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Plody dryádích matek
„Lauro, opravdu to chceš udělat?“ ptala se Mani a ruka
se jí chvěla, když v sevřené dlani držela kamarádčin
osud.
Seděly v proutěné chýši s kulatou střechou. Před celým
světem je chránily vysoké hory a nekonečné lesy věčné
nesmrtelné růžově kvetoucí amartji, která svými iluzemi
nedovolila nikomu, aby se k Mani a Lauře přiblížil.
Laura se zvedla a přistoupila k otvoru, který namísto
dveří chránila rohož ze sušených větví přesliček. S
pohledem na jezero si povzdychla. „Už jsem si
vybrala.“
*
Mani stále svírala ruku v pěst a myslí jí letěly
vzpomínky na poslední týdny. Zamrazilo ji při první
vzpomínce, kdy si uvědomila, že se s Laurou děje něco,
o čem předtím nevěděla. Čeho si prostě nevšimla.

Křišťálové schodiště se tehdy třpytilo v záři
odpoledního slunce. A třpytila se i voda, do které ze
schodiště vklouzla půvabná Laura. Medově hnědé vlasy
se jí rozložily po hladině stejně jako hebounká látka
bílého roucha. Nohy, po kterých seběhla schodiště od
křišťálového paláce, se jí spojily v nymfí ocas.
„Zůstaň s námi,“ volala na ni Mani a spěchala po
schodišti.
Laura zakroutila hlavou a uhnula pohledem.
„Počkej, co se stalo? Lauro, něco se děje? Něco mi
uniklo?“ Mani si přidřepla na posledním schodě, pak si
dokonce na schod sedla a spustila nohy do vody. Ihned
k nim na hladinu vystoupaly čtyři delfínice.
„Vždyť já už poplavu,“ pohladila je Laura a Mani bylo
jasné, že jí kamarádka nic nepoví. A že skrývá v srdci
jakousi bolest.
*

Zamyšlená korunní princezna víl a elfů Mani se vracela
nahoru do paláce, vraštila čelo, tiskla rty k sobě. Vlhký
mořský vánek jí povlával tmavě rudými kadeřemi a
bílým rouchem, ale ona vánek nevnímala. Nevnímala
ani sůl na schodech pod bosými chodidly. Jako vždy,
než zašla dovnitř, se ohlédla na na nádherné viadukty,
které pokračují za obzor a obepínají celou Atlantidu.
Bělají se ve slunci jako vysekané z oblaků.
Lauře se něco stalo, přemítala a vstoupila do
křišťálového paláce, vlastně do chrámu, z něhož se
nesly sladké hlasy. To sirény zpívaly v prajazyce písně,
které uzdravují svět.
Klenba chrámu s křišťálovými sloupy zářila duhou,
kterou vytvářelo sluneční světlo lámající se při průletu
křišťálem. Uprostřed chrámu stála průsvitná pyramida.
Nasávala všechno to sluneční záření a duhové barvy,
zesilovala je a rytmicky vyzařovala zpátky. V
okamžicích, kdy její vyzařování polevilo, zjevilo se

uvnitř pyramidy veliké Horovo oko. Sirény v bílých
řízách zpívaly okouzlující prajazyčné písně v bočních
lodích chrámu a stejně tak okouzlující byla i vůně růží
linoucí se kolem. Mani se tady na okamžik zastavila,
pak se náhle rozběhla dál.
*
„Kam šla Laura?“ přivítaly ji ostatní studentky na
opačné straně chrámu, na východním schodišti, kde
čekaly na příchod královny dryád Danu.
Mani pokrčila rameny. „Nevím. Nic nevím. Prostě
odplavala s delfíny.“
„A co tak najednou?“ usmívaly se ostatní významně.
Mani dál krčila rameny.
„Starosti s láskou jsou starosti s láskou,“ poznamenala
kentauří studentka Nanša. „Laura o tom nemluví, ale já
ji s ním včera viděla a nevypadali jako šťastný pár,“
dodala, když viděla, jak na ni Mani zaraženě hledí.

Laura? S někým? S kým? chtěla se Mani zeptat, jenže
další rozpravu přerušila svým příchodem sama
plavovlasá Danu.
O ničem nevím a holky teď nechtějí hovořit, rozhlížela
se Mani po uzamčených ústech spolužaček, když
poklidnou chůzí šly všechny za Danu do její vlastní
zahrady, nesmírně rozlehlé a plné přeludů, iluzí a divů.
Tam si Danu jako pokaždé položila si prst na ústa,
věčný symbol mlčení.
„Připomínám, že nesmíte probudit dryádí matky. Až jim
budete uklízet, nesmí jediná větvička zapraskat, jediný
plod upadnout. Dryádí matky si zaslouží odpočinek…
Škoda Laury, zkrátka se rozhodla nás opustit a vrátí se
ke své rodině. Ale nikoho nenutíme, aby se v chrámech
vzdělával,“ rozhodila Danu rukama a dívky se daly do
práce.
*

Slunce zašlo a Mléčná dráha se na obloze třpytila jako
rozdrcené diamanty. Vzduch od večerního moře
povznášel svou svěžestí, každý závan mírného větru
přinášel pozvánku k procházce po pláži. Studentky se v
takovém večeru rozcházely před branou zahrady, a
tehdy se jich Mani znovu optala na Lauru.
„No,“ ošila se černovlasá Omana patřící k vílám a elfům
stejně jako Mani. „Jestli sis ničeho nevšimla a Laura ti
nic neřekla, tak se možná všechny mýlíme, že děvčata?“
obrátila se na spolužačky, které jí přikyvovaly.
„Je to tak,“ přidala se k ní hnědovláska Nanša. „Možná
jsme se zmýlily a klepy bychom roznášet neměly.
Zvláště když jde o takové osoby,“ dodala významně.
*
„Lauro, opravdu si to nerozmyslíš? Když ten krok
uděláš, už ho nebudeš moci vzít zpátky,“ říkala teď
Mani v chýši u horského jezera a navzdory vysoké
vlhkosti v ovzduší jí nervozitou v hrdle vysychalo.

Laura zakroutila hlavou. „Je to moje cesta ke svobodě.
Zase budu moci volně dýchat. Bez obav chodit do
chrámu a učit se od největších mistrů. Těším se na ten
nový život.“
Mani sklopila hlavu. Cítím takovou vinu… Namísto
lásky volí Laura tohle? A může za to moje rodina.
*
Další den poté, co Laura opustila učení v chrámu, se
vydaly obě do Pavilónu Chordistek. Laura totiž
poprosila Mani o doprovod, ale nechtěla se jí svěřit s
tím, co ji trápí. A dál klopila zrak a uhýbala pohledem.
Mani, díky své matce královně víl a elfů, nešla k
Chordistkám poprvé. Věděla, že do jejich pavilónu se
chodí jako na oficiální událost. A tak kráčela ve své vílí
podobě s oranžovo bílýmí křídly, na kterých měla
nádherná černá oka.
Když se s těmito nečekaně zbarvenými ornamenty na
křídlech narodila, vyvinuli elfové šlechtitelé na její

počest z pralátky, ze snové hladiny motýly se stejnými
křídly a nazvali je okaté víly. Než Mani dospěla,
obyvatelstvo Atlantidy tyto půvabné motýly
přejmenovalo na očka.
Pavilón Chordistek se nacházel v příjemném lesoparku,
kde se dalo procházet po bíle dlážděných chodnících ve
stínu cykasů a jinanů. Byl tam však naprostý klid, k
Chordistkám se chodilo jen v nejnutnějších případech.
Pavilon visel nad pevnou zemí ve snovém vyšším
prostoru, na snové hladině a Mani s Laurou k němu
stoupaly spirálovitým schodištěm, které zdola
připomínalo jiskřivého vlnícího se vodního hada.
Laura stále mlčela, i když se za skleněnými dveřmi
Pavilonu ocitly v bílém oktagonálním salonku s osmi
dveřmi.
Uprostřed podlahy pokryté mozaikou stál leštěný kulatý
stolek se židlemi, na stolku ležel paklík karet a

křišťálová koule. Pak se otevřely protější dveře a
dovnitř vstoupily tři bělovlasé Chordistky, sirény se
žlutýma očima. Podle nich elfí šlechtitelé z pralátky
Zásvětí vymodelovali první obří sněžné sovy.
Bílá roucha se Chordistkám vlnila a obě návštěvnice
měly pocit, že se ocitly přímo v krajině pokryté sněhem.
Nemohly z Chordistek spustit oči. Přestože by jim věk
hádat nedokázaly, cítily z nich dávné stáří.
„Vítej, Perlo vílí a elfí říše, paní jednorožců,“ oslovily
Chordistky Mani a pak se obrátily na Maninu
kamarádku. „Tobě říkají Laura a utíkáš před okouzlením
syna Luny,“ začala Chordistka vlevo a Mani, která se
nemohla zbavit pocitu, že všechny Chordistky jsou
chladné jako ledový krápník, nyní jako kdyby stanula
pod ledovým vodopádem.
Můj strýc? Co Lauře udělal?

Usedly v pěti ke stolu a Mani čekala, že se jedna
Chordistka chopí paklíku karet. Nestalo se tak. Zato
druhá Chordistka položila dlaň na křišťálovou kouli a
zahleděla se do svého nitra. Nezavřela oči, avšak měla
je náhle nehybné, ztratily svůj lesk.
„Lauro,“ začala Chordistka po chvíli soustředění,
„události se daly do pohybu. Cítíš se ohrožena a toužíš
po svobodě. Můžeš ji získat. Ale musíš opustit element,
do něhož jsi byla zrozena. Iluze paní Danu tě zachrání.“
*
„Mani, líbezná,“ objímal Adhiraj korunní princeznu v
tichu lesa amartji. Růžové vodopády květů vysokých
bylin, které byly blízké stromům, se třpytily ve své
růžové auře. Vůně je oba omamovala a velkoměsto,
jeho vyzařující a zpívající chrámy je tady nerušily.
Usazeni, spíše uloženi u kořenů veliké amartji, která na
ně chvilku co chvilku shazovala kvítka z těch tisíců,

kterými kvetla, se nechali opájet nejen vůní, ale také
vášní své lásky.
Jenže ať už Mani milovala Adhiraje sebevíc, chvilkami
jí myšlenky utíkaly k Lauře. Adhiraj její neklid vycítil.
„Děje se něco?“ zeptal se, když na snové trávě ukončili
polibek.
„Laura se trápí a já bych jí chtěla… Nebudu klidná,
dokud jí nepomůžu.“
„Mani, poslouchej,“ podložil jí Adhiraj hlavu svou paží
a hladil ji po rameni a dál po těle. „Ishan má taky
starosti, rád bych mu pomohl, ale nenosím si jeho
starosti na naši schůzku.“
„Jenže ty nejsi já a já nejsem ty,“ pročísla mu vlasy a
zatahala ho za ucho. „Ty můj ušatý elfe.“
Adhiraj cítil, jak ve tmě rudne. „Nemusíš mi, lásko,
připomínat, že jsem nejušatější elf na celém světě.“
Ale to už si ho Mani přitahovala a líbala…
*

Manin strýc Apallun Zářivý vyučoval své žáky hudbě a
básnickému umění v zahradách chrámu, které nebyly
obklopeny vysokou zdí, nýbrž hustě stavěnými bílými
sloupy. A tak měli umělci klid. Zároveň nebyli odtrženi
od města a obyvatelé si je mohli kdykoli jít poslechnout.
Sám Apallun přicházel do zahrad již s východem slunce
a toho se rozhodla využít Mani, aby s ním mohla beze
svědků pohovořit.
Proto spěchala probouzejícím se hlavním městem
celého velikého světadílu, nasadila si svou laskavou
radostnou tvář a odpovídala na pozdravy všem. Vílám,
které otevíraly krámy se šperky a bylinami, pekařům z
nág, kteří jako každodenně napekli vonící chléb z
ořechové mouky, fauním ovocnářům a dalším.
Atlantida vstávala, každý dostal, co potřeboval přímo
tady na bdící hladině. Všichni si také mohli věci, které
potřebovali, vytáhnout ze snové hladiny, z pralátky
Zásvětí.

