jedná o slova nutná pro popis cizího zboží/předmětů či obchod.

-

Íránský vliv je menší, než se předpokládalo. Slovanské jazyky si mnohá slova dokázaly
vyvinout samostatně, a to díky společnému indoevropskému dědictví a brzy uskutečněné
satemizaci (k => s), což se stalo i v případě íránských jazyků (románské jazyky se tomuto
procesu začaly blížit až relativně nedávno, keltské nikdy a germánské mají „opak“, k => h).

24

Slované a zemědělství

„Slované se pilně věnují zemědělství a výrobě věcí nutných pro obživu a převyšují v tom všechny
ostatní národy severu … V žádné ze severských zemí nevzniká hlad následkem nedostatku deště a z
trvalého nahromadění vod. Sucho není u nich zhoubné, neboť nikdo, kdo tím je postižen, se jej nebojí
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pro dostatečnou vlhkost jejich zemí a velkou zimu. Sadbu provádějí ve dvou ročních obdobích, v létě
a na jaře, a mají dvojí žně. Nejvíce se pěstuje Proso. Zima je u nich zdravá, i když velmi silná, horko
však je pro ně zhoubné. Neodvažují se proto podnikat cestu do země Lankobardíja (Lombardie) pro
sílu tamějších veder, které způsobují, že hynou.“ – cestovatel Ibráhím ibn Jákúb, 10. století
25

Z pověstí o vladykovi

„Klasickým dokladem tohoto strachu [vrchnosti ze selských povstání], který zasahoval až do
nejvyšších kruhů, je reakce úřadů na pověst o [lužicko]srbském králi. V dolnolužických Blatech se
vyprávělo odedávna o bájném [lužicko]srbském králi, jenž sídlil ve velkém hradišti lidu lužických
popelnicových polí u Borkow a vyjížděl odtud za nocí po koženém mostě, který se před ním rozvíjel a
za ním svinoval. Bájná postava nedala spát úřadům a v polovině 18. století bylo nařízeno vyšetřování,
které hledalo mezi sedláky [lužicko]srbského krále jako možného organizátora nepokojů. V 19. století
proťala hradiště středem úzkokolejná železnice, která stejně dobře mohla být vedena kolem. O něco
později byla na valu hradiště postavena mohutná vyhlídková Bismarckova věž (Bismarckturm) z
červených cihel – a stojí tam dodnes. Jen v době NDR byla přezvána na Jugendturm.“ – Stopy
zapomenutého lidu: Obraz dějin Polabských Slovanů v historiografii, Libuše Hrabová

Citát na závěr
„Jak je ten rok na vsi krásně a bohatě rozčleněn, přírodně i nábožensky! Celý život na vsi je obřadnější
než ve městě, je jako zasazen do náboženského rámu; nevadí, že jsou to namnoze pozůstatky ještě
z pohanství. Ty všechny zvyky mají ráz institucí; život je jimi regulován, stává se řádem.“ – T. G.
Masaryk, Hovory s T. G. Masarykem, Karel Čapek

Bonus: R1a-M458 ☺
Více viz Doporučené knihy zde: http://www.vindove.cz/doporucene-knihy/
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