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Celým domemsešířilavůněfazolové omáčky. Žena si rukou přidržela plavé vlasy a naklonila se 

nad hrnec. Několikrátpromíchalaplovoucílusky a olízlavařečku. po krátkémpřemýšlenísenatáhla 
po dřevěnépepřence a trochu z ní do jídla odsypala. Spokojenásesvojí prací si utřelaruce do zástěry 
a začala na stůlrozkládattalíře. 

„Mmm... tu dobrotu je cítit až na dvoře.“ 
Vedveříchseobjevil starší šarmantní chlap oblečený v hedvábnékošili s károvaným vzorem 

šitým třpytivýminitěmi. Přistoupil k ženě, objal ji a políbil na tvář. Polichocenákuchařkaseusmála 
a opětovalapolibek. 

„Kde jsoukluci?“ zeptalase. 
„Ještětrénují na mýtině v lesíku. Myslím, že máme chvilkupro sebe, coříkáš, miláčku?“ ruce 

mu sklouzly k jejímbokům a jejíšíji začal obdarovávat vášnivými dotekyrtů. 
„Počkej... mohouse každou chvíli vrátit a navíc už je prostřeno.“ 
„Ještěsenějaký čas zdrží. a oběd počká,“ pokračoval neodbytně v hlazení, ale jeho 

rucesejínakonecpodařilozastavit. 
„Lysandře, řekni mi, proč stále s chlapci trénuješ? po tom, co ti bylodopřánobožího daru 

a vyléčilses, jsemdoufala, že s tou magií v rodině bude konec. Že budeme žít normálně. Ale poslední 
měsíce neustále trénujete, měljsiopětsetkání v Ife a posel zemana Ladislava se po tobě často shání. 
“ 

„Silvie, mé znalosti nám do domu přinášejípeníze. a to nenívšechno. Právědíky tomu, 
covšechnojsem naše děti naučil, dosáhlyúspěchu a Yanisovisepodařilopřinéstlék na moji chorobu. 
Nebýt toho, už bych dnes nemusel býtmezi živými.“ 

„Ale nebýtmagie, je tu s námi dnes i Yorgos. na to asi zapomínáš. Všichnitřise hnali do světa 
za záchranou tvého života a on o nějpřišel.“ 

„Nevyčítej mi to! o tom jsmesejiž bavili mnohokrát. Sám serozhodlvycestovat. Nevíme, co 
s ním je a stále je naděje...“ 

„Myslíš, že kdyžse tu neobjevilčtyři roky, najednou zaklepe na dveře?“ v jejíchočíchsezaleskly 
slzy. „Období tvé nemoci bylopro měvelmi bolestivé. Nevědělajsem, jestliseněkterý z našich 
synůještěněkdyvrátí. Každý denjsem trnula, jestli do druhého dne nepřijdu i o tebe...“ 

Z oka sejívykutálela slza. Hned za nídalší. Lysandrosjisilně objal. v duchu se mu 
promítalaminulost i budoucnost a na jazyk mu nepřicházela slova, kterými by uměl manželku 
utěšit a ujistit, že bude všechno v pořádku. Neustále se mu vynořovalcíl, kterýse mu už jednou 
rozplynul, ale opět ho má před sebou... 

„Jduzavolatchlapce na oběd,“ řekl a věnovaljejítvářidalšíněžnýpolibek. 
Kdyžvyšelven, urputněpřemýšlel. Svou ženu a třisyny miloval z celého srdce, ale věděl, že má 

poslání. Zasvětil mu celý život, celé studium a koneckonců, proto i vycestoval z Alendosu 
do Kalevy. 

Vzpomínal na svéprvnísetkáníse Silviou, kdyžbylaještědívkou. na jejíkrásnýpohled, šaty a jak 
mu toto setkánízměnilo život. Jakožák na Amaratosověuniverzitě v Alendosu by nikdy neřekl, že si 
někdy založí rodinu. Věděl, že by mu to bránilo v jeho záměrech. a dnes tomu čelí. 

Jeho myšlenkysepřesunuly do dob, kdy v náručí drželjejichnejmladšího syna, Yarila. Uspával 
ho a vyprávěl mu příběhy, jak jednou sesvýmibratry bude poznávatsvět. Pohlédl do dáli 
a zaposlouchalse do zvukůpřírody. Bylkrásný letní den, kterýjako by k němupromlouvalpřesstébla 
trávy tančícíve vánku a zpěvptáků na stromech. Najednou dostal nápad... 

 

 „Yarile, Yanisi, pohov!“ zavelelLysandrosráznýmhlasem. 
Mladí kouzelnícisedící na mýtině v trávě začali procitat z meditačníhotransu. 
„Výborně! Je vidět, že svésoustředění stále zlepšujete. Kdyžjsem sem přišel, zkoušeljsem vás 

vyrušit, ale drželijstesedobře. Musíte sedokázatsoustředitnejen v uzavřenémístnosti, ale také 
v přírodě, která na vás působí. Ať už jsou to zvuky nebo doteky, nesmítesejiminechatodpoutat. Jen 
tak se naučíte sesílat zaklínadla i během rušných chvil, v boji nebo na koni.“ 
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Yanis a Yarilzůstávalive své meditační poloze a pozorněposlouchaliotce. 
„Matka připravilaoběd. Dříve, než se na nějodebereme, vám ale chci něcoříct,“ předtím, než 

pokračoval, nasucho polkl. „Chtělbychpoznat ty, kteří s vámi cestovali. Vím, uplynuly už dva roky, 
cojstese s nimi rozloučili a měljsem to říctdřív, ale uvědomiljsem si, že i díky nim jsem dnes tady. 
Chci je vidět a poděkovatjimosobně.“ 

Yaril, zaražený otcovými slovy, se podíval na Yanise, kterémuse také zdálo otcovo 
přánípodezřelé. 

„Dlouhojsme s nimi nemluvili,“ přerušil ticho Yanis. „Majísvůj vlastní život a každý je 
někdejinde. Myslím, že nenítřeba, abysjimpoděkoval.“ 

„Prostě je přiveďte do Skaliny a nejlépeconejdříve. Přeji si to. To nestačí?“ 
Po otcových slovech nastalo opětkrátké ticho plné smíšenýchmyšlenek. 
„Hůrka,“ řeklYaril, „odkudpocházíEgil, je pouzeněkolik dní cesty odsud. Vyhledám ho 

a poptámse i na Rynn. Znamená to, že pro nás chystáš úkol?“ 
Lysandros váhal s odpovědí a sklopil zrak k zemi. 
„Ale mámě to zatímneříkejte. Zůstaňmeradějipři tom poděkování.“ 
„V tom případě,“ zapojil seYanis, „půjdu i já po mého druha Hilmara. Prozraď nám, jaký je to 

úkol?“ 
„Všechnosedozvíte, až je přivedete …“ 
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