


 Helena Tanein Rachůnková 

 TÉKA - KOUZELNÁ ZEMĚ VAKOLIDÍ 

 Příběhy od Zelených hor 

 Příliš vzdálené vrcholky 

 Práce pro kněze 

 Hélené z klanu Jitřního slunce 

 2 



 Bez podpory mé úžasné rodiny by tato kniha 
 neměla šanci nikdy vzniknout. 

 Děkuji za Vaši trpělivost. 
 HTR 

 Příběhy od Zelených hor 

 Helena Tanein Rachůnková 
 www.tanein.com 

 První vydání, 2022 

 3 



 4 



 Obsah 

 Předmluva                                                                                6 

 Příliš vzdálené vrcholky                                                          8 

 Práce pro kněze                                                                      53 

 Hélené z klanu Jitřního slunce                                             146 

 Epilog                                                                                   220 

 Seznam postav v jednotlivých povídkách                            224 

 Téka - encyklopedie                                                             227 

 5 



 Předmluva 

 O  vakolidech  toho  mnoho  zatím  napsáno  nebylo.  Jejich 
 domovem  je  Téka,  planeta  ve  vzdáleném  vesmíru,  kde  je  magie 
 běžnou součástí života. 

 Jejich  domovská  planeta  byla  mocným  a  starodávným  kouzlem 
 svázána  s  Rudou  planetou,  kterou  téměř  výhradně  tvoří  hornina 
 známá  jako  rubion,  jenž  výrazně  umocňuje  magii  jako  takovou. 
 Planety  nedobrovolně  setrvávající  při  sobě  se  v  pravidelných 
 cyklech  mírně  přibližují  a  zase  se  oddalují.  Při  oddalování  magie 
 lehounce  slábne  a  při  přiblížení  zase  nepředvídatelně  sílí,  až  dojde 
 k jevu známému jako konjunkce. 

 Při  konjunkci  magie  na  planetě  doslova  zdivočí  a  povrch  Téky 
 bombardují  drobné  úlomky  Rudé  planety,  které  dopadají  na  zem 
 v podobě  rubionů.  Meteorické  rubiony  jsou  v  podstatě  kousky 
 rubionového  skla,  které  mají  rozličné  využití,  protože  si  zachovávají 
 schopnost  násobit  účinky  magie  a  také  mohou  sloužit  jako  její 
 rezervoáry. 

 Obyčejný  vakočlověk  však  vzít  do  ruky  takový  rubion  nemůže, 
 byl  by  pro  něj  příliš  mocný.  Schopnost  udržet  rubion  v  dlani  se  váže 
 se  schopností  ovládnout  magii  jako  takovou.  Vakolidé  to  považují  za 
 požehnání  bohů  a  mágů  si  velmi  váží.  Mágové  v  dávné  minulosti 
 založili  řád  uctívající  Prastaré  jako  bohy,  stali  se  jejich  služebníky 
 a byli nazýváni kněžími. Toto označení si nesou dodnes. 

 Prastaří  byli  podle  legend  první  děti  bohů  a  na  historii  Téky 
 a jejich  obyvatel  měli  silný  vliv,  který  nějakým  způsobem  přetrvává 
 i v současnosti. 

 Vakolidé  jsou  do  značné  míry  podobní  lidem,  chodí  po  dvou 
 nohách  a  používají  ruce,  na  kterých  však  mají  pouze  čtyři  prsty.  Na 
 nohou  mají  dva  velké  prsty  zakončené  silnými  drápy,  a  proto  téměř 
 nepoužívají  boty.  Výjimkou  jsou  vakolidé  žijící  v  blízkosti  ledového 
 pólu, kde se drží sníh prakticky po celý rok. 
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 Muži  jsou  výrazně  vyšší  než  vakolidské  ženy,  které  jsou 
 drobnější,  ale  i  podsaditější.  Na  hlavách  jim  rostou  bujné  hřívy, 
 které  narozdíl  od  lidských  vlasů  dorostou  jen  do  určité  délky. 
 Mužské  hřívy  jsou  mohutnější  a  vlasy  jsou  v  nich  tužší  a  kratší. 
 Ženy  mají  vlasy  v  hřívě  jemnější,  delší  a  víc  se  podobají  lidským 
 vlasům.  Muži  i  ženy  si  hřívy  velmi  rádi  zdobí  a  krášlí  pomocí 
 různých ozdob, šperků a účesů. 