To zůstávalo stále otevřené, ale kromě šlechtitelů z řad
víl a elfů do Zásvětí málokdo sám rád sahal. Navíc
nebylo nad radost, když mohl každý přispět tím, co umí
vytvořit tady na bdělé hladině.
Mani s ranním vánkem vklouzla do zahrad a strýc
zrovna ladil lyry. Seděl ve stínu dávného jinanu
obklopen barvami a vůní snových květin, které se ještě
nerozhodly sestoupit na bdící hladinu.
Všechny moje spolužačky mého strýce milují… Všechny
až na… prolétlo Mani hlavou, když se k Apallunovi
blížila. Přitom Laura by se k němu tak hodila. Kdyby ho
tak mohla milovat…
„Vítej, neteřinko,“ odložil lyru a šel jí vstříc. „Jsi nějaká
ustaraná.“
„To jsem. Mám starost o svou kamarádku.“
„Ach ano,“ pousmál se a pohlédl do stromů. „Laura je
krasavice, ale je to s ní těžké. Vyměnil bych ji za
všechny ostatní. Jenže ona se mi vyhýbá. Rozumíš

tomu, Mani? Vyhýbá se mně, Apallunovi!“ pravil s
neskrývaným dotčením. Nazlátlé vlasy mu vlály kolem
hlavy a Mani si ne poprvé uvědomila, že ji strýcovo
sebevědomí a jeho milostné pletky netěší.
„A ty by sis ji chtěl vzít za manželku?“ zeptala se.
Apallun se na ni překvapeně zahleděl. „Laura má oči
jako jiskřivé hvězdy, rty pro polibky, a její paže a náruč
každého přímo zvou. Ale proč si hned myslíš, že bych si
ji měl vzít za manželku?“
Mani se zamračila. „Laura je moje nejlepší kamarádka.“
„Jedna z tvých nejlepších kamarádek,“ opravil ji jakoby
mimochodem.
„No tak jedna, no,“ sekla hlavou.
„Ano, ano, přátelům svěřujeme svá srdce a všechna jeho
tajemství, protože nejlepší přátelé jsou s námi svázáni
stejným zákonem důvěry a bezpečí,“ pravil na to
Apallun a dotahoval struny na lyrách.
*

„Mani, nemůžu se ho zbavit, pronásleduje mě. Já si
tvého strýce vážím, bez něho by Atlantida nebyla naší
Atlantidou. Je statečný, moudrý, ovládá všechna
řemesla, umění, věštbu. Je skvělým učitelem. Ale jedno
mi na něm odjakživa vadí a nenapadlo mě nikdy, že až
dospěju, budu i já ta, kterou chce dostat jako milenku,“
plakala Laura v čokoládovně, kde seděly ukryté v
besídce. Vynikající čokoláda, kterou jim připravily vílí
cukrářky, jim vychládala na stole. Před nimi se
rozkládal výhled na pahorky města a vysoko v oblacích
projížděli dračí jezdci z nág mladé draky.
A dole se vlnilo moře. To, které se nymfa Laura chystala
opustit.
„Mani, Apallun je nádherný, přitažlivý, všem se před
ním podlamují kolena, ale mně ne. Já bych chtěla lásku,
jako je ta tvoje a Adhirajova. Jiný vztah pro mě nemá
smysl. Pomůžeš mi uniknout tvému strýci, jak mi
poradily Chordistky?“

*
Jen paní Luna byla svědkem chvil, kdy Mani obalená
iluzemi vyklouzla po půlnoci z paláce, který patřil jejím
rodičům. Za zálivu se nesl tichý zpěv sirén a provázel
Mani ulicemi. Mezi domy s bělostnými sloupy, které
svitem Luny zmodraly, se blížila k zahradám své tety.
Už byla na rohu ulice, kde stál dům všemi oblíbené
faunky, obětavé učitelky těch nejmladších Atlanťanů,
Liny.
Pokaždé, když tudy jdu, vzpomenu si, jak nás tříleté
učila číst a psát, usmála se do modré tmy. Lina si
udržuje svůj dům na snové hladině. Sama říkala, že nám
čtení a psaní u ní půjde proto lépe, protože jsme se
úplně ponořili zpátky do Zásvětí. Snová hladina je
stejně o tolik lehčí, a jak se v ní vše tak jemně třpytí,
dotkla se Mani sloupu Linina domu.

Došla na vyhlídku, odkud pozorovala souhvězdí a
mlhoviny, které jí svým nočním letem narušovali dračí
jezdci. Kdybych tu stála déle, možná bych viděla
Adhiraje a Ishana, naslouchala vzdáleným pokřikům
jezdců a sledovala plachtění plášťových draků. Na nebi
vždy vypadali, jako kdyby si oblékli temný plášť.
A potom už to měla jen kousek a čekalo ji překvapení.
Co dělal u tety v zahradě Elphin? podivila se, když
měla na dohled bělostné, nyní namodralé vysoké hradby
obíhající zahradu. Na rozdíl od zahrad školy, kde mohli
kolemjdoucí nakukovat do mezer mezi širokými sloupy
a naslouchat hře jejího strýce a studentů, tady nebyla ani
skulinka. Nikdo nesměl rušit dryádí matky při dozrávání
plodů. Do zahrad nikdo nechodil kromě vybraných
dryád a studentek, které Danu vyučovala. Proto Mani
udivilo, že vidí od brány běžet kentaura, mladého rádce
krále Balduina. Že by s ním teta něco měla? Ona je
stejná jako strýc, to ano. Ale zrovna Elphin? Ten pořád

poučuje Ishana. Že budoucí král kentaurů by neměl
dělat tohle a tamhleto. Chudák Ishan. Navíc on vůbec
nestojí o kentauří trůn.
Kentaur si Mani, která se obklopila iluzemi, nevšiml,
když proběhl na délku dvou paží kolem ní. Zato ona ho
nejen viděla, ale také slyšela dusot jeho kopyt a na tváři
cítila vánek, který zvířil svým pláštěm.
„Mani, má drahá,“ objala ji Danu. „Nerozmyslela si to
Laura přeci jen?“
„Ne, teto. Přemlouvala jsem ji. Ukazovala jsem jí krásy
moře, které ona v moři zrozená nevnímá jako jedinečné.
Kvůli ní jsem se s ní potápěla a připomínala jsem jí, že
pod vodou vydržím jen několik hodin, když dobře
hospodařím s kyslíkem a utlumím zbytečné pochody v
těle, zatímco ona nepotřebuje z vody vystrčit ani nos.
Ale bylo to marné. Když jí tak Chordistky poradily,
neváhá.“

„A mě to těší. Bratr je občas nesnesitelný. Potřebuje od
nějaké krasavice dostat za vyučenou. A já se na ni velice
těším. Máš ten jemný sáček z vláken amartji?“
Mani přikývla a Danu ji vedla zahradou plnou
tajemných zákoutí. Spící matky dryády, které zůstaly na
bdělé hladině, vrhaly temné stíny, zatímco ty, které
dávaly přednost snové hladině ve spánku zprůsvitněly a
Luna skrze ně pronikala svým svitem do zahrady.
Babička Luna nás sleduje, pomyslela si Mani. Snad se
nebude zlobit kvůli tomu, co chceme provést.
Přes lávku se dostaly k altánku. „Vidíš vavřínovou
dryádu? Tahle je obětavá, přichází sem a stává se dryádí
matkou každý druhý rok,“ ukázala Danu na vznešeně
působící spící dryádu. „V posledním týdnu jí dozrály
plody, takže nebudeme potřebovat žádné sušené z mé
pokladnice. Jen potřebujeme nějaký pěkný najít,“
sklonila se Danu k zemi a Mani jí pomáhala.

Drobné zlaté aury plodů jim prozradily, kam dryádí
matce, která dovolila svým květům, aby byly
oplodněny, spadaly.
„Tenhle je pěkný,“ podala Diana Mani plod, aby ho
vložila do sáčku.
Dryádí matka se jimi nenechala vyrušit, stále dřímala.
Snad proto, že jí na silné kožené listy dopadal konejšivý
svit Luny.
„Ještě jí zbývá nechat dozrát několik plodů na téhle
větvi a bude moci jít domů,“ prozradila Danu. „Já plody
pak se studentkami, možná přímo s tvou skupinou
posbírám ze země a uložím,“ rozhlédla se Danu
zahradou. A zamyšleně, přitom hrdě pokračovala.
„Vždyť plody každé dryádí matky jsou možnou
záchranou pro dryády a pro vše živé na Gaie.“
*
Mani spěchala do zátoky k vodnímu altánku, od něhož
klesají oblouky schodů až pod hladinu. Jak se blížila,

náhle zpomalila a zaváhala, co dál. Měla se sejít s
Laurou, ta na ni měla čekat. A také čekala. Jenže někdo
předběhl Mani. Její vlastní strýc, elfí princ Apallun
Zářivý.
Sedí na schodě a drží Lauru u břehu pomocí iluzí,
uvědomila si Mani. To je přesně to, o čem ona mluvila.
Proti čemu je bezbranná.
„Díval jsem se do budoucnosti, naše životy patří k sobě,
krásná Lauro. Jsem léčitel, ale své vlastní srdce z lásky
k tobě vyléčit nedokážu. Hořím, když tě vidím, když na
tebe pomyslím,“ lichotil jí a začal pro ni hrát na lyru.
Mani přitom zůstala skryta vlastními iluzemi v dálce,
aby ji ani jeden z nich neviděl. Jen kroutila hlavou, když
se Laura omámená iluzemi ani nepohnula, přestože
Apallun odložil lyru i svou tuniku a skočil za ní do
vody. Ve vteřině se metamorfoval v delfína a začal
nymfu ve vodě stíhat.

Možná si to Laura nakonec přeci jen rozmyslí,
zadoufala Mani.
*
Rozeklaná horstva kolem jezera byla na špicích pokryta
sněhem, zatímco dole u vody vládlo horko. Amartja se
vlnila, jak ji vánek hladil svou neviditelnou dlaní a
roznášel vůni růžových květů po krajině. Roznášel vůni
a s ní tichý šustot pohybujících se květů a listů.
„Jsem rozhodnuta, Mani,“ pravila Laura a vzala do ruky
sklenici vody. „Už nic nebudu oddalovat. Když mě Jeho
Výsost Apallun sváže iluzemi, jsem bezbranná. Na souši
i ve vodě mě dokáže dostihnout a já se jeho iluzím
neumím bránit… Vy víly, elfové a dryády umíte všichni
s iluzemi lépe pracovat než my nymfy. Mani, prosím tě
o ten plod.“
„Lauro, opustíš moře, delfíny, staneš se napůl rostlinou?
Tvůj čas bude pomaleji plynout. Opravdu to chceš?

Poslouchej, vymyslíme něco a můj strýc se do tebe
zamiluje navždycky.“
„Ne, Mani, on se nikdy nezmění. Je úžasný, bez něj by
Atlantida nebyla Atlantidou. Jenomže co se lásky týká, i
dávných dobách i nyní byl a je nestálý… Když se
metamorfuje v delfína a objeví se u nás v moři, je všemi
vítaný. Ano, všem pomáhá, ale v lásce se mu věřit nedá.
V takové lásce, jakou jsem si já vysnila…“
A tak Mani konečně otevřela dlaň, v níž svírala tmavý
plod, který se Laura chystá spolknout.
V prvních hodinách se s Laurou nic nedělo a obě
kamarádky se šly projít kolem jezera, kde je opájela
vůně amartji. Stále mlčely, měly obě z nadcházející
metamorfózy nymfy v dryádu strach. Po návratu do
chýše Mani připravila pro Lauru nápoj, kterým otupí její
smysly, aby necítila tolik bolesti z proměny těla.
A že se bolest dostavila!

Naštěstí v té době byla Laura již byla napůl omámená
Maniným nápojem.
Mani jí pomohla na provizorní lůžko z pokrývek a
rohoží včas, neboť Laura se celá rozechvěla a tělo jí
pokryl pot.
„Rozumíš, Mani? Budu mít svobodu, nebudu se bát
iluzí Jeho Výsosti, nebudu se bát, že mě znovu svede, že
mě dostihne i ve vodě,“ šeptala jí Laura okoralými rty.
Teď už obě věděly, že vavřínový plod zapustil v Lauřině
těle kořeny a DNA vavřínové dryády právě vytlačuje
Lauřiny nymfí geny.
Laura bezvládně leží, jen se chvěje. Tělo ji neposlouchá,
síla metamorfózy vzrůstá.
Danu své svěřenkyně ze všech říší učí o životním cyklu
dryád. Ano, dryády rodí živé děti stejně jako víly,
faunky, nymfy, nágy, sirény i kentauři a lidé, ale
každých několik let se dryáda rozhodne zažít opojení z

oplození vlastních květů. Stane se na vegetační období
dryádí matkou, zakoření v zahradě Danu, která se
rozkládá na bdělé i nekonečné snové hladině. Plody,
které dryádí matce uzrají, pak skončí v Pokladnici Danu
a dryáda se vrací zpět ke své rodině.
Noční hodiny ubíhají. Mani Lauře utírá pot z čela a
vzpomíná na tetina důležitá slova, kterými jí kdysi jako
malé vyprávěla ve stínu své zahrady. „Víš, Mani, tyhle
plody dokážou zakořenit jen v živém těle. Kdyby došlo
na Gaie ke katastrofě, kdyby stromy umíraly, kdyby
docházel kyslík, proměníme těmito plody jiné bytosti v
dryády, a tak vrátíme lesy na Gaiu.“
Laura se Mani před očima měnila ve vavřínovou
dryádu. V očích měla strach z neznáma, když se jí nohy
metamorfovaly v kořeny. Obrovský tlak v páteři ji
rozklepal, páteř se jí totiž musela prodloužit do radikuly,
zárodečného kořene.

