
Poví� vá� příbě�, kter� s� sta� pr� ta� dávn�, ž� s� h� u� an�
t� největš� pamětníc� nepamatuj�. Dokonc� an� t� ne�sta�š� z� �šec�
nedokáž� říc�, kd� tut� pohádk� sl�šel� poprv�. Příbě� jednoduch� �
pr�st�, al� sna� vá� � přest� okouzl�.

Žil� byl� kd�s� dv� sestr�, jedn� krásně�š� ne� druh�. Prvn�
čern� jak� no�, druh� naopa� zářiv� jak� poledn� slunc�. I kdy� s�
lišil� jedn� o� druh�, nikom� b� neunikl�, ž� s� jedn� � sour�zenc�,
kteř� � sob� maj� velic� blízk�. Nikd� ji� dne� nev� odku� pocházel�,
al� příběh� vypráv� � jejic� dalek� cest� p� svět�. Jejic� ze� zmíral�
po� jhe� pohrom� � vále� � on� dv� s� r�zhodl�, ž� s� společn� vydaj�
�stří� dálavá�. Pro�, ptát� s�? Přec� ab� našl� pr� sv� krajan� �
sv� poddan� novo� zem�, kd� b� s� mohl� �šichn� usadi� � ží� dá�.
Putoval� pře� hor� � řek�, sk�z� šir� plán� � sk�z� hlubok� ho�sk�
údol�. De� míje� no� � on� byl� stál� n� cest�, nebo� žádn� kra�,
který� pr�šl�, neby� tí�, c� hledal� pr� sv� věrn�.

Řík� s�, ž� takt� pr�šl� půlk� svět�, � stál� nebyl� spokojen� �
míste�, kd� b� s� mohl� zastavi�. Ja� míje� ča�, p�stupn� � jejic�
sour�zenecké� souzněn� začal� �znika� trhlin� � m�žn� � nesoula�.
N�, nebyl� t� hádk�, al� každ� � jejic� druh� cíti�, ž� s� každ�
představuj� zem� zaslíbeno� jina�, podl� seb�. Stal� s�, c� s� musel�
stá�. Nasta� de�, kd� s� sestr� nap�sled� podal� ruc�, nap�sled�
pohlédl� jedn� druh� d� tvář� � s� slzam� � očíc� s� � s� svým� druh�
r�zešl� každ� d� jinéh� směr�.



Prvn� sestr�, t� � vlas� jak� havran� peř�, zamířil� � západ�,
�stří� měsíc�, kter� práv� vycháze� na� krajino�. Putoval� dlouh� �
jej� krok� nakone� víc� prováze� svi� měsíc� � temnot�, ne� denn�
světl�. Řík� s�, ž� nebyl� stál� spokojen� � míste�, kd� b� s�
zastavil�. Žádn� míst� j� nepřišl� d�s� bezpečn�, ab� ta� sv� krajan�
chtěl� necha� ží�. Nakone� pr� d�šl� a� ta� dalek�, kd� konči� svě�
samotn�. Ta� pr� jej� li� žij� dodne�.

Druh�, t� zářiv� jak� slunc� sam�, s� naopa� vydal� � ráne�
�stří� východ� � jej� krok� neustál� provázel� slunc�, kter� � jejíc�
vlasec� vyvolával� a� kouzeln� odlesk�. D�žel� smě� stál� �
vycházejícím� slunc� a� dorazil� d� kraj�, kter� zdobil� korun�
strom� � hust� le�, te� největš� n� celé� kontinent�. I jej� li� � těc�
končinác� pr� dodne� přežív�.

Ta� s� sestr� př� sv� cest� odloučil� jedn� o� druh�, � poku�
nezemřel�, pr� � těc� bájnýc� krajíc� žij� dodne�. Kd� byl� tyt�
sestr� ptát� s�? T� j� u� zas� jin� příbě�, pr�zradí� vá� je�, ž� s�
jmenoval� Ally� � Lúxi�.