 Vakolidé  mají  kůži  porostlou  velmi  jemnou  srstí,  která  obvykle 
 nabývá  různých  odstínů  hnědé  barvy.  Hříva  pak  bývá  tradičně 
 o několik odstínů tmavší, zejména u mužů. 

 Vakolidské  ženy  mají  na  břiše  vak,  ve  kterém  nosí  a  kojí  čerstvě 
 narozené  děti.  Děti  se  rodí  výrazně  méně  vyvinuté  než  jsou  ty  lidské 
 a  první  rok  života  tráví  převážně  tam.  Potom  se  postupně  přesunou 
 na matčina záda a uvolní tak místo dalšímu sourozenci. 

 Vakolidé  jsou  ze  své  podstaty  mírumilovní,  protože  se  vyvinuli 
 z býložravých  předků  a  jí  pouze  rostlinnou  stravu.  Neradi  zabíjejí 
 cokoliv  živého,  ale  pokud  jsou  napadeni,  neváhají  se  bránit  a  tvrdě 
 bojovat  o  svůj  život.  Jejich  nejoblíbenější  obrannou  zbraní  je  dlouhá 
 cestovní  hůl,  která  se  dá  upravit  do  podoby  oštěpu  nebo  kopí.  Znají 
 a  využívají  i  meče  a  praky,  ale  nikdy  nepřišli  na  chuť  lukům 
 a kuším. 

 Typicky  se  na  své  planetě  brání  hlavně  dravým  šelmám  a  pak 
 bytostem z jiných světů, které přivedli na jejich planetu Prastaří. 

 Vakolidé  žijí  zejména  ve  velkých  rodinných  společenstvích 
 zvaných  klany,  kde  společně  pěstují  potravu  s  starají  se  o  sebe 
 navzájem.  Klanové  vesnice  nebo  městečka  mají  kolem  sebe  zahrady, 
 pole  a  sady,  chráněné  a  oplocené  dlouhými  ploty,  které  zabraňují 
 divoce žijícím zvířatům pustošit jejich plodiny. 

 Vakolidé  se  dožívají  obvykle  kolem  stovky  oběhů,  my  bychom 
 řekli  let,  i  když  vakolidský  rok  se  od  toho  lidského  v  délce  trochu 
 liší.  Znají  střídání  ročních  období  a  citlivě  je  vnímají,  protože  jsou 
 na půdě a pěstování a počasí velmi závislí. 

 Další  podrobnosti  o  životě  vakolidí  se  dozvíte  v  průběhu  čtení 
 nebo na konci knihy v rejstříku. 
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 Příliš vzdálené vrcholky 

 Na cestě 

 Toho  roku  na  jaře  přišlo  velmi  mírné  počasí  a  všechna  znamení 
 byla  příznivá  pro  zahájení  cesty.  Po  patřičných  obřadech  loučení 
 s rodiči  a  klanem  se  pětice  šestnáctiletých  chlapců  na  cestě 
 k dospělosti vydala na dlouho plánovanou výpravu. 

 Darem  od  klanu  dostali  jedno  tažné  zvíře  pukku  a  vozík,  kam 
 mohli  naložit  zásoby  jídla,  oblečení  (kterého  bylo  rozhodně 
 zbytečně  moc)  a  také  těžké  cestovní  pláště,  sloužící  zároveň  jako 
 lůžka. 

 Vykročili  plni  nadšení,  každý  se  svou  vlastní  zdobenou  cestovní 
 holí,  a  houf  dětí  kolem  nich  chřestil  a  hlučil  pro  štěstí.  První  den 
 nedošli  příliš  daleko  a  zatím  nebyli  ani  samotní  -  k  branám  je  dle 
 zvyku stále doprovázela spousta nejbližších příbuzných. 