Dříve byla Laura od pasu dolů pokryta šupinami. Dnes
jí v pase narůstá kůra a místo nohou má bělostné
kořeny, jejichž vlásečnice touží po půdě a vodě.
Znám dryády díky tetě od narození, přesto si sama
neumím představit, že bych se vzdala svého současného
života, svého vílího a elfího lidu, svého těla, trpěla za
kamarádku Mani. A ona to dokázala. A to všechno kvůli
mému záletnému strýci.
Mani dala Lauře napít a poté jí přemístila dlouhé
kořeny, které už měla místo chodidel, do mělké nádoby
s vodou. Laura počala vodu nasávat. Životodárná
tekutina jí vlévala sílu do nového těla.
„Ty jsi tak rychlá?“ podivila se Laura Maniným
pohybům. Čas se jí zpomaloval v mysli, stávala se napůl
součástí říše řízené paní Flórou, byla z ní částečně
rostlina, pro kterou je čas živočichů příliš pomíjivý.
„Říkala teta, že na to si po čase zvykneš.“

„Já vím. A ráno se musím metamorfovat, abych mohla
po svých ven a zakořenila pro světelnou proměnu.
Pamatuju si, jak spolužačky dryády přece často říkají, že
světelná proměna v listech je pro ně neskutečně sladká
slast.“
„To říká i Danu. A jednou jsem slyšela, jak šeptala mojí
mamce u vína, že kdyby si měla navždy vybrat, jestli
světelnou proměnu nebo milence, tak si vybere
světelnou proměnu,“ usmála se Mani.
A Laura jí úsměv vrátila. Bolest už pomíjela.
Blížilo se svítání a Lauře se podařilo to, co uměla ze
svého života nymfy. Jen nyní nemetamorfovala rybí
ocas na nohy, nýbrž dryádí kořeny. Mani ji podpírala,
když vycházely z chýše. Přeci jen měla Laura nohy ještě
vratké.
Vhodné místo pro Lauřino první zakořenění měly dávno
vyhlédnuté. A dokonce i vodu v konvi připravenou.

„Otoč se, abys měla výhled na jezero,“ radila Mani a
polévala Lauře chodidla, z kterých se okamžitě draly
ven tenké kořínky. Lauřiny nohy se měnily v kmen,
který chránil její zárodečný kořen.
Po chvíli Lauře prolétla tělem první vlna vody plné
živin, které nasála z půdy. Tělo se jí zazelenalo a
zasáhly ji první doušky světelné proměny, kterou
prováděla ve svých listech.
Tvář jí rozjasnil úsměv.
„Je to opravdu opojné, Mani. Přála bych ti ten pocit
zažít. Tohle jsem potřebovala,“ šeptala, víčka slastně
přivírala a z vlasů jí vylézaly olistěné větvičky. Přitom
zvedala paže, které se jí měnily v pevné větvě. Brzy
usnula a Mani se zamyšleně posadila do jejího stínu.
Tam unavená dopíjela vodu, která zbyla v konvi.
*

„Drahý bratře, chápu tvoje rozhořčení, ale ta nymfa
Laura se rozhodla sama. A já jí její rozhodnutí
schvaluji,“ hodila si Danu nohu přes nohu.
Seděli v besídce, vysoko nad zálivem, v jehož středu na
kruhovém ostrově s průplavy stály chrámy léčení a
školy. Upíjeli medovinu a pozorovali mladé dračí jezdce
při cvičení. A jako vždy na svých dracích nejvýše
stoupali Adhiraj s Ishanem.
Besídku, v které se Danu s bratrem často schází,
porůstají ty nejkrásnější růže ze snové hladiny. Mnohé z
nich totiž ještě víly šlechtitelky nestihly přivést na
bdělou hladinu. Mnohé z nich přivedou až za stovky
milionů let.
Jak si byli oba, tedy Apallun a Danu podobní! Oba
plavovlasí, vznešení: Luna je přivedla na svět ze Zásvětí
v laguně, kam pro ně snesla ze snové hladiny první
delfíny a duby. Duby pro dceru dryádu Danu, delfíny

pro syna elfa Apalluna, který je přitom od narození
nadán schopností delfíní metamorfózy.
„Tedy ti dva se zase předvádějí,“ hodnotila Danu
divočení Adhiraje a Ishana na dracích. „Ostatní studenti
se drží níže, jen oni dva vysoko nad horami,“ rozhlížela
se po zálivu, z něhož vystupovaly hory do nesmírných
výšek.
Rozeklané vrcholy se táhly také do dálky a dole pod
besídkou, pod vysokým strmým svahem se rozrůstalo
velkoměsto, k němuž do přístavů a ven mířily po
mořské hladině plachetnice.
„Aby zase Adhiraj nezahučel s drakem do moře,“
zatvářil se Apallun. „Předvádí se, protože se tamhle na
terase Mani dívá.“
„A ty jsi na ni naštvaný?“
„Na Mani? Ne, nejsem. Na naši neteř nemůžu být přece
naštvaný. Takový drobeček to vždycky byl. I když

někdy její nápady… Kdyby Lauře nepomohla ona,
pomohl by jí někdo jiný. Třeba ty,“ sekl po sestře očima.
Danu se tvářila, jako kdyby jeho poznámku přeslechla.
Adhiraj právě vedl draka volným pádem nad vzdáleným
palácem královny víl, kde viděli Mani. Adhiraj padal
přímo k ní, ale včas to s drakem vybral a kolem terasy
prolétl vodorovně, aby mohl své lásce zamávat. Ishan se
samozřejmě nedal zahanbit, následoval svého kamaráda.
„Mladí blázni,“ ozval se pod nimi na schodišti rohatý
král faunů a lesa Pan přezdívaný také Hermés, který k
nim pomalu stoupal všemi těmi kamennými bílými
serpentýnami ze zálivu. V horkém dni oděn do zelené
tuniky, plášť nechal stejně jako Danu s Apallunem
doma.
„Budeme jejich odvahu potřebovat, v budoucnu…“
pravil tak vážně, že i vánek svým smutkem na vteřinu
zarazil. „No, ale tebe je teď mi líto,“ pousmál se na
Apalluna. „Až budeš odteď Lauru dobývat, změní se ti

před očima ve vzrostlý vavřín. To si moc neužiješ,“
poplácal ho přátelsky po rameni.

Koruna královny víl a elfů
Vůbec nemám ráda tuhle korunu, stiskla Mani rty a v
červánkové komnatě, v paláci nad zálivem sledovala
matku, rudovlasou královnu víl a elfů, jak si ji před
vysokým zrcadlem slavnostně nasazuje a tak trochu
marnivě se zhlíží ve své kráse.
Z dálky k nim otevřeným oknem doléhaly tóny vody
převalující se v oceánu a na obloze křičeli draci
prolétající se se svými jezdci mezi balóny a
vzducholoďmi, které při dnešní slavnosti kormidlují
sirény.
Královna Ainu si pro slavnostní příležitost oblékla šaty
z bílé krajky, která tak připomíná peří labutí. Tedy peří
těch ladných moudrých ptáků, stále ještě pobývajících
pouze a jen na snové hladině. Proto, když s nimi labutí
víly tančí tance harmonie, labutě se třpytí a všem

divákům se naskýtá stejný pohled, jako při obdivování
hvězd a mlhovin na noční obloze.
Když Mani pozoruje milovanou maminku, má vždy
pocit, že nikdo krásnější na světě není. Tedy kromě
babičky Luny a tety Danu. Královna Ainu je zelenooká
rudovláska s divokými kadeřemi, s obličejem jako od
malíře. A její křídla? Stříbrně se na nich jiskří modř
motýlích šupin a švestkově zbarvené žilky. A na krku
má stejný přívěšek jako Mani, jako všechny víly a
všichni elfové, tedy zlatou snítku jmelí.
Pro slavnostní příležitosti Ainu vždy otevře kulatý
kufřík z dračí kůže a z něho vyjme korunu, která v
kufříku leží jako zhasnutá. Ale jakmile ji Aine vezme do
rukou a její aura se do koruny vlije, koruna v mžiku
prozáří komnatu. V každém diamantu koruny královny
elfů a víl se totiž schovávají nepatrné trhlinky seskupené
do hvězdy, a tak se každý diamant rozzáří aurou
královny, jako když se hvězdy chvějí na noční obloze.

„Koruna severní oblohy,“ usměje se pokaždé Ainu a
vypráví dcerce, budoucí nositelce koruny, „je krásná
stejně jako souhvězdí, pod kterým byla našimi elfy
vyrobena. Na nočním nebi se objevuje společně se
Škorpionem v okamžiku, kdy Rak se Lvem zapadají za
obzor. Kdo se podívá v noci na nebe vidí, že ji chrání
Hadonoš, Hérakles a Pastýř. Tak vzácná je. Jednou ji
budeš nosit. Bude ti slušet. Copak? Nelíbí se ti?“
„Chtěla bych jít s vámi,“ řekla na to Mani a přitiskla se
k matce.
Ainu k ní poklekla a políbila ji na čelo. Mani nasála
maminčinu vůni, nasadila utrápený obličej a obě se
zadívaly k oblouku, jímž do komnaty právě přicházel v
temně modrém plášti se zlatým lemováním Manin otec
a manžel Ainu mág Reth.
„Mani,“ přidřepl si k ní také. „Nudila by ses. Nebude
tam nikdo z malých dětí. Ani Ishana s sebou král
Balduin s královnou Mairead neberou.“

„Ale Raj tam bude,“ ujišťovala se Mani.
A Manin otec, ten nejvyšší z mágů, zakroutil hlavou.
„Ne, dítě. Adhiraj také bude muset zůstat doma. Navíc
on není tak klidný jako ty, naše princezničko. Co by tam
s ním Alan a Gwer dělali?“
Mani špulila rty a mrkala, ale slzičky neutajila.
„Poslouchej, dcero,“ vzal vzal ji otec za ramínka.
„Ráno, až se probudíš, už budeme zpátky, hned po
snídani tě s sebou vezmu k jednorožcům. Co ty na to?“
A Mani ho radostí chytila kolem krku. A potom ji
odvedli do její rozlehlé komnaty zalité podvečerním
sluncem, kde již čekali víla Shri a elf Juva, kteří se v
době nepřítomnosti Maniných rodičů vždy starali o její
zábavu a bezpečnost.
Ainu s Rethem ji zamávali od oblouku dveří a závěsy se
v průvanu vlnily… Vůně rodičů se pomalu rozplývala a
nahradila ji opět vůně moře v zálivu pod palácem.

A když padla noc a Shri s Juvou dali Mani spát a odešli
do vedlejší komnaty, malá princezna spánek jen
předstírala. V okamžiku, kdy nabyla dojmu, že se Shri s
Juvou domnívají, že spí, sklouzla z postele a vydala se
ke stolku, kde jí nechali jako každou noc šálek
čokolády. Byla ještě teplá a Mani celou lahodnou porci
spořádala. Nakonec šálek vyčistila prstem, patřičně ho
olízala a zamířila k oknu. Rozhodla se sledovat záliv a
terasy se schodišti a cestami pod palácem v naději, že
zahlédne záři koruny. Znamení, že se rodiče vrací.
Okenní výklenky v její komnatě oddělovaly od komnaty
závěsy, Mani pokaždé za závěs vklouzla a postavila se
vedle velikého květináče, do kterého Ainu s Maninou
pomocí přesadila před několika týdny cykas. Skomíral v
palácové zahradě, tak musel sem pod dozor.
„Daří se ti dobře, viď?“ pohladila ho Mani po lístcích a
zadívala se do okna. Draci už dolétali, balóny a

vzducholodě také. Na noční lety se vydává málokdo.
Proto se kromě tónů vodních mas nesly jen písně sirén.
Naštěstí Manina babička Luna právě vystoupala nad
oceán a Mani se zaradovala, že nebude na chvíli tak
sama.
„Babičko,“ oslovila krásnou bíle oděnou paní, nad jejíž
bělostnou tváří se třpytil modrý diamant. „Vždycky mi
říkáš, že všechno na Gaie je pod tvým vlivem, pod
vlivem cyklu, který trvá měsíc, od úplňku do úplňku.
Říkáš, že přibývání a ubývání tvé záře má vliv nejen na
všechny bytosti, na faunu a flóru, kameny, vodu, nemoci
a jejich léčení, a dokonce máš vliv i na city. Víš,
nemohla bys mi někdy pomoct ovlivnit city mých
rodičů? Aby mě vzali s sebou? Nebo aby nikam
nechodili? Nebo aby chodili méně? Pořád mi říkají, že
jednou budu královna a nepustí mě, abych to kralování
viděla,“ upírala Mani na babičku Lunu zrak.

