
Dne� nebud� vyprávě� an� toli� příbě�, jak� spíš� povída� �
žen�, kter� s� vymanil� � cest�, kter� j� kd�s� byl� vytyčen�.
Můžem� říc�, ž� změnil� svů� �su�. A neje� svů�, nakone� s� ukázal�,
ž� zamíchal� �sude� � budoucn�st� � mnohýc� jinýc� � jejíh� kmen�.
P�saďt� s� ted� � v�slěchnět� mů� příbě�, kter� vá� povypráví� ta�
barvit�, jak� byc� j� sá� zna�.

All� s� narodil� � dare� vnímav� duš�. Vnímav� natoli�, ž�
dokázal� vidě�, kdy� jedine� opoušt� svo� schránk� � vydáv� s� n�
nekonečno� cest�… dá�. Byl� velic� nadan� � jej� sour�zenc� j� � její�
dar� podporoval�, jak� t� sour�zenc� dělávaj�. P�stupe� le� sílil� �
dokázal� sv� dovedn�st� r�zvinou� témě� � dokonal�st�. Bohuže� s�
narodil� d� obdob�, kd� válk� � bo� � přežit� byl� n� denní� pořádk�,
� on� sv� schopn�st� musel� mnohokrá� využí� pr� svů� kla�. Dlouh�
rok� ta� činil� � odhodlání� přeží� � pomoc� svý� bratrů� �
sestrá�, a� s� získal� � přízvisk� Pan� sm�t�.

N�, All� nebyl� zl�, nebyl� an� krut�. Dělal�, c� děla� musel�.
Pr� někter� � jejíh� kmen� byl� hrdinko�, nebo� zprovodil� z� svět�
mnoh� nepřátel� kmen�. T� �šímavě�š� s� �ša� stál� ví� � ví�
uvědomoval�, ž� ta� čin� s� sebezapření� � každ� dalš� sm��, ktero�
přivod�, j� ví� � ví� tah� d� seb� � rv� n� kus�. Kdy� nakone� odešl�
s� svým� druh� pry�, d� jin� zem�, kd� m�slel�, ž� skonč� válk� � on�
budo� moc� � klid� ží�, přišl� dalš� zklamán�. Jedn� válk� v�střídal�
n� dlouh� obdob� druho� � kone� neby� � dohledn�. O to� �ša� jind�,



mů� dnešn� příbě� j� práv� � tét� žen� � to�, ja� nakone� r�zetl�
okov� předurčen�.

Kdy� s� prac� válk� usadi�, All� �zal� sv� věrn� � odešl� d�
mís�, kd� věděl�, ž� j� nikd� nebud� ruši� � bud� mí� chvíl� svů� kli�.
R�zjímal� � stál� j� � hlav� ležel�, ja� nal�ž� s� svým� schopn�stm�.
Jina� ne� dop�sava�, ab� j� dalš� � dalš� sm�� � její� okol� nakone�
ne�zal� sebo� d� nicot�. Trval� t� skutečn� dlouh� rok�, ne� j� � těc�
místec� nalez� � na�štívi� jede� � jejíc� bývalýc� druh�, pr� te�
ne�sta�š� � nejmoudře�š�. R�zmlouval� spol� dlouh� noc�, �zpomínal�
n� t� dobr�, c� zažil�, al� � n� t� špatn�. Ja� ta� ta� seděl�, All� s�
nakone� svém� přítel� svěřil� � r�zhodnutí�, kter� z� t� dob� dobř�
prom�slel�, alespo� ja� on� sam� tvrdil�. Te� �ša� pochybova� �
pokusi� s� j� odradi�, marn�. Hádal� s�, zkoušel� jede� druhéh�
umluvi�, al� byl� t� je� plan� slov� � obo� stra�. Odhodlán� žen�
byl� pr�st� neotřesiteln�. Stejn� u� byl� dávn� r�zhodnut�, � kdyb� j�
t� neschváli� nikd� � jejíh� bývaléh� kmen�. Příte� nakone� svoli�, ž�
zůstan� � n�, doku� svů� zámě� neuskutečn�. Čas� mě� spoust�, ta�
pro� b� t� pr� svo� přítelkyn� neuděla�.

Pan� sm�t� ješt� jedenkrá� �zedmul� veškero� svo� síl�,
uchopil� veškero� mo�, kter� � n� dřímal�, � � t� no� j� zcel� nechal�
vyvěra� n� povrc�. Shromáždil� �šechn� sv� znal�st� � sm�t� �
dušíc�, �šechn� svo� mo� � vkročil� svo� vůl� ta�, ka� nikd� pře� n�
vykroči� nezkusi�, doku� by� živ�. V to� jediné� záchvěv� vůl�



obrátil� veškero� svo� síl� d� seb�, d� vlastníh� nitr�. N�, an� jej�
příte� pr� t� noc� nevědě�, c� skutečn� způsob�.

Řík� s�, ž� � t� no� zmizel� z� svět� � zemřel�, al� j� m�slí�,
ž� neodešl�, je� s� stal� něčí� jiný�. Vžd� hledal� cest� ve� z�
sm�t�, ktero� kole� seb� měl�, � j� sam� způsoboval�. A j� s� m�slí�,
ž� svo� cest� nakone� našl�. P� své�, al� našl�. Jej� příte� ta� pr�
ješt� dlouh� hodin� stá� � přem�šle�, ne� s� otoči� � vyrazi� sá�
�stří� svém� �sud�. Ta� skonči� příbě� t�, � kter� vá� vypráví�.
Al� kd� v�, m�žn� t� noc� jej� příbě� naopa� zača� � on� sam� s�
na�sal� �su�, kter� s� přál� pr� seb� � sv� blízk�.