 Dostat  se  na  okraj  klanového  území  by  tímto  směrem  zabralo 
 zhruba  tři  denní  pochody,  i  když  dobrý  běžec  dokázal  doběhnout 
 k bráně  ještě  téhož  dne.  Mladé  cestovatele  zatím  nic  nenutilo 
 spěchat,  takže  jim  ani  nevadilo,  že  se  s  vozíkem  pohybují  pomalu. 
 Čekalo  je  jen  zábavné  putování  a  letní  dobrodružství,  než  se  na 
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 podzim  přihlásí  do  císařské  armády  a  definitivně  začne  nová  etapa 
 jejich života. 

 První  tři  dny  jim  utekly  ani  nevěděli  jak.  Cestu  k  bráně 
 z dřívějška  dobře  znali.  Procházeli  údolím  mezi  políčky  a  sady. 
 Míjeli  důvěrně  známá  místa  jejich  dětských  her.  Přespávali 
 v klanových  odpočinkových  domech,  kde  je  i  nakrmili,  takže  šetřili 
 zásoby.  Klan  je  jedna  velká  rodina,  ale  vakomuži  na  prahu 
 dospělosti  od  rodiny  odcházejí,  aby  tam  venku  dospěli  a  našli  nový 
 klan,  kde  si  vyberou  ženu  a  založí  vlastní  rodinu.  Dívky  jsou  naopak 
 celý život spjaté pouze se svým rodným klanem. 

 Brána  na  velké  cestě,  označující  začátek  nebo  konec  klanového 
 území,  podle  toho  z  které  strany  jdete,  byla  postavená  z  pevného 
 šedého  kamene  zdobeného  vyrytým  nápisem  se  jménem  klanu.  Od 
 ní  pokračoval  do  dáli  živý  plot,  zabraňující  zejména  volně  žijícím 
 zvířatům pustošit klanové území. 

 Poslední  branou  prošli  krátce  po  poledni,  když  ještě  naposledy 
 pojedli  se  svými  příbuznými  a  strážnými.  Rozloučení  bylo  krátké 
 a srdečné  i  dojemné.  Cesta  lemovaná  rozkvetlými  ovocnými  stromy 
 se  před  nimi  vinula  podél  říčního  koryta  a  ztrácela  se  na  obzoru 
 v nedalekých kopcích. 

 Tažní  pukkové  obvykle  neměli  příliš  vynalézavá  jména,  pokud 
 vůbec  nějaká  dostali  -  a  jejich  mladý  a  silný  vakoberánek  byl 
 pojmenován  prostě  Pukk.  Až  dojdou  k  jinému  klanu,  podle  zvyku 
 vymění  Pukka  za  čerstvého  tahouna.  Podobná  výměna  byla  vždy 
 žádoucí,  aby  se  stádo  udrželo  v  dobré  kondici  díky  přísunu  jedinců 
 odjinud. 

 Pukk  byl  čerstvě  ostříhaný  a  ani  zapřažení  mu  nebránilo  ve 
 veselém  poskakování,  až  se  poutníci  občas  báli,  že  jim  vozík 
 převrhne.  Zvíře  mělo  světle  hnědou  barvu  s  několika  bílými 
 skvrnami  mezi  ušima  a  u  ocasu,  kterým  energicky  mrskalo,  jak 
 odhánělo otravný hmyz. 