„Vnučko, vždyť tě není ještě ani za stolem vidět. Buď
ráda dítětem a nepřej si naslouchat starostem dospělých,
které tě jednou čekají. Co kdyby sis zkusila tvořit z
pralátky? Přivést něco krásného ze snové hladiny na tu
bdělou hladinu?“ vnukla jí paní Luna nápad a Mani se
zalíbil.
Připevnila závěsy do háčků po stranách okna, aby na
babičku viděla a usadila se na koberci uprostřed
vzdušné komnaty. Od okamžiku, kdy se narodila, ji
přitahují květiny a stromy a jednorožci. A teď si ze
snové hladiny přitahuje v mysli narcisy.
Žluté, krásné, vznešené. Celý zástup žlutých květů na
vysokých stoncích. Jsou jak řeka, jako zářící Mléčná
dráha. Tančí v jarním vánku, který si Mani také stahuje
ze snové hladiny. Voňavě vydechují a Mani cítí jejich
energii. Tady na snové hladině si představuje, že se tato
energie mění v drobné vílí panenky se sukýnkami a

křídly. A slyší čmeláky, vztekající se u žlutých trubek
květů.
A teď zavírá oči a staví si na snové hladině kolem sebe
v myšlenkách sluncem prozářený altán. Postupuje
systematicky, jak ji to maminka naučila. Začíná pěkně
napravo, soustředí se na detaily a vykresluje jich
dostatek na to, aby se další detaily vystavěly samy.
Skládá jednotlivé sloupy, na ně střechu, nechává po
sloupech šplhat liány, uvnitř altánu vytváří v
představách bílá kovaná křesla a stůl. Kolem nechává
trávu růst a smrky ohraničují celou scénu v povzdálí.
Mani si vytváří vůně trávy a lesa a také vůni čokolády v
šálku na stole. A zvuky z trávy a z lesa.
A pak si představuje, jak sama sedí v altánu a dotýká se
prsty opěradla křesla. Slyší vodu plynout a do očí se jí
od hladiny odráží třpytivá zrcátka slunečních paprsků.
Na stole před sebou má vázu s narciskami tak jemně a

něžně vonícími. Náhle se před ní, v její vlastní iluzi na
snové hladině zjevuje malý elf s oranžovo černými
křídly. Adhiraj. Je rozcuchaný, jako kdyby se právě
probudil.
„Co tady děláš?“ leká se ho.
„Jdu si sem hrát a koukám – ty najednou tady,“ odvětí jí
kamarád.
„Jaké najednou?“ brání se Mani. „Já sem chodím často.“
„Já taky,“ kulí na ni Adhiraj oči.
Mani krčí nos a ukazuje na něho prstem. „A že jsem tě
tady nikdy předtím nepotkala.“
„Protože-“ Adhiraj je zmatený.
„Jak to, že jsi mi tedy vlezl do iluze?“ rozčiluje se dál
Mani.
„To je moje iluze, to tys mi sem vlezla,“ hájí se Adhiraj.
„Ne ne,“ pohazuje Mani hlavou, „tenhle altán si
vysnívám odjakživa.“
„Já taky.“

„Úplně stejný?“ pochybuje Mani. „A jaktože jsi mi to
nikdy neřekl?“
Malý elf už je z vyšetřování kamarádky naprosto
odrovnaný a vyhrkne: „Pojď si představit šachy.
Zahrajeme si.“
Bouřkové mračno by v tom okamžiku bylo proti Manině
tváři slunečnou oblohou. „Dobře víš, že mě šachy
nebaví. Jdu domů,“ naštvala se a opustila altán.
Otevřela oči, pohlédla na babičku, která jí pomalu
mizela za ohybem skal v zálivu.
„Dobrou noc,“ zašeptaly si obě navzájem a Mani hupsla
do postele.
„Proč mi Adhiraj vlezl do iluze? A ještě tam chtěl hrát
šachy! Hm,“ brblala a lezla po čtyřech na posteli, než se
i se svými křídly uvelebila pod hebkou pokrývku.
„Nic není náhoda, vnučko. Všechno má své vysvětlení.
Platí posvátný zákon kosmu, všechno má své příčiny a

následky. V budoucnu pochopíš, proč jste se setkali v
jedné iluzi…,“ usmívala se zacházející paní Luna na
usínající vnučku, která se na velikém lůžku ztrácela jako
loďka zatoulaná na širý oceán.

Zrod mediátorky Atlantidy
Hlavně netvoř, hlavně netvoř, opakovala si Mani a
rozhrnovala amartju. Silné kmeny ji vpouštěly do
hloubky lesa, zavíraly se za ní a sypaly na ni rudá
květenství. Těžce dýchala. Amartja ji sice chránila
stínem, ale bylo po poledni a černé mraky, které se kupí
na obzoru, ještě nestihly zakrýt slunce.
Hlavně netvoř, nezdržuj se, jde o život, přikazovala si
dál a snažila se prodírat pralesem a pátrala a pátrala.
Rychle, rychleji! Kde jsou? Jde o život…
*
Dnešní ráno nevypadalo jako začátek dne, kdy se závist
a zloba nezastaví před ničím. Ranní koupel v moři
nabila Mani ještě větší energií a den šel podle plánu.
Vzduch voněl mořem jako obvykle a Mani se těšila, až
se po práci a studiu v chrámu léčení setká s Adhirajem.

Teď měla službu. Z chrámu opodál se k ní linuly zpěvy
sirén a ona sama stála v lékárně a míchala a vydávala
léky pro všechny. Pro elementály, lidi i zvířata a
dokonce i pro rostliny, když si jejich pěstitelé přišli pro
lék, pro zálivku, kterou jim doporučili léčitelé v chrámu.
Takových lékáren bylo v Atlantidě nepočítaně, protože
nemoci, které kdysi vypustila Sachmet z amfory, se
nevzdávaly. Ale za ty eony věků byly již oslabené a
stačilo málo a všichni se rychle uzdravili.
Nebo – měli se uzdravit… Kdyby všechno bylo, jak by
mělo.
Směs vůní sušených květů, listů, stonků, kořenů se
mísila s vůněmi minerálů rozemletých na prášek. Vše
měli na bílých policích světlé lékárny uloženo v
křišťálových dózách. Mani od pultu, na kterém stály
naleštěné váhy, sem tam sledovala plachetnice na moři,
protože lékárna stála přímo pod chrámem na vyvýšeném

středu ostrova. Také viděla jednotlivé kruhové průplavy,
jimiž protékala ostrovem mořská voda. Přes průplavy se
klenuly mosty stavěné na snové hladině, aby při silném
větru nepadaly na nemocné hledající pomoc v chrámu
spršky vody.
*
Hlavně nesmím tvořit… Abych nezmýlila sama sebe…
Amartjo, prosím, pomoz nám, zastavila se zadýchaná
Mani a rozpínala vědomí do šíře lesa. Kde jsou? Kam ji
odtáhla? pohladila nejbližší kmen a shora se na ni
snesly růžové květy. Nemůžu je najít. Necítím je nikde v
lese. Ukážete mi cestu? Jsou daleko? Že ji neodtáhla na
snovou hladinu? Že ji nezabila? Prosím…
*
Blížil se čas oběda a Mani kontrolovala stav světelných
energií tančících kolem každé dózy, tedy ukazatel, zda
se léčivo nekazí. Ráno dózy doplňovala a nyní
sepisovala, která z léčiv bude nutné doplnit v poledne.

Vzadu ve vedlejších síních na sušičkách také objevila,
že mistři lékárníci budou muset doplnit určité byliny,
které ještě nesestoupily ze snové hladiny. Tuto činnost
sama jako studentka zatím neměla povolenu
provozovat. Tu mohli vykonávat jen mistři.
„Takže doplním celkem pět dóz,“ dopočítala se a přitom
vnímala, že přichází paní Ulka. Odložila zápisník a
obrátila se u pultu.
„Výsosti,“ vstoupila dovnitř vyděšená manželka
stavitele lodí. V ruce nesla sáček z vláken přesliček a
téměř plačtivě začala vysvětlovat, proč se dneska vrací.
„Mému muži se včera udělalo na slunci nevolno, proto
mu nejvyšší léčitel předepsal kromě klidu také tuto
směs,“ podala Mani lístek s receptem. „Ale vůbec
nezabírá. Muži je čím dál hůř, přitom už měl být zase v
pořádku. Žádná nemoc se ho nedrží déle jak jedno
půldne… Napadlo mě, než půjdu znovu nahoru do
chrámu, se nejdřív zeptat tady u vás v lékárně, jestli jsou

byliny v pořádku. Víš, Výsosti, už včera jsem neviděla v
sáčku téměř žádné úlomky lístků jinanu,“ dokončila
téměř šeptem.
Ani to Mani nepotřebovala slyšet, sama cítila, že v
energii bylinné směsi chybí energie jinanu. Ráno jsem
ho doplňovala, v dóze byla jen vrstvička, vzpomněla si.
„Kdo ti, paní Ulko, včera léčivo vydával?“ zeptala se, i
když z energie bylin také toto uměla vyčíst.
„Omana. Byla jsem tu později odpoledne. Po té
bouřce,“ odvětila Ulka, dobře stavěná žena z rodu lidí.
Protože trávila se svým mužem dny venku, měla
zdravou do bronzova opálenou pleť a velice jí slušely
žluté šaty na ramínka, které si kvůli horku vzala.
Mani přikyvovala a sypala na misku vah podle receptu
léčitele novou směs. „Tohle zabere, kontroluju vše
raději dvakrát,“ usmála se na Ulku a podala jí nově
naplněný sáček.
*

Amartjo, krotím své vlastní myšlenky, abych netvořila.
Prosím tě o pomoc… Tudy mám běžet? překvapil Mani
světelný tunel na snové hladině, který pro ni
nejmoudřejší rostlina svými myšlenkami vytvořila.
Amartjo, kam mě to ale vedeš? Kam ji Omana odtáhla?
Žije ještě? Co se to s Omanou stalo? Jaktože ji nemůžu
vypátrat? Je víla jako já, nemá přece větší schopnosti.
Růžové květy věčně kvetoucí amartji, nesmrtelné
bytosti starší než samotná Gaia náhle před Mani
vytvořily malý světelný obraz údolí mezi horami, aby jí
ukázaly, kde se v hloubi lesa právě nachází ona i
Omana. Mani na obraze spatřila pohybující se tečky.
*
Neuplynula ani půlhodina poté, co odešla Ulka, a do
lékárny vběhl vyděšený učitel hry na lyru Faladan.
Jeden z těch faunů, které si vybral do svého učitelského
sboru Manin strýc Apallun. Kudrnaté vlasy poskakovaly

Faladanovi kolem rohů, když zmateně vysvětloval, co
se jim doma stalo.
„Mám předpis… Náš malý kašlal, tak jsem dostal…
tenhle předpis,“ ukazoval znovu celý zoufalý na list
papíru. „Čekali jsme jako vždy, že do rána bude kluk
zdravý. Jenže je to divné. Když teď kašle, celý hrudník
se mu otřásá. Je v nepořádku svět nebo tenhle lék?“
upřel na Mani důvěřivé oči. „Výsosti, já jsem učitel
hudby, léčit neumíme ani já ani moje žena. Jenže když
manželka lék přesypala, zdálo se jí, že v něm chybí ta
modrá květinka, která se na kašel dává,“ vysvětlil ještě,
když jí podával lék v dřevěné škatulce.
Je v něm málo plicníku, uvědomila si Mani, dřív než
škatulku otevřela. Plicník jsem taky doplňovala ze
sušiček ráno.
*
Třetí pacient, kterému Omana namíchala čaj v
nesprávném poměru, byla víla cukrářka. Právě ta, která

Mani a jejím kamarádkám Lauře a Ambu pokaždé
servíruje v cukrárně nahoře na vyhlídce lahodnou
horkou čokoládu, při níž se tak báječně probírají
události velkoměsta.
Nyní Mani vzpomínka na čokoládu zhořkla, protože s
bylinami se nesmí hazardovat. A cukrářka nevypadala
vůbec dobře. Mani jí dala směs podle předpisu léčitelů z
chrámu a pomohla jí domů. Potom, protože jí nedávalo
smysl, co Omana den předtím v lékárně prováděla, se
rozhodla za ní zajít. Pravděpodobně má asi starosti,
zeptám se, jestli jí nemohu nějak pomoct, dumala, když
úzkými chodníčky a schodišti spěchala v pravé poledne
z ostrova léčení a po svazích na pevnině kolem chrámu
královen Bastet a Sachmet.
Cestou se zaměřila na energii obřích krystalů na
piedestalech na každé křižovatce. Byly to krystaly
surové, neopracované, prostě takové, jak je Gaia vydala.

Jejich silné energie stále souzněly a všude vládla
harmonie.
Mani zastavila, zamyšleně putovala myslí od krystalu ke
krystalu, nakonec bezradně pokrčila rameny a vykročila
dál.
Minula chrám své matky Ainu a pak parkem kolem
chrámu Herma či Pana, jak mu také všichni říkají, dál
stoupala po svahu.
Omanin otec je oddaným šlechtitelem, umí stahovat ze
snové hladiny ty nejléčivější rostliny, kterým se jinak ve
vývoji kosmu stále nechce se ponořit dolů na bdělou
hladinu. Ale u Omany mám občas pocit… No, možná je
to jenom můj pocit a mýlím se, že ji bylinářství vůbec
nebaví, přemýšlela cestou.
Vklouzla do obřího otevřeného skleníku, ve kterém k ní
ihned obracely svoje zvonce lilie. Květiny
nejkrásnějších barev si vyšlechtila a přivedla ze snové
hladiny sama její matka Ainu. A těch včel, které zase

přivedla na bdělou hladinu teta Danu. Všechno se
doplňuje, všechno tady tak souzní, usmála se Mani.
Opustila skleník a natahovala nohy, aby už byla na
konci parku. Odtamtud pak půjde dlouhou alejí cykasů a
jinanů, na jejímž konci stojí dům Omaniny rodiny.
*
Tady za hřebeny už nebyl vzduch přesycen solí, tady
převažovaly vůně půdy, lesa a z dálky se nesla vůně
amartji.
Nyní si Mani všimla, že Omana stojí na balkoně.
Zamávala jí. Viděla, jak Omana strnula. Zamávala jí
znovu a přidala do kroku.
Jde mi naproti, všechno si vysvětlíme, předpokládala
Mani, když Omana zmizela uvnitř domu.
Ačkoli byla Mani rychlonohá víla, přesto chvilku trvalo,
než alej zdolala a vyběhla na vyhřáté půlkruhové
schodiště bílé vily, k níž se přimyká skleník, v kterém
Omanin otec denně pracuje na šlechtění nových druhů.

Neotvírá, zarazila se Mani před vyřezávanými dveřmi.
Zvedla klepadlo, kruh zasazený do kovové hlavy draka.
Nic.
Znovu zaklepala. A když stále nikdo neotvíral, sešla
schody, aby se podívala za dům do zahrady. Případně
zajdu ke skleníku…
Vzduch se tetelil horkem nad pískem vysypanými
cestičkami a Mani se rozhlížela přes záhony s různě
vzrostlými kvetoucími cykasy a s ostrůvky květin,
jejichž jména vůbec neznala. Omanin otec je stáhl ze
snové hladiny a ještě bude trvat, než se rozšíří po
Atlantidě na nižší bdělou hladinu.
Tamhle Omana stojí, taky její matka a paní Izel se svou
dcerkou. Té maličké narostly už krásné růžky, pousmála
se Mani a vykročila k nim. Omana si právě vzala si
maličkou faunku na ruku, usmívala se, šveholila na ni, a
přestože ji její matka upozorňovala, že Mani přichází,

přestože o ní už věděla, neotočila hlavu. Předstírala, že
dcera královny Ainu je pro nich vzduch.
Mani podivné jednání Omany velice překvapilo. A to
nevěděla, co a proč Omana chystá.
Omanina matka nakonec vzala dceru za paži a vyrušila
ji ze žvatlání na maličkou faunku. „Její Výsost přišla,
Omano.“
Omana stiskla čelisti. „Ty jdeš z lékárny až sem?“
vyjekla na Mani.
Ta jí přikývla. „Potřebuju s tebou něco probrat.
Soukromě…“
„My půjdem do domu,“ nabídla se ihned Omanina
matka, která netušila, co její dcera provedla.
„Nikam nechoďte,“ vykřikla Omana a tvář se jí křivila.
„Já se s ní nechci o ničem bavit. O ničem. Slyšíš, Mani,
o ni-čem!“

„Omano?“ okřikla ji její matka, kterou chování dcery
vyděsilo. „Co je to s tebou?“
„Nic, ale jestli se Mani ještě pohne, tak to dítě zabiju,“
vyštěkla a vytáhla z kapsy tuniky ostrý nůž.
Nože s sebou běžně nenosíme! blesklo Mani hlavou.
Na krutost a záblesky oceli, na to nebyla ani jedna z žen
zvyklá. V prvních okamžicích nemohly pochopit, co to
slyší, co to vidí. Blýskající se oči Omany a ostří nože,
kterým nařízla maličké na krčku kůži tak, aby se v ráně
objevily kapky krve.
A pak než se v té hrůze nadály, rozběhla se s plačící
dcerkou paní Izel zahradou. Mezi mladými celé
Atlantidy patřila mezi nejrychlejší běžkyně, nyní s
velikým náskokem opustila zahradu a s plačící faunkou
v náruči zmizela mezi kmeny amartji, neboť právě za
zahradou začínal jeden z nekonečných lesů amartji.

To není možné, to není skutečnost, já sním, napadlo
nejdřív Mani a rozhlédla se, zda neuvidí znaky toho, že
spí na snové hladině.
Ne, nespím.
„Omano!“ vzpamatovala se jako první a rozběhla se za
ní. V okamžiku, kdy se ponořila do lesa amartji,
obklopilo ji šero a hluboké ticho narušované šustotem
květů vlnících se ve větru vysoko nad její hlavou. Kudy
teď? Co se to Omaně stalo? Ona chce ublížit? Jak toho
může být schopna? Proč kvůli mně? Že jsem přišla na
její nepoctivou práci? Chtěla jsem si s ní promluvit o
samotě. Nikdo se to přece nemusí dozvědět… Ona chce
ublížit!
„Pomoc! Moje holčička!“ zaslechla Mani v dálce za
sebou ze zahrady tlumený vzlykot Izel, matky té malé,
která právě pochopila svým srdcem, které znalo jen
harmonii, že její dceři jde o život.

Mani se srdce sevřelo nad hořkým zoufalstvím v hlase
paní Izel a rychleji se rozběhla do hloubky lesa.
Musím je najít. Dřív než bude pozdě. Amartjo, prosím,
to jsem já, tvoje Mani. Vnučka Luny, pravnučka paní
Tiámat, se kterou tě pojí dávné přátelství. Omana se
chovala jako by v očích neměla rozum. Nese bezbranné
dítě. Prosím, pomoz mi…
Amartjo, tudy mám běžet? překvapil Mani světelný
tunel, který pro ni nejmoudřejší rostlina svými
myšlenkami vytvořila. Amartjo, kam mě to ale vedeš?
Kam ji Omana odtáhla? Odnikud to dítě neslyším. Žije
ještě? Proč aspoň nepláče? Co se s Omanou stalo? A…
Jaktože ji nemůžu vypátrat? Je víla jako já, nemá přece
větší schopnosti.
Růžové květy věčně kvetoucí amartji, nesmrtelné
bytosti starší než samotná Gaia náhle před Mani
vytvořily světelný obraz údolí mezi horami, kde se
Mani v hloubi lesa právě nachází. A v obrazu se

pohyboval bod… Omana. Tam unáší dítě. Ke skalám na
sever… Amartjo, prosím, dej vědět Hermovi… Ať přijde
co nejrychleji… vysílá Mani poslední myšlenky, poté se
zaměřuje jen a jen na stíhání šílené Omany.
*
Namodralé skály, po kterých se amartja už nešplhá, jsou
na dosah. Mani rozprostírá své vědomí do šíře,
jednotlivé amartji se mírně, co jim to kmeny dovolí,
rozestupují.
„Tak jsi mě dostihla,“ zasmála se Omana kysele.. „Máš
radost?“
„Nemám radost. Prosím Omano, dej mi tu malou a pak
mi povíš, jak ti mohu pomoci. Nechci ti přece ublížit. Já
nikomu neubližuju.“
Odraz kovu se blýskl v aurách amartji, které osvětlovaly
prostor tady dole v hustém lese. Maličká faunka strachy
už ani nebrečela. Nedocházelo jí sice, že ji Omana chce
zabít, ale to, co se s ní dělo, i bolest a pálící rána od

nože jí naháněly hrůzu. A teď jí Omana přiložila špičku
nože pod krk.
„Ano, ty jsi vždy dokonalá. Ne, nechci od tebe žádnou
pomoc, Výsosti,“ ušklíbla se Omana.
Mani už chtěla promluvit, ale naráz spolkla, co měla na
jazyku, a zeptala se úplně jinak. „Ty ode mě nechceš
žádnou pomoc?“
„Nechci, protože ty zase budeš vypadat jako nejlepší a
nejšťastnější.“
„Já tedy vždycky vypadám jako nejlepší a
nejšťastnější?“ podivila se Mani.
„Ano, máš všechno. Všechno se ti daří, všichni tě
uctívají. Kam vstoupíš, tam tě obletují, máš lásku
Adhiraje a léčitelství tě baví. A já nic z toho nemám a
nebaví mě ztrácet čas v lékárně.“
Mani zamrazilo. Nikdy mě nenapadlo… že někomu vadí
můj život…

Nedala na sobě znát, jak se náhle cítí. Zopakovala slova
Omany. „Tebe nebaví práce v lékárně?“
„Ne, musím tam být, protože si to přeje můj otec. Chce,
abych pokračovala v jeho poslání, až ho omrzí svět.
Jenže já tu práci přímo nesnáším,“ procedila skrz zuby
Omana a k smrti vyděšené dítě v náruči hrubě stiskla, až
vykviklo.
„Ty práci v lékárně přímo nesnášíš?“ opakovala po ní
Mani a uvědomovala si, že amartji kolem jsou stále
strnulejší a strnulejší. A jejich aury se špiní kouřem
přicházejícím ze snové hladiny.
Co to je? jde Mani po zádech mráz.
„Nesnáším tu práci. A nesnáším, když vidím tu tvou
spokojenou tvářičku. Celý život mi tě doma dávají za
vzor a ty, můj vzore, jdeš do chrámu oznámit, že jsem
byla líná, že se mi nechtělo doplňovat dózy a míchala
jsem špatné poměry bylin ve směsích,“ drmolí Omana a
svět kolem ztratil veškerou živost.

Co to sem přichází? Kde se to bere? Je to z hlubin
Zásvětí? Je s tím Omana spojená? letí Mani hlavou.
Herme, Pane, kde jsi? Nevím, co mám dělat. Nic mě
nenapadá…
Navzdory strachu se musí Mani vzchopit a ptát se dál.
Snad Omanu ještě na chvíli zastaví.
„Tys míchala směsi ve špatných poměrech?“ podivila se
naoko Mani, jako kdyby nic nevěděla.
Omanu svou otázkou zarazila, navíc dítě v jejích rukou
sebou škublo. Mani vykročila.
„Krok a zabiju ji a pak sebe,“ sykla Omana. „Vezmu si
ji s sebou do Zásvětí, neodejdu tam sama. Už mi nikdo
nebude přikazovat, co mám dělat, už nebudu muset do
lékárny a do chrámu a dívat se tam na tebe a na
Adhiraje, když ti jde naproti. Zabiju ji a sebe a ty budeš
navždycky znemožněná před atlantským lidem, žes to
dítě nedokázala zachránit. Že jsi zklamala její matku.
Pořád se po zemi hovoří o tvých schopnostech a pak

nedokážeš odzbrojit jednu obyčejnou vílu,“
zaskřehotala.
*
Ta střela se Omaně zaryla přímo do prstů, v kterých
držela nůž, a ruku i celou paži jí odrazila. Nůž jí vypadl
a se zábleskem světla před ní stál sám rohatý král
Hermés, který jí malé fauní dítě vzal a zároveň ji svou
holí přitlačil k zemi, dokud se k nim mezi kmeny
amartji nedostal ten, kdo přesný šíp vystřelil. Nejlepší
střelec Atlantidy. Manin strýc Apallun Zářivý.
*
Členitý mnohapatrový palác krále lesa, Herma zvaného
Pan, se zčásti schovává v parku plném dubů, jilmů,
borovic, javorů a hlavně cykasů a jinanů. Sám palác je
napůl živý, jeho komnaty a sály vystavěli fauni tesaři z
dubového dřeva a obestavěli přitom vysoké sekvoje,
které si na toto vyhlédnuté místo Hermes kdysi vysadil.

Nyní v paláci, v komnatě s pohodlnými lenoškami, s
přehozy a pokrývkami sedí před krbem Mani zabalená
do deky z dračího peří. Oheň ji uklidňuje, přesto…
„Víte, jak se cítím?“ říká všem kolem, rodičům,
Adhirajovi, strýci a tetě a králi lesa. „Ještě v poledne,
byl můj svět jako křišťál. Občas se na něm vyskytla
nějaká rýha, ale… Zase byla zahlazená. A pak jako
kdyby přiletěl meteorit a ten svět, můj křišťál rozdrtil na
střepy,“ popotáhla Mani. Utřela si slzy. Zakroutila
hlavou. Vzdychla.
„Hezky jsi to řekla, dcero,“ pochválil ji Reth.
„Díky, tati,“ zvedla na něho uplakané oči.
A Hermés jim přitakal. „Tahle událost s Omani není
první, která se za poslední rok udála. Zatím pokaždé se
nám podařilo vše ututlat, abychom neděsili obyvatelstvo
Gaii. Ale dobře víme, že náš svět, jak ho nyní známe,
končí. Požitky na bdělé hladině jsou pro mnohé tak
příjemné, že se Atlanťané zaobírají často více svým

tělem a jejich mysl ztrácí spojení s druhými. Vědomí já
mnohých Atlanťanů tak zkostnatělo, že jim přináší jen
bolest a pocit osamění. Svou energii využívají k
uspokojování touhy, ke zvyšování pocitu důležitosti.
Jejich aury se špiní, jak se k nim dostává rozkladný
duch Zásvětí. To jsi, Mani, viděla v lese amartji.“
Přikývla a zachvěla se. Pocit z plíživého kouřového
chladu nikdy nezapomene.
„Jak můžu pomoct já?“ zeptala se. „Nechci, aby se
tenhle svět zkazil. Aby byla Gaia zničena jako Tiámat.“
Hermovi přelétl přes tvář smutný stín a posadil se na
volnou lenošku. „Mani, v lese, když ses snažila zabránit
Omaně, aby ve své posedlosti nezabila toho drobečka,
jsi ukázala, že v tobě dřímá úžasná schopnost. Talent
daný tvou harmonickou podstatou.“
Mani na to zvedla tázavě obočí.
A Hermés pokračoval. „Ovládala ses. Ztišila jsi svou
mysl a netvořila jsi iluzorní předměty, které se v lese

amartji tak snadno zhmotňují.“
„To bylo těžké,“ přiznala Mani. „Hlavně na začátku
lesa.“
„Netvořit v lese amartji je těžké i pro nás mágy,“ dodal
Manin otec.
„Mani navíc zachovala zdání klidu a kladla takové
otázky, že se Omani soustředila jen na sebe,“ potvrdil
Hermés Rethovi. Pak se opět obrátil na Mani. „Kdybys
v lese věděla, jak dál hovořit, mohla ses pokusit ji ještě
více uklidnit.“
„To jde? Uklidnit někoho, kdo v má v sobě takovou
zášť?“
Hermés přikývl a hleděl přitom na Ainu a Retha.
„Ne vždy to sice vyjde, ale za pokus to vždy stojí.“
Mani pozorovala plameny tančící na poleni.
„Můžu se to naučit?“ zeptala se.
Hermés se spokojeně usmál. „Můžeš. Paní Hekaté tě
ráda vezme do učení.“