 Pětice  mladých  mužů  si  brzo  rozdělila  svoje  role  podle  zvyklostí 
 nabraných  na  toulkách  v  dřívějších  letech.  Byli  stejně  staří  a  od 
 malička  spolu  vyrůstali.  Přestože  mezi  sebou  neměli  přímý 
 příbuzenský  vztah,  byli  to  bratranci  z  jednoho  klanu  a  tedy  blízcí 
 příbuzní.  Oslovovali  se  běžně  přezdívkami.  Běžec  byl  vlastním 
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 jménem  Rondé  a  vyhrál  snad  každý  závod  v  běhu,  co  pamatovali. 
 Byl  vysoký,  světlooký,  ryšavý  a  štíhlý.  Skokan  se  jmenoval  Gorné 
 a vynikal  v  šermu  i  v  jiných  atletických  schopnostech.  Byl  o  něco 
 nižší  než  Běžec,  ale  měl  silnější  ramena  a  ruce.  Hřívu  měl  po  otci 
 tmavou  stejně  jako  oči.  Tandému  nikdo  neřekl  jinak  než  Hůlka  -  ten 
 byl  sice  při  boji  s  holí  dost  nešikovný,  ale  uměl  to  výborně  se  všemi 
 zvířaty.  Byl  vysoký  skoro  jako  Běžec,  ale  velmi  velmi  hubený, 
 prostě  taková  hůlka,  hřívu  měl  nevýraznou,  světle  hnědou.  Mudrák  - 
 Arondé  -  byl  z  nich  nejvzdělanější  a  psal  úžasné  básně,  které  však 
 tato  společnost  nedokázala  příliš  docenit.  Postavy  byl  průměrné,  ale 
 měl  velmi  přitažlivý  obličej  s  velkýma  romantickýma  očima. 
 A konečně  Palič  -  Profundé,  který  projevoval  nepatrné  magické 
 nadání  a  dokázal  tak  pouhou  silou  vůle  zapálit  oheň,  když  se  hodně 
 soustředil.  Nicméně  toto  magické  nadání  nebylo  uznáno  natolik 
 silným,  aby  byl  přijat  do  učení  na  kněze.  Palič  byl  spíše  podsaditý 
 a v  pohybech  rozvážný.  Světlou  hřívu  doplňovali  inteligentní 
 fialkové oči. 

 Běžec  se  Skokanem  si  neustále  poměřovali  sílu  a  obratnost, 
 takže  často  běželi  cestou  napřed,  prozkoumávali  terén  a  zase  se 
 vraceli  s  novinkami  zpátky.  Hůlka  vedl  Pukka  a  staral  se  o  něj. 
 Vedle  vozíku  šel  Mudrák,  který  dával  pozor,  aby  se  z  něj  během 
 Pukkových  bujných  chvilek  nic  nevytřáslo  a  přitom  v  duchu 
 veršoval,  a  průvod  uzavíral  Palič.  Ten  měl  na  starosti  vaření  a  byl  ze 
 všech  nejpraktičtější,  takže  svým  způsobem  celou  pětici  vedl,  i  když 
 šel poslední. Ovšem pokud se něco dělo, jeho hlas měl velkou váhu. 

 K  večeru  došli  k  soutoku  menší  místní  řeky  a  jejího  přítoku 
 tekoucího  z  Ovocné  vrchoviny,  která  tvořila  jakési  předhůří 
 Zelených  hor,  jejichž  kamenné  vrcholky  porůstal  zvláštní  druh 
 lišejníku  ostře  zelené  barvy.  A  tam  také  měla  výprava  nejprve 
 namířeno.  Zelený  lišejník  se  totiž  používal  k  barvení  sukna 
 a mladíci  si  chtěli  jeho  obtížným  sběrem  trochu  přivydělat,  aby  si 
 pak  mohli  dopřát  několik  veselých  letních  týdnů  před  nástupem  do 
 vojenské  služby.  Jejich  klan  nebyl  bohatý  a  i  když  nouzí  přímo 
 netrpěli,  nemohl  dát  svým  synům  příliš  okázalé  vybavení  do 
 začátku, a zvlášť jídla takhle na jaře už nebylo zrovna mnoho. 
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 Kousek  od  soutoku  stálo  tábořiště  připravené  pro  poutníky 
 a vybavené  i  jednoduchou  píckou  na  vaření.  Tábořiště  bylo  nyní 
 opuštěné,  ale  předchozí  návštěvníci  alespoň  doplnili  zásobu  dřeva 
 a trusu  na  oheň.  Přenocovat  se  dalo  v  připravených  důlcích  na  spaní, 
 které  ani  nepotřebovaly  nově  vystlat.  Místo  bylo  často  využívané 
 a prakticky  každý,  kdo  mířil  k  jejich  klanu,  zde  přespával.  Hůlka 
 vypřáhl  Pukka  a  zavedl  ho  kousek  bokem,  kde  rostla  pěkná  mladá 
 fialová  tráva  a  keříky,  které  mohl  dle  libosti  okusovat.  Pečlivě  jej 
 přivázal  a  ještě  mu  pro  jistotu  volně  svázal  zadní  nohy,  aby  sice 
 mohl chodit, ale nemohl běhat, kdyby se v noci utrhnul. 