„Prababička?“ udivilo Mani.
„Ano, ona, Nejstatečnější z nás všech. Vychová z tebe
mediátorku Atlantidy.“
„A… co bude s Omanou?“
„Vymažeme ji vzpomínku na tyto dny a bude se učit šít
tuniky, po tom vždy toužila.“
*
Seděli všichni atlantští vládci u prostřené tabule na
zahradě Hermova paláce, kterou obklopoval zarostlý
park, a před sebou měli poháry medoviny. Kromě
vládců s nimi seděli i všichni jejich potomci, kteří
pravděpodobně jednou roli svých rodičů převezmou.
A kromě potomků s nimi seděli i spolupracovníci a
rádci, nejvyšší léčitelé a mágové.
Mani oděná do červánkové tuniky, kterou měla
přepásanou širokým bílým pásem zavázaným na boku
do mašle, si vyměňovala pohledy s Adhirajem. Celá
jiskřila svou aurou a šperky, a světla z luceren násobila

také červánkovou barvu tuniky, jako planoucí slunce
vypadala.
Až to tady skončí, moje hrdinko, čekám na tebe jako
vždy na terase, promlouval k ní Adhiraj v myšlenkách.
I ty vtipálku, kam půjdeme?
Jako vždy k amartje. Kde jinde spolu můžeme být až do
rána beze svědků? přimhouřil na ni oči, ztemnělé v tom
šeru a ve svitu krystalových luceren.
Do smutné a zároveň slavnostní atmosféry povstal
Hermés zvaný Pan a mluvil vážně. „Vážení, dnešní den
začal jako každý jiný. Nikdo z nás netušil, že se právě
zrodí ta, kterou bude Atlantida v budoucnu potřebovat,“
usmál se. „Dnes povstala závist a zloba, která se k nám
vplížila po špičkách z temných hlubin Zásvětí. Nestalo
se tak poprvé a jak všichni tušíme, za tímhle předvojem
přijdou horší a těžké věky. Kyvadlo času se vychyluje a
vrací, vše plyne, každá hladina má svůj příliv a odliv.

Čeká nás doba neporozumění, sebestřednosti, doba
hrozeb a válek. Čas, kdy živí budou závidět mrtvým…“
utichl a pohlédl na večerní oblohu. „Mani, pravnučka
naší paní Tiámat, vnučka Luny a dcera paní Ainu dnes v
sobě objevila talent. Bez jakékoli přípravy dokázala
vyjednávat s bytostí, která byla zahlcena závistí a
nenávistí. Mani svým moudrým vyjednáváním zabránila
vraždě,“ pohlédl Hermés na mladou vílu, která
nachověla ve tváři.
„Čeká tě ještě mnoho práce a učení, Mani. Paní Hekaté,
která tě bude učit, se na tebe těší. A pro dnešní večer
jsem všechny tady shromáždil, abych tě mohl představit
jako…“ Hermés v zelené zlatě lemované tunice
pozdvihl číši. „Až slunce ráno vyjde, jděte všichni mezi
svůj lid a vyřiďte jim, že se nám právě zrodila skutečná
mediátorka Atlantidy.“

O vavřínový věnec
Inspirace je… Inspirace je, když… přemýšlela Mani.
Svými křídly sledovala uličku za sebou vedoucí mezi
regály, které přímo kolabovaly pod tíhou knih. Kolem se
vznášel zápach staroby, jenže Mani ho nevnímala,
protože usazená u otevřeného okna psala do zápisníku
přímo na vnitřním okenním parapetu. Nadšení pro
tvorbu v ní udržovali hudebníci, kteří si dole v
amfiteátru zkoušeli svá vystoupení před soutěžním
večerem. Zítra hudba, pozítří básně. Přihlásila jsem se
poprvé a mám trému. Pořád nevím, kterou báseň
recitovat, zvedla oči od textu.
Do amfiteátru teď dorazil král Hermés a Manin strýc
Apallun, oba s lyrami a jen v tunikách a sandálech.
Vždyť bylo takové horko.
Mani odložila tužku a podepřela si hlavu. To si
poslechnu…

*
A zatímco se nechala unášet Hermovou hrou na lyru a
vítr od zálivu vnikal jako průvan do knihovny a tahal jí
vlasy přes obličej, takže chvílemi vypadala, jako kdyby
z tváře krvácela, do knihovny mířil nebo spíš letěl po
cvičení obrany její Adhiraj.
Vlasy vybledlé od slunce mu povlávaly kolem hlavy,
takže si je dal za uši, aby dokázal, že jednou bude
nejušatější elfí maršál, který kdy na Gaie žil.
Zdravil se s celým městech, s každým, koho potkával.
Působil tak… tak noblesně a sebejistě s černě
lemovanými křídly vzácného oranžového motýla. Mezi
očima mu trčel dlouhý špičatý nos, který ho nehyzdil,
právě naopak. A pak ty jeho oči. Chvílemi neuvěřitelně
zelené jak smaragdy, to když se zadíval do stínu hospod,
čokoládoven, krámů. Chvílemi měl oči blankytně modré
jak sluncem ozářené nebe, to když vzhlédl nebo se
podíval na moře plné plachetnic.

Nyní mu oči právě zmodraly, když zvedl hlavu z
nábřeží, kde se zrovna nacházel, a zrak mu poskakoval
po bělostné stupňovité budově knihovny, která byla
vystavěna legendárními kentauřími staviteli ve srázu
nad zálivem. Knihovna navíc nebyla umístěna jen v
samotných kamenných patrech, ale zabíhala hluboko do
skály a ústila na opačné straně v dalším zálivu, kde se
nacházel amfiteátr.
Adhiraj se necítil od cvičení dobře, surový souboj na
něm zanechal následky, ale jako nástupce svého otce,
maršála elfího vojska, na sobě nedával nic znát a
dlouhými kroky zdolal polokruhové přístupové
schodiště a mezi sloupy vešel do přízemní budovy.
To ticho, řekl si jako pokaždé, když sem vstoupí a
připadá si nepatrný proti silným vysokým sloupům.
Tázavě se podíval na mladé kentauří uvaděčky, které se
u kamenných stolů po stranách vstupní haly věnovaly

každému příchozímu. Všechny na něho pohlédly, zdálo
se jim, že svou rozzářenou přítomností naplnil vstupní
halu od mozaiek v podlaze až po strop.
„Jeho Výsost, princ Ishan právě pracuje v budově 7C,“
prozradila mu jedna z těch, které seděly vlevo. „A Její
Výsost Mani v budově 14D, tedy na opačné straně
skály,“ upřesnila.
Adhiraj přikývl a s povytaženým obočím pokračoval dál
úzkým průchodem, který bránil horku a soli dostat se do
nitra knihovny.
Šel dál a dál dlouhou vysokou chodbou, čekalo ho
schodiště do sedmého patra. A musel dodržet pravidlo,
že pouze ti, kdo v knihovně pracují, smějí procházet
schodišti na vyšší snové hladině, kterými si cestu zkrátí.
Ostatní Atlanťané, čili většina, musí poctivě šlapat
stovky schodů a míle chodeb skrz sály naplněné
knihami.

Potkával čtenáře, studenty, vědce a další návšttěvníky a
také kentauří knihovníky a knihovnice v temných
pláštích, které jim pomáhaly vyrovnávat každodenní
rozdíly mezi teplým vlhkých podnebím Atlantidy a
chladem knihovny.
„Chlape,“ objali se s Ishanem a navzájem se plácali po
zádech. Nikdo z veřejnosti v těchto končinách nebyl, tak
si mohli korunní princ kentaurů a syn elfího maršála
takové přátelské gesto dovolit.
„Abych pravdu řekl, jsem zvědavý, co jsi dneska
objevil,“ zajímal se hned Adhiraj a už byl na dřevěné
lavici u dlouhému stolu, který Ishan zaplnil celý
knihami.
„Ale, představ si,“ usedl korunní princ kentaurů za stůl
a povytáhl na kamaráda jedno obočí, „Hádal bys, že až
oběhneme na Gaie jednou kolem středu Mléčné dráhy,
tak namísto naší Atlantidy, našeho jednoho světadílu

bude na Gaie těch světadílů sedm? Podívej,“ položil
před Adhiraje mapu. „Celé dopoledne tady počítám
podle všech těchhle knih. Musel jsem zohlednit veškeré
pochody kůry, pláště a jádra a další parametry…“
„Ve škole nám přece kdysi říkali, že se náš svět
rozpadne. Ale takhle jsem si to nepředstavoval. Však
ono to ještě bude trvat, tak nás s tím ve škole
nezatěžovali. Já jsem si chtěl zjistit, jak mi to myslí.
Podívej,“ začal Ishan přeskládávat listy s výpočty a
detailními pomocnými nákresy.
Adhiraj zamyšleně hleděl na mapu a na kamaráda, který
mu tak připomínal sochy v chrámech a po městě.
Víš, Raji, říká vždy Mani, Ishan se dívkám i ženám líbí,
protože jednak má tak úžasně kladný a usměvavý
přístup k životu a za druhé ty jeho dokonale řezané rysy,
vystouplé lícní kosti, husté obočí, výrazný nos a rty. Je
sice nesmírně bledý, ale díky těm jeho černým vlasům

mu vynikají ty bleděmodré oči… slyšel Adhiraj v mysli
Manin hlas.
„Co se děje?“ probral ho Ishan ze zamyšlení.
„Nic… to…“
„Já jen, že na mě tak divně koukáš?“ smál se Ishan.
„Víš, co? Odvedu tě za Mani zkratkami přes snové
chodby.“
„Lásko,“ objal Adhiraj Mani, když ji našel u otevřeného
okna. Nechala se políbit a hned mu ukázala ven na
pódium amfiteátru. Plavovlasý Apallun v modré tunice
právě střídal tmavovlasého rohatého Herma, který na
zkoušku dorazil ve své obvyklé zelené tunice.
„Upřímně, na jejich souboj se těším,“ zašeptal Adhiraj
„Celá Atlantida se jejich soupeřením vždy baví.“
A nyní oba vysoce postavení elementálové bavili nejen
přítomné pořadatele soutěže, ale také Apallunovu neteř
a její lásku, oba zašité za oknem knihovny.

„Krásně, Herme, hraje tvoje lyra,“ pokyvoval Apallun
hlavou nad hudebním nástrojem z lebky a rohů draka.
„Škoda jen, že nás ostatní stavíš do nevýhody, protože
rod draků se zvonivou lebkou už dávno vyhynul na
bdělé hladině.“
Mani s Adhirajem viděli, jak Hermés mírně naklonil
hlavu, přimhouřil oči a začalo je zajímat, co se v mysli
krále lesa právě odehrává. Hermés znovu zabrnkal na
struny.
„Apallune, musím se ti přiznat, že mám v paláci ještě
jeden kousek. A protože se stejně ve finále sejdeme my
dva, bude spravedlivé, abychom hráli na stejný nástroj.
Pak můžou rozhodčí spravedlivě posoudit, kdo z nás
dvou je lepší umělec. Takže ti tuhle lyru z draka se
zvonivou lebkou nabízím darem.“
„Vážně jsem zvědavý, kdo z nich je tedy lepší umělec.“

„Kdo z nich je lepší, to si neodvážím hádat, ale nejlepší
ze všech jsem já,“ prohlásila s úsměvem Mani.
„Jenomže nevím, kterou ze svých slovutných básní
mám přednášet, abych si hned napoprvé neutrhla
ostudu.“
„Pravda, já asi nejsem ten nejpovolanější, ale když mi
nějakou svou báseň odpřednášíš, zhodnotím ti ji,“
navrhl Adhiraj.
„Dobře,“ ožila Mani. „Tak první báseň se jmenuje
Inspirace.
Inspirace
Inspirace je, když se nadechnu,
když při výdechu hořím.
Tvořím.“
Nastalo ticho. Adhiraj na Mani hleděl a ona na něho a
stále bylo ticho.

„No, tak jak se ti to líbí?“
„To je všechno? Než jsem stačil poslouchat, byl konec.
Nějakou delší tam nemáš?“
Dole v amfiteátru právě strýc Apallun drnkal na lyru,
kterou dostal od Herma, a Mani listovala zápisníkem.
„A co tahle? Ta je taky sebestředně o mně. Nazvala jsem
ji Píseň mlhy,“ postavila se, uklonila a spustila.
Mlha za mnou
a mlha přede mnou.
Volám vás
písní svou
kouzelnou.
Vás duchy jezera
od řek a potoků,
mlha za mnou a
přede mnou.