 Palič  už  měl  rozdělaný  oheň  a  v  kotlíku  převařoval  vodu  z  říčky 
 na  čaj.  Skokan  a  Běžec  se  vydali  na  sběr  dřeva  a  protože  spolu  vždy 
 soutěžili, bylo dost jisté, že ho přitáhnou dostatek. 

 Mudrák  se  natáhl  jen  tak  do  trávy  a  něco  si  mumlal.  Kluci  na 
 jeho mumlání byli zvyklí a tak mu nevěnovali příliš pozornosti. 

 Hůlka  se  probíral  zásobami  a  hledal  svůj  spací  plášť.  Jako  lůžko 
 si  vyhlédl  dolík  trochu  stranou  od  ostatních,  ale  blíž  k  pasoucímu  se 
 Pukkovi.  Přece  jen  tu  chyběla  noční  ohrada.  Zatím  se  nacházeli 
 příliš  blízko  civilizace,  aby  tu  bylo  skutečně  nebezpečno,  ale  nějaký 
 zbloudilý  vargar  nebo  skupinka  pruhovaných  ještěrů  by  jim  mohla 
 znepříjemnit  noc.  Stejně  si  rozdělí  noční  hlídku.  V  létě  spávali  často 
 venku  u  polí,  ale  jen  málokdy  mimo  oplocené  klanové  území.  Hůlka 
 byl  známý  tím,  že  rychle  usnul  kdykoliv  a  kdekoliv.  Došel  si  pro 
 misku  čaje.  Ten  byl  ještě  dost  horký,  takže  si  málem  spálil  jazyk. 
 Palič  se  ušklíbl  a  položil  na  pícku  druhý  kotlík.  V  něm  se  vařila 
 večerní  kaše.  Za  chvilku  se  ozval  dupot,  při  kterém  trojice  na 
 okamžik  strnula,  ale  to  se  jen  přiřítili  jejich  kamarádi.  Hned  si  začali 
 poměřovat hromadu palivového dříví a tak v táboře nastal rozruch. 

 Když  se  navečeřeli,  zabalili  se  do  plášťů  a  ještě  si  potichu 
 povídali.  Snesl  se  soumrak,  dost  se  ochladilo  a  začaly  se  ozývat 
 noční  tvorové  od  řeky.  Rozdělili  si  hlídky,  ale  nikdo  spát  zrovna 
 nepospíchal.  První  noc  pod  širým  nebem  měla  své  zvláštní 
 neopakovatelné kouzlo. 
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 V lesích 

 Cesta  se  neustále  zhoršovala,  až  se  po  některých  částech  už 
 nedalo  s  vozíkem  normálně  projet  a  museli  jej  poponášet.  Vypřáhli 
 Pukka,  pod  vozík  zastrčili  cestovní  hole  a  tak  ho  nesli  po  nesjízdné 
 cestě. 

 Když  se  dostali  za  jeden  zvláště  špatně  přístupný  úsek,  natáhli  se 
 na zem kolem pěšinky a odpočívali. 

 „Museli jsme špatně odbočit,” ozval se do ticha Palič. 
 „Ale  rozcestník  jasně  ukazoval  tímto  směrem.  Třeba  je  to  nějaká 

 zkratka,” pokrčil rameny Mudrák. 
 „Mně  se  to  zkrátka  nezdá,”  trval  na  svém  Palič.  “Podle  mapy 

 vede  až  k  řece  Bělině  pěkně  udržovaná  císařská  cesta.  A  tohle,  po 
 čem jdeme, už cestu místy ani nepřipomíná.“ 

 Krajina  v  okolí  měnila  ráz.  Dorazili  do  kopců,  které  obklopovaly 
 louky  a  sem  tam  se  červenal  ostrůvek  lesa.  Po  levé  ruce  se  jim 
 v dálce táhla zvlněná linie pralesa, k níž se pomalu přibližovali. 