Duchové
vod, řek a potoků,
volám vás
přijděte
za zvuků
mé písně kouzelné,
do mlhy halte mě,
mlha za mnou a
přede mnou.“
„Upřímně, tak ta je skvělá. Úplně tě v ní vidím,“ tleskal
jí Adhiraj tiše a pak ji objal.
Když mu objetí vracela, ucítila, jak strnul.
„Copak?“ pošeptala mu do ucha.
„Au,“ hlesl.
„Jaké au?“

„No, moje rameno…“ zakňučel jí zpátky do ucha a když
už se prozradil, prozradil vše. „Cvičil jsem dneska
obranu proti třírohému drakovi a dostal jsem od něho
zásah. On se mi pak sice omlouval, hned se stáhl z
boje.“
„Ach, Raji, Raji,“ držela ho Mani pevně. „Půjdem do
paláce, podívám se ti na to zranění.“
Nejdřív Mani ve své komnatě v královském paláci
zapálila myrhu. Dělává to tak vždy, neboť hořká těžká
vůně této sušené mízy jí vždy pomáhá při léčebných
úkonech.
„Sedni si tady,“ ukázala Adhirajovi na lenošku pletenou
z proutí a přehozenou plédem z dračího peří. „A sundej
si tuniku, ať si to tvé rameno prohlédnu. Kde tě to
bolí?“
Adhiraj se svlékl a ukazoval. „Tady a tady a tady…“

„Tady máš modřinu. Přímo podlitinu,“ přejížděla mu
prsty paži.
„Ale bolí mě to tady,“ ukazoval si na klíční kost.
Mani zavřela oči a nadechla se kouře myrhy. Soustředila
se. Elfovy kosti nebyly porušené, neměl nic zlomeného.
Pouze cítila, že má ve svalech nahromaděnou energii
sraženou šokem. A také cítila, jak mu divoce bije srdce.
I její srdce bilo jako zvon. Teď není vhodná chvíle, i
když jsme si blízko… pomyslela si, když vtom Adhiraj
položil svou dlaň na její ruku A druhou paží ji objal a
přivinul k sobě.
„Takhle tě nevyléčím,“ zaprotestovala, když opustil její
rty.
„Naopak, ty jsi můj nejúčinnější lék,“ přiblížil se znovu
k jejím rtům.
A Mani, sice nerada, ale nic jiného jí nezbylo, mu
položila ruku na čelo a láskou rozpáleného elfa ve své

náruči uspala. Teprve pak se mohla bez rušení věnovat
jeho rameni.
*
Hermés, přezdívaný Pan se klidně procházel podél řeky,
které nikdo v hlavním městě zvaném Město, protože
bylo na celé Gaie první, neřekl jinak než Řeka.
A voda v ní bublala, pod hladinou byl vidět život. Nad
hladinou se vznášely obrovské vážky a ve výškách
kroužili dva draci. Prstokřídlí, kteří směřovali k jezeru,
kde při průletu nad hladinou loví ryby.
Sám Pan se procházel ve svém zeleném plášti, na tváři
spokojený výraz toho, kdo kromě síly moci a vášně umí
využívat sílu humoru. Jak kráčel, dryády se probouzely
mezi vysokými plavuněmi, do pasu odhalovaly svá těla
a lákaly Pana k sobě.
Avšak on měl v tomto odpoledni jiný cíl, než obejmout
vroucnou dryádu. Kdo by sledoval jeho oči, viděl by, že

Pan pátrá. A z úsměvu, který mu pohrával kolem rtů, by
poznal, že ví o přicházející krásce.
„Mohu ti nějak pomoci, Pane?“ ozvala se za ním nymfa
s rozpuštěnými vlasy, která, aby jí rohatý faun neodešel,
vyběhla z vody, tak jak byla. Pouze rybí ocas si
metamorfovala v nohy a brodila se rákosím.
Pan po celou svou vycházku podél řeky o nymfě věděl,
proto se tak usmíval a ve skutečnosti na ni čekal.
„Spanilá Syringo,“ oslovil nymfu, „doufám, že zítra
večer přijdeš na naše hudební klání. A vlastně… Něco
bych potřeboval.“
*
Hudební klání započalo v pozdním odpoledni. Amfiteátr
provoněný mořem praskal ve švech, další diváci
sledovali soutěž z oken knihovny a stovky jich seděly i
na střeše jednotlivých stupňů knihovny. Nejlepší hráči
na lyru a flétnu soupeřili o vavřínový věnec.

Vládcové elementálů seděli ve svých lóžích po
zvýšeném obvodu divadla, Mani s Adhirajem a Ishanem
sledovali vše ze středu hlediště s ostatní mládeží.
Hudebníci se postupně navzájem vyřazovali, až zbyli
jen ti nejlepší z nejlepších a teprve v tu chvíli k nim do
soutěže přibyli dva, kteří měli velká privilegia, jelikož
byli až doposud nejlepší na celé Gaie, A ti dva byli
Hermés s Apallunem.
Apallun musel nastoupit první, protože loni začínal
Hermés. Šlo totiž o to, že ani jeden z obou Atlanťanů si
nemůže pro svou jasnozřivost vylosovat pořadí. Vždy
vědí, které stéblo mají vytáhnout, a jejich myšlenky
mají sílu ovlivnit i pád kostek či kamenů. A tak
dodržovali od prvního ročníku, konaného kdysi před
dávnými časy, tradiční střídání.
Apallun vstoupil na jeviště a zrakem vyhledal Lauru.
Jeho pohled sledoval celý amfiteátr, všichni zatajili

dech.
Apallun si mlčky posadil lyru na levou paži a hrábl do
strun. Jako kdyby se všichni rázem ocitli na snové
hladině, tak jim zněla jeho hra na lyru se zvonivým
zvukem, kterou mu Hermés daroval. Apallun, skutečný
mistr v umění hry na lyru, hrál a obklopovala ho stále
silnější záře, jeho hudba uklidnila vodu, ten tekutý
krystal, přivolala ryby do zálivu, draky přinutila posedat
na hřebeny skal, podvečerní nebe se vyčistilo od
mráčků.
Mani koutkem oka pohlédla na Lauru vedle sebe.
Viděla, jak moc je kamarádka jejím strýcem okouzlená.
Jen kdyby on tak dokázal milovat jen jednu, Mani si
povzdychla. Takhle ho Laura bude odmítat na věky a
pokaždé se při jeho naléhání změní v keř, jak činí od své
metamorfózy.

Když plavovlasý elfí princ dohrál, bouřlivý potlesk
vyletěl k nebi a hladina moře se rozšuměla. Apallun byl
zase o rok starší a o rok lepší, což sám dobře věděl, a
proto se teď významně usmál na svého soupeře. Ve své
sebestřednosti dokonce jiné než Herma za soupeře ani
nepovažoval. Na jiné vždy zbydou místa až od třetího v
pořadí.
Celému hledišti bylo jasné, že před nimi sedí možný
držitel vavřínového věnce. Nyní ovšem záleželo na tom,
jaký výkon předvede samotný rohatý král.
Mani, koukni na Herma, promluvil Adhiraj v
myšlenkách k princezně.
Spustila zrak ze strýce a užasla. Král lesa také
obklopený svou zlatou září jako Apallun držel v ruce
nezvyklý hudební nástroj.
Co to má? Několik svázaných flétniček? Vypadá to jako
obří hřeben, napadlo Mani.

Vlna údivu prolétla hledištěm. Ostatní diváci nebyli o
nic méně překvapeni než Mani. Hermés zvaný Pan se
obrátil ke všem. „Víte dobře, že mám rád příjemná
překvapení, že se rád bavím. A abych sám sebe pobavil,
sestavil jsem si nový hudební nástroj, na který vám dnes
poprvé zahraju. Nazval jsem ho syrinx podle nymfy,
která byla tak laskavá a pomohla mi vyhledat rákosí
správné velikosti,“ uklonil se mírně do druhé řady, kde
v hloučku několika nymf od Řeky seděla také půvabná
Syrinx. „Ale,“ zvedl Pan nový nástroj vzhůru, „můžete
ho nazývat i mým jménem. Nebudu se zlobit.“
Poté si přiložil řadu svázaných trubek z rákosu k ústům
a svým dechem je rozehrál.
Atlanťané strnuli. Nikdy předtím neslyšeli takovou
směs tónů. Panova hudba je zvedala ze sedadel, přímo
nadnášela k soumračnému nebi. Každým tónem,
každým trylkem se syrinx v jeho rukou buď smála nebo

plakala. A ten smích a pláč prostupoval všem přímo do
srdcí.
Mani se podívala na Adhiraje. Usmíval se na ni a ona
mu na to poslala myšlenku. Přece nemůže tenhle svět s
tak krásnou hudbou být zničen?

Labyrint do nicoty
Královna víl a elfů Ainu a její manžel mág elf Reth se
skláněli nad postýlkou, kde pod nebesy spala jejich
jediná dcera Mani. Dívka stejně rudovlasá jako její
matka oslavila ten rok své třetí narozeniny. Nyní na
veliké posteli ležela na boku stočená jako novorozeně a
svá křídla s kresbou motýla zvaného očko, měla za
sebou složená.
Ve chvíli, kdy Ainu s Rethem zaslechli její výkřik,
uplynula právě polovina atlantské noci a paláce i oceán
omývající břehy hlavního města se topily v nejhlubší
tmě.
Jediné, co zbylo, byl tichý zvuk přelévajících se vodních
mas a vůně mořské vody.
Když královna s manželem vběhli do dceřiny komnaty,
u Mani už byli Shri s Juvou, osobní strážci i chůvy
zároveň.

„Veličenstvo, mistře,“ postavil se elf Juva do pozoru.
„Vaše dcera se po výkřiku neprobudila. Ale je velmi
neklidná.“
To ani nemusel říkat, neboť Mani sebou stále škubala a
házela, s kýmsi se dohadovala, cosi neurčitého šeptala,
bránila se rukama neviditelnému útočníkovi. A Shri se ji
opatrně snažila udržet ve své náruči, v bezpečí.
„Holčičko, jsme tu všichni s tebou, spi klidně,“
zašeptala královna měkkým zpěvným hlasem a vzala jí
hlavu do dlaní. Sledovala dceřin drobný obličej a
vysílala jí do mysli svou léčivou sílu.
Nejvyšší mág Reth zatím roznášel po dceřině komnatě
společně s Juvou fialkové křemeny, které chrání před
nočními můrami, když duše ve spánku bloudí na snové
hladině.
„Vládne nejtemnější hodina…“ hlesla Ainu, když
viděla, že s Mani stále zmítá neklid, že se jí oční bulvy
pod víčky divoce pohybují. „V tuto dobu, když její duše

bloudí Zásvětím, dostává se hluboko, je neprobuditelná.
Jediné, co můžeme udělat, je pokusit se ji chránit
energiemi a láskou a doufat, že si svůj boj vybojuje,“
šeptala hlasem, jehož tón se harmonicky vlnil, a Ainu
přitom vytvářela kolem dcery obaly ochranných energií.
Když už celá komnata pulzovala fialkovým světlem,
Mani se uklidňovala a těžkou noc dospala v náruči bdící
královny matky.
*
„Chyť ho. U paní Luny, co se to s ním děje?“ zoufá
královna kentaurů Mairead. „Ishane, chlapče,“ snaží se
kentauřího prince probudit. Ale ten sebou trhá, kope
okolo sebe kopyty na obrovské posteli a jen díky síle
svého otce krále Balduina se nezraní, protože králi se
podařilo ho sevřít tak, že sebou nakonec sebou mohl
princ jen nepatrně škubat.
Celou hodinu, tu nejtemnější, kdy ani paní Luna ani
paní Tiamat neshlížely z oblohy, trvalo, než Ishan začal

opět klidně oddychovat.
*
„Nejtemnější hodina…“ zašeptal Hermés. „Znamená to
tedy, že cosi napadá ve spánku malé Atlanťany?“
Ainu přikývla. „Nejen naši dcerku, ale veškeré víly a
elfy ve věku do tří let. A také malé kentaury, fauny…
prostě všechny.“
Seděli v pracovně lesního sídla, dřevěného Hermova
paláce zbudovaného kolem dávných sekvojí. Dřevo
vonělo ze všech stran, za otevřenými okny hučel les,
listy jinanů se zmítaly ve větru a mlze a po nebi se hnaly
černé mraky.
Hermés jindy samý úsměv, kdykoli je krásná Ainu
poblíž, nyní stahoval obočí, jeho výraz se podobal těm
černým mračnům nahoře. „Narození a smrt, příliv a
odliv, radost a smutek…Vše plyne ven a dovnitř. Vše se
zvedá a zase padá. Jak se kyvadlo vychýlí doprava, tak

se vychýlí i doleva. Rytmus se musí vyrovnat. Příliš
dlouho byl na Gaie ráj… “ prohlásil nakonec.
„Ale proč to napadá ty nejmenší děti?“ vykřikla Ainu a
rozhodila rukama. „Kdybys viděl, jak byla Mani ráno
unavená. Jenže nic si nepamatovala. Nic. A já v její
mysli také nic neviděla. Co to je? Odkud to může
přicházet a proč?“ křiví se Ainu obličej.
Hermés si ji prohlížel, její rty chvějící se vášnivým
strachem. „Chápu tvoje obavy o Mani a o ostatní,“
pravil jí pomalu. „Ale v tyto okamžiky je nutné, abys
zachovala klid, aby se mlha mohla rozptýlit. Snaž se
udržet na Gaie harmonii a v noci buď s dcerou. Pošlu
zprávu všem Atlanťanům, aby v noci byli u svých dětí.
A já se zatím, až slunce zapadne, projdu do Zásvětí.
Pohovořím s paní Hekaté…“
*
Skleník královny Ainu nestojí na svém místě jen
náhodou. Sem se sbíhají vílí a dračí stezky na

energetické síti obklopující Gaiu a vytvářejí tady silný
uzel.
„Maminko, dělám to dobře?“ ujišťuje se Mani a mává
štětečkem z dračího peří, když pomáhá Ainu ve skleníku
opylovat lilie, které si královna víl stáhla ze snové
hladiny.
Ainu teď při práci vyrovnává energii uzlu. Dceři
přikyvuje a Mani snažící se vždy dělat vše, jak se má, se
pilně snaží pomáhat velikým včelám své tety Danu.
„Maminko, ony tady ty včelky v květech spinkají,“ hlásí
svůj objev, když tu jí padne pohled do rohu skleníku.
„Maminko,“ zachvěl se jí hlásek a ztuhla na místě.
Vílí královna umí být rychlá jako blesk a právě tak
rychle nyní skočila k dceři a objala ji. „Co se děje?“
nechápe. Vždyť její skleník přímo dýchá bezpečím.
„Maminko, ten pavouk…“ třeští Mani oči na tvora
velikosti dospělé ruky.

„To je snovačka zlaté pavučiny,“ usmála se Ainu.
„Přišla se sem schovat před nečasem, co venku vládne.
Jen se napoj na její mysl a ona ti vše prozradí. Tak,
Mani, zkus to. Budu tě pořád držet.“
Mani přimhouřila oči a zadívala se na snovačku. Jako
lusknutím prstu se přenesla do její mysli a spatřila sebe
očima pavoučice. Zprvu ji snovačka viděla rozmazanou,
pak na ni zaostřila. Mani se usmála. „Vidí nás obě. A
teď se dívá do okna, ale vidí rozmazaně. Cítím, že se jí
ten déšť nelíbí.“
„Určitě se jí do deště nechce. A zrak ona nemá tak dobrý
jako my. Chceš si ji pohladit?“ zeptala se Ainu.
Mani přikývla. „Když si ji ale pohladíš se mnou. Ona
má, maminko, tolik nohou, až mi naskakuje husí kůže.
Já vím, že mě nekousne, ale nemůžu si pomoct.“
*
Den byl dlouhý. Myšlenkami, krystaly, bubny, ohněm,
kouřem a pomocí poslů rozesílal Hermés celé Atlantidě

vzkaz, aby si v noci rodiče hlídali své děti. Vzkaz o
neznámé noční můře, která útočí ve spánku. Vzkaz o
tom, že ráno si děti nic nepamatují, ale jsou schvácené
únavou.
A pak noc přišla. Ainu ulehla s dcerou v její komnatě a
Reth k nim usedl do křesla. Oba budou bdít, aby dítě
mohlo spát.
*
Temná snová hmoto kosmu, hlubiny Zásvětí, co se ve
vás ukrývá? Jak daleko se vychýlí kyvadlo z našeho
ráje? Jak hluboké bude hoře Atlantidy? dívá se Hermés
vzhůru. Ani černá mračna jeho zrak nezastaví. Černá
mračna nejsou překážkou pro snovou hladinu.
Noční draci se schovali. Začíná pršet.
*
„Musíme aktivovat síť fialkového krystalu,“ přikazuje
Hermés uprostřed krystalového dómu vedle chrámu
léčení.

V černočerné noci je dóm osvětlen pomocí kamenných
lamp a tváře přítomných mágů vypadají jako přízraky.
Přízraky v temných pláštích.
Mágové králi přikyvují a spěšnými kroky stoupají po
schodištích ze středu kruhové haly. Cestou se zastavují,
zvedají desky schodů a vytahují dokonale se třpytící
fialkové krystaly.
Po obvodu haly podpírají krystalovou báň mohutné
vysoké sloupy, do nichž mágové ty těžké fialkové
krystaly nyní vkládají.
A Hermés čeká.
Čeká na fialkovou lebku, vytesanou z krystalu. Když
mu ji mág přinese, Hermés ji uloží do stolku uprostřed
haly, myšlenkou ji rozsvítí a lebka vysílá soustředné
kruhy vln, které se zesilují v krystalech po obvodu a
pokračují dál po celém městě, zemi, planetě.
*

Znovu se blíží nejtemnější hodina. Pod černými mračny
zčernala noc ještě více než včera. Do střech a oken
bubnují těžké kapky, když Ainu s Rethem s úzkostí
sledují každý nádech a výdech své dcery.
Bojím se o její duši, dívá se Ainu na manžela. Bojím se,
že jí někdo ve spánku ublíží. Snad Hermés teď v noci
odhalí, co se děje, vzdychá královna víla.
My ji nedáme, neboj se, lásko. Fialkový krystal z dómu
už působí. Navíc jsem Mani slíbil, že po snídani
půjdeme za jednorožci, takže předpokládám, že ona se
ve spánku nedá. Už jen proto, aby ráno za jednorožci
mohla, odvětil jí v myšlenkách Reth.
*
Černovlasá víla Gwer pláče nad malým synkem. Košili
na hrudi má chlapec od krve. Na hrudi mu krvácí
hluboké rány, které si sám způsobil prsty zkroucenými
jako dračí pazoury.

Matčiny slzy mu padají do ran, když se kroutí v křeči na
lůžku, přestože ho rodiče, Gwer s Alanem pevně drží.
Vlasy světlé jako suchá tráva má Adhiraj zcuchané, rty
rozkousané a snaží se dostat prsty ke své hrudi a dál si
nehty drásat kůži.
Vydává steny, rve se s neviditelným vetřelcem ve své
mysli a také s rodiči, kteří mu brání, aby sám sobě
ubližoval.
A není jediný, kdo krvácí. Neznámá rozkladná síla jako
noční můra z hlubin Zásvětí znovu posedla všechny
malé děti v Atlantidě.
*
Posedla všechny děti až na jednu. Jen jediná spala
klidným spánkem a probudila se spokojená do
prosluněného rána.
Když se sluneční paprsky opřely do paláce královny
Ainu a na podlaze Maniny komnaty nakreslily skrz
vyšívání na zatažených závěsech květinové ornamenty,

když se Mani slastně protáhla a otevřela oči, oba rodiče
se usmívali a společně děkovali celému kosmu.
*
Pavilón Chordistek se nacházel v příjemném lesoparku,
kde se dalo procházet po bíle dlážděných chodnících ve
stínu jilmů, pinií, cykasů a jinanů. K Chordistkám se
chodilo jen v nejnutnějších případech. Jejich pavilón
visel nad pevnou zemí ve snovém prostoru, na snové
hladině a Hermés stoupal spirálovitým schodištěm,
které zdola připomínalo jiskřivého vlnícího se vodního
hada.
Když za ním zapadly skleněné dveře pavilonu, stál v
bílém oktagonálním salonku s osmi dveřmi.
Uprostřed na podlaze pokryté mozaikou stál leštěný
kulatý stolek se židlemi, na stolku pak ležel paklík karet
a křišťálová koule. Pak se otevřely protější dveře a
dovnitř vstoupily tři bělovlasé Chordistky. Bílá roucha

se Chordistkám vlnila a Hermés zavzpomínal na ostrovy
na severu Gaii v krajině pokryté sněhem.
„Vítej, Herme, posaď se,“ oslovily ho Chordistky a
usedli společně ve čtyřech ke stolu a druhá Chordistka
položila dlaň na křišťálovou kouli. Zahleděla se do
svého nitra. Nezavřela oči, avšak měla je náhle nehybné
a ztratily svůj lesk.
„Herme,“ začala po chvíli soustředění, „vlákna kosmu
se v Zásvětí chvějí, události se daly do pohybu. Ptáš se,
co ochránilo Mani před noční můrou, která se pokouší
zabít všechny atlantské děti? V noci vstoupila do mysli
všech. Ukázala svou zuřivost. Jen Mani zůstala
ušetřena. Dívám se dívám… Vidím Mani, vidím síť,
labyrint… Cítím zuřivou sílu, která se v labyrintu
ztratila a denní světlo ji vysušilo a peří ji rozprášilo do
nicoty.“
*

„Jakže?“ znepokojila se královna víl a elfů hodinu poté,
kdy Reth odešel s Mani za jednorožci a na ni v trůnním
sále čekali nejrychlejší elfí poslové ze všech stran
Atlantidy.
Královna už věděla o zraněném Adhirajovi a do
trůnního sálu přicházela se znepokojeným výrazem.
Byla tak malá v porovnání se sloupy, které ženou klenbu
jejího sálu do nesmírných výšek. Necítila se dobře,
proto se zahalila do hebkého pláště s květinami vyšitými
na lemech. A barevné květy zdobily také snové liány,
kterými Ainu nechávala porůstat ozdobně tesané
vápencové sloupy. Dnes ale květy zůstaly zavřené a sál
voněl pouze trávou vyrůstající mezi starou dlažbou.
Když neměla Ainu těžkou mysl, pronikalo vždy do sálu
vysokými oblouky oken světlo, které křišťálové okenní
tabulky lámaly na duhu. Nyní se však nad Atlantidou
hnaly mraky, na zemi vládla mlha, která se za
nešťastnou Ainu přivalila, a v sále se roztáhlo příšeří.

Poslové předávali královně zprávy, v myšlenkách jí
ukazovali, jak děti krvácely a jejich rodiny měly co
dělat, aby jim zabránily samy sebe zničit. Dozvěděla se,
že v Atlantidě vládne zděšení, dům od domu se plíží
strach. Nikdo nerozumí tomu, co se ve spánku s dětmi
děje a vyčerpané zraněné děti si ráno nic nepamatují.
„Veličenstvo, nemáme se čeho chytit. Nemáme jedinou
stopu,“ shrnují Ainini rádci.
Ainu začíná propadat zoufalství. Co když… co když
další noc se budou děti poškozovat takovou silou, že je
jejich rodiny nedokážou zachránit? Co když si děti těžce
ublíží? Co když některé dítě zahyne? Co když to další
noc ublíží naší Mani? napadají ji jen těžké myšlenky.
*
A do trůnního sálu přímo ze snové hladiny přichází
Hermés. Vlasy mu vlají kolem rohů, pláštěm s sebou
přináší vůni deště, svou zlatou aurou sál rozsvěcí.
„Ainu,“ uklání se jí.

A královna s rádci i poslové se zase uklánějí jemu.
„Ainu, třetí noc může být ještě těžší. Ani paní Hekaté v
Zásvětí nic neodhalila. A Chordistky, u kterých jsem
byl, mají zvláštní vidiny, kterým nerozumím. Potřebuji
se podívat do komnaty tvé dcery.“
*
Krá lesa Pan nazývaný Hermés se postavil doprostřed
Maniny komnaty a začal ji propátrávat pomocí své aury,
své energie.
Zuřivá síla se ztratila v labyrintu sítí, denní světlo ji
vysušilo a peří rozprášilo do nicoty… opakoval si slova
Chordistek. Kdyby tak uměly Chordistky své vidiny
převádět do skutečného jazyka, napadlo ho. Takhle
mluví vždy v hádankách.
„Co hledáš?“ ozvala se Mani ve dveřích.
„Labyrint,“ odvětil.
„Tady u mě? Žádnou takovou hračku nemám,“ stáhla
Mani přemýšlivě obočí.

„A nebo síť,“ dodal Hermés.
„Tak proč jsi to neřekl hned,“ zakroutila Mani hlavou a
už rázovala k oknu. „Ale necháš mi ji tady, když ti ji
ukážu. Přišla za mnou sama, protože jsme ji s
maminkou nechaly ve skleníku,“ přitáhla si Mani židli k
malému oknu v rohu komnaty. „Podívej,“ otevřela ho.
A Hermés se zase po dvou dnech mohl usmát.
*
Celý den se v Atlantidě vázaly provázky, splétaly nitě a
když večer nastal, obyvatelé Gaii napjatě a s velkými
obavami očekávali, jestli jejich past zahubí zlou můru
dřív, než bude hubit ona.
Můra se plížila. Nepostřehnutelná neopustila snovou
hladinu, posilněná energií krve, kterou včera z dětí
získala, chtěla jako předchozí noci vstoupit přímo do
mysli malých dětí a dokonat dílo zkázy.
Jenže namísto dětské mysli ji upoutaly jiskřivé
drahokamy uprostřed proutěných kruhů, do kterých

Atlanťanky vpletly za dne sítě. Zuřivá zloba nemohla
odolat třpytu drahokamů, ztratila se v labyrintu sítí
vpletených do kruhu a už nemohla z kruhu ven, protože
kruh je posvátná nekonečná entita.
Ráno světlo zlobu uvězněnou v síti zničilo a dračí peří
navěšené na přízi na kruhu pak neviditelný popel
rozprášilo do nicoty.
*
Mani chodila po komnatě a mávala rukama pod každým
lapačem snů, ke kterému došla. A že jich v komnatě
měla. Různě barevné, s různými drahokamy, různě
barevnými dračími peříčky. A také s různě velkými
kruhy.
„A to všechno díky tobě, Snovačko zlaté pavučiny,“
oslovila obřadně pavoučici, která za ní předchozí noc
přišla ze skleníku a opředla malé okénko v rohu
komnaty. Opředla ho zlatou pavučinou, kterou

dozdobila, jak to snovačky Atlantidy dělaly, dračími
pírky.
Od té noci se na Gaie nepřestaly vyrábět lapače snů,
které ochraňují spící před nočními můrami, před zuřivou
zlobou ze Zásvětí.

Pokud jste dočetli až sem a těšíte se na další povídky z dávného
rafaelovského světa, kontrolujte si na mých webových stránkách,
jestli jsem už zveřejnila aktualizovanou verzi Mediátorky Atlantidy
s dalšími a dalšími povídkami.
A jestli jste ještě nečetli žádnou z knih Rafaelovy školy, které na
Mediátorku Atlantidy navazují, najdete je také tady:
www.renatastulcova.cz