 Na  všechny  padla  tíseň.  Je  to  ostuda,  už  po  prvních  pár  dnech 
 putování  takhle  zabloudit.  Palič  dostal  hlad  jako  vždy,  když  byl 
 nervózní  nebo  měl  starosti,  a  tak  začal  připravovat  svačinu.  Kousek 
 od  nich  rostly  keře  chřastnáku,  který  zejména  na  jaře,  když  měl 
 mladé  listí,  byl  považován  za  opravdovou  pochoutku.  Palič  opatrně 
 obral  lístky,  aby  keř  nepolámal,  a  tichou  modlitbou  poděkoval  za 
 jídlo.  Pak  je  okořenil,  pokapal  olejem  a  zabalil  do  ruliček,  které 
 rozdal  ostatním.  Jídlo  přišlo  všem  k  chuti  a  zase  jim  trochu  zvedlo 
 náladu. 

 „Myslím,  že  vracet  se  nemá  cenu,”  poznamenal  Běžec,  „jdeme 
 vlastně  správným  směrem.  Jen  jsme  se  dostali  na  nějakou  starší 
 cestu.  Zdá  se  mi,  že  pak  bude  zase  lépe  schůdná,  až  dojdeme  do 
 údolí, kde začíná prales.” 

 „Tak  pojďme,  snad  najdeme  nějaké  vhodnější  nocležiště  než 
 včera,” povzdechl si Palič. 

 Hůlka  opět  zapřáhl  Pukka  a  šli  dál.  Běžec  se  Skokanem  vyrazili 
 dopředu na výzvědy a za chvilku jim zmizeli z dohledu. 

 Hůlka připomněl, že budou muset najít čerstvou vodu. 
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 Cesta  se  hodně  klikatila,  ale  skutečně  začala  být  schůdnější. 
 Stromů  přibývalo.  Některé  z  nich,  které  se  pyšnily  jemnými 
 duhovými  lístky,  vyrostly  do  skutečně  obrovské  výšky.  Občas 
 u takového velikána zastavili a tiše jej obdivovali. 

 Stromy  v  jejich  kultuře  i  náboženství  představovaly  významný 
 prvek a duhové stromy vakolidé přímo uctívali. 

 Podle  legendy  se  jedna  z  Prastarých  bohyň  těsně  před  smrtí 
 přeměnila  v  mohutný  duhový  strom,  jehož  semínka  rozvál  vítr  po 
 celé  zemi.  Všude,  kam  dopadla  a  zakořenila  se,  vznikla  zvlášť 
 úrodná a požehnaná půda. 

 K  večeru  konečně  vstoupili  do  pralesa.  Ten  jim  připadal  naprosto 
 úžasný.  Koruny  stromů  se  nepřekrývaly,  ale  vytvářely  na  obloze 
 jakousi  zdobnou  krajku,  nechávajíce  tak  sousednímu  stromu  místo 
 k životu,  jako  by  k  sobě  byly  navzájem  zdvořilé.  Poutníci  se  dívali 
 nahoru  k  nebi  a  často  zastavovali,  aby  se  pokochali  tou  krásou. 
 Úplně  zapomněli  na  obezřetnost,  která  ovšem  byla  na  místě,  protože 
 les,  jakkoliv  nádherný,  mohl  být  i  nebezpečný,  neboť  zde  žila  různá 
 divoká zvířata. 

 I  když  většina  dravých  šelem  byla  spíš  plachá  a  nebylo  příliš 
 pravděpodobné,  že  by  za  denního  světla  napadla  hlučící  skupinku 
 pěti  vakolidí,  vyplatilo  se  zůstat  ve  střehu.  Bergalové  byli  mohutní 
 dravci  a  byli  nevyzpytatelní.  Cestovní  hole,  které  s  sebou  nesli,  byly 
 okované  a  v  případě  nebezpečí  se  z  nich  mohly  stát  účinné  zbraně. 
 Vakolidé  s  nimi  od  dětství  trénovali  obranný  boj.  Každý  z  mladíků 
 měl  za  pasem  v  závěsu  i  kovaný  nůž  se  znakem  klanu.  Nůž  byl 
 v divočině  samozřejmě  velmi  užitečný,  ale  k  boji  se  používal  zřídka. 
 Vojáci  střežící  hranice  se  cvičili  i  v  boji  s  kopím  a  mečem,  ale  meče 
 v klanech patřily spíše mezi vzácné zbraně. 

 Když  už  byla  téměř  úplná  tma  a  museli  si  svítit  na  cestu 
 lucernami,  našli  konečně  místo  vhodné  k  táboření.  V  lese  se 
 stmívalo  dříve,  než  v  otevřené  krajině.  A  potemnělý  prales  začal  být 
 mnohem  víc  strašidelný.  Potichu  si  rozdělili  práci  a  připravili 
 tábořiště.  Jakmile  už  vesele  plápolal  oheň  a  vařila  se  večeře,  přestali 
 mluvit  potichu  a  začalo  se  zase  ozývat  obvyklé  žertování  a  smích. 
 Nakonec  byli  na  cestě  už  více  než  týden  a  jsou  konečně 
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 v opravdovém  velkém  pralese,  který  obklopoval  Zelené  hory  jako 
 zvláštní živý strážce. 

 Noc  proběhla  v  klidu,  jen  Hůlku  na  stráži  vylekala  příliš  zvědavá 
 vakoveverka,  která  mu  zlehka  přeběhla  po  nohou,  zrovna  když 
 zadřímal.  Pak  se  ještě  nejméně  dvakrát  vrátila  a  očichávala  jim 
 zásoby jídla. 

 Ráno  posnídali  kaši  ze  zásob  a  vydali  se  znovu  na  cestu.  Stezka, 
 po  které  šli,  se  stáčela  doprava  a  klesala.  Z  obou  stran  ji  lemovalo 
 houští  a  půda  byla  stále  vlhčí.  Brzo  narazili  na  lesní  říčku.  Voda  byla 
 čistá  a  tak  se  opláchli  a  kousek  výš  po  proudu  na  písečném  břehu 
 nabrali  vodu  na  vaření  a  nechali  Pukka,  ať  se  pořádně  napojí.  Stezka 
 se  podél  vody  rozšiřovala  a  šlo  se  jim  mnohem  pohodlněji,  nemuseli 
 tak  často  vozík  přenášet.  Odpoledne  přebrodili  dva  potoky,  které  se 
 vlévaly  do  říčky,  a  začali  pomalu  hledat  tábořiště.  Paličovi  dělalo 
 starosti,  že  už  dlouho  nepotkali  jiné  poutníky  a  podél  stezky 
 nenacházeli  ani  používaná  tábořiště.  Přece  jen  jsme  museli  špatně 
 odbočit.  Cesta  vedoucí  k  Zeleným  horám,  měla  status  Velké  císařské 
 cesty  a  byla  hojně  využívaná  obchodníky.  Měly  tam  být  i  ubytovny 
 pro  vojenské  posádky,  které  udržovaly  císařský  mír.  U  vojenských 
 ubytoven  byla  často  tábořiště  a  malé  obchodní  stanice,  kde  se  daly 
 dokoupit zásoby a vyřídit třeba i drobné opravy na vybavení. 

 Nemělo  cenu  to  znovu  vytahovat.  Maximálně  si  trochu  zajdou, 
 stezka  snad  vedla  správným  směrem,  možná  to  byla  jen  nějaká  starší 
 cesta,  která  se  přestala  nakonec  používat,  když  bylo  pohodlnější  jít 
 po  Velké  císařské  cestě,  třebaže  byla  o  něco  delší,  protože  nevedla 
 pralesem. 

 Před  nimi  se  nacházel  v  lese  malý  kopec,  kolem  kterého  leželo 
 poměrně  dost  velkých  rozeklaných  balvanů,  které  nesly  stopy 
 pradávného  opracování.  Možná  tu  byl  kdysi  nějaký  lom.  Balvany  se 
 tu  teď  válely  bez  nějakého  zřejmého  vzoru.  Byl  tu  takový  malý 
 dolík,  z  levé  strany  skála  a  zprava  tekla  říčka.  Z  obou  stran  stály 
 velké  balvany  a  uprostřed  dolíku  rostl  nádherný  košatý  strom.  Jako 
 tábořiště  se  jim  to  zdálo  skvělé.  Prales  tu  byl  o  něco  řidší.  Oheň 
 rozdělali  na  kamenech  a  udělali  si  z  nich  i  takovou  malou  primitivní 
 pícku.  Palič  pak  napekl  placky,  které  jedli  spolu  se  semínky 
 z obrovitánských  šišek  nasbíraných  cestou  v  lese.  Vybírali  semínka 
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 a zbytky  šišek  rovnou  házeli  do  ohně.  Lupínky  šišek  byly  napuštěné 
 pryskyřicí  a  vždycky  jasně  vzplály.  Když  se  najedli,  tak  si  ještě 
 uvařili čaj a povídali si. 

 Náhle se Mudrák uchechtl. 
 „Mám  pro  vás  překvapení!”  Začal  hrabat  ve  svém  osobním  vaku. 

 Vytáhl pečlivě zavázaný pytlík a dýmku. 
 Palič se zasmál. 
 „I  ty  jeden!  Kdyby  tě  viděla  teď  vaše  babi,  ta  by  tě  hnala  holí 

 třikrát kolem kopce! Kdes k tomu přišel?” 
 Hůlka  uznale  pokýval  hlavou,  když  k  obsahu  pytlíku  přičichl. 

 „Snivé  listí,  té  nejlepší  kvality,“  dodal  a  už  nacpával  dýmčičku. 
 „Paliči, prosím, čiň se!” přistrčil mu nacpanou dýmku. 

 Palič  zavřel  oči,  soustředil  se  a  dýmka  začala  doutnat.  Všichni  si 
 obřadně  potáhli,  ale  protože  nebyli  zvyklí,  brzo  jim  to  stouplo 
 pořádně  do  hlavy.  Dýmka  kolovala,  ale  Palič  neměl  rád  pocit,  že  nad 
 sebou  ztrácí  kontrolu,  co  kdyby  někde  něco  náhodně  zapálil.  Tak  už 
 pak kouřil jen naoko, aby si z něj ostatní neutahovali. 

 Mudrák začal vykřikovat. 
 „Kdybych  měl  teď  papír,  tak  napíšu  tak  úžasnou  báseň,  že  i 

 v Ókéši by z ní všichni padli na zadek!” 
 Ostatní se začali hystericky smát. 
 „Možná,  když  jsme  takhle  zkouření,  tak  by  tvé  výplody  konečně 

 začaly dávat smysl!” 
 Mudrák  si  z  toho  nic  nedělal  a  začal  recitovat.  Ale  v  záchvatech 

 smíchu  ho  nikdo  neposlouchal  a  stejně  všichni  mluvili  jeden  přes 
 druhého. Od skal za nimi se začala odrážet ozvěna. 

 To  je  zaujalo,  tak  začali  různě  hýkat  a  vydávat  legrační  skřeky 
 (aspoň  jim  legrační  připadaly).  Do  ohně  jim  napadaly  šišky,  které 
 měli  připravené  na  ráno,  a  ten  velmi  jasně  vzplál.  Náhle  je,  k  jejich 
 naprostému  úžasu,  obklopily  zlověstné  postavy  v  dlouhých  temných 
 pláštích  a  kápích  s  obličeji  zakrytými  maskami  ve  tvaru  lesních 
 zvířat  a  ptáků.  Nejprve  se  začali  zase  smát,  protože  si  mysleli,  že  je 
 to  nějaká  halucinace.  Jediný  Palič,  který  byl  z  nich  nejstřízlivější 
 popadl do rukou svoji hůl a zvedl ji k obraně. 

 Mudrák vyprskl. 
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