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Darius – nekouzlící kouzelník

Pro Niky 
- ruku v ruce světlým zítřkům



Těžká doba je jako temná brána. Projdeš-li jí, vystoupíš z ní 
posílen. A všechno, všechno se promění ve světlo.

Johannes Mario Simmel



I. část - Slet

Mladík, stojící uprostřed rozlehlé místnosti, upřeně 
hleděl na jedno místo před sebe. Nevšímal si ani 
praskajícího ohně v  krbu, dokonce ani mňoukání 
zbloudilé kočky ho nevyrušilo ze soustředění. Zavřel 
oči a dlaněmi před sebou opsal malý kruh. Zas oči 
otevřel a  na tváři se mu rozhostil blažený úsměv. 
Před ním ve vzduchu tančila světelná koule. No, spíše 
kulička. Celé místnosti dodávala zvláštní nádech, jak 
se z ní linulo mírně namodralé světlo.

Kdesi hluboko v hradu se ozvalo bouchnutí dveří. 
Mladík  oděný v  zeleném plášti, který mu sahal 
mírně pod kolena, sebou trhl a na chvilku spustil oči 
z planoucího objektu u stropu místnosti. 

Jakmile spustil kuličku z  očí, svítila stále méně 
a  méně až docela vyhasla a  s  mírným třesknutím 
se scvrkla sama do sebe. Jeho oči se za ní podívaly, 
ale už tam nebyla. Mírně posmutněl. Dveře za ním 
se otevřely. Otočil se a jeho zrak spočinul na krásné 
dívce s  dlouhými černými vlasy, které jí  barvou 
splývaly s oblečením. Dívka se mírně usmála, když si 
všimla jeho pohledu.



„Aha, to jsi ty,“ protáhl naoko nevzrušeně mladík, 
ale přitočil se k ní a na přivítání jí vlepil velkou pusu 
na tvář. „Sice tě, Vando, vidím rád, ale právě jsi mi 
zkazila Slunce!“

„To je mi líto,“ zašoupala provinile nohama. 
„Promiň.“

„Dobře,“ zasmál se, naklonil se k  ní a  objal ji 
kolem pasu. Její rysy jasně hovořily o tom, že pochází 
ze vznešeného lidského rodu. „Copak bys ráda?“

„Nejde ani tak o mě, jako o…“ 
Mladík zase ruku z jejích zad rychle sundal. „Ne, 

ne!“ vyděšeně se odtáhl. „Hlavně neříkej, že je zase 
nějaký ples a že by jsi chtěla jít. Víš, hrozně rád ze 
sebe dělám idiota tím, že neumím kroky a šlapu na 
nohy jak tobě, tak všem okolo, ale zrovna teď na to 
nemám náladu, protože…“

Ale černovláska ho nenechala domluvit. „Počkej 
přece,“ zasmála se a  dala mu prst na ústa, aby ho 
umlčela a  položila mu jednu ruku kolem ramen. 
„Mám na mysli důležitější věc, než nějaký ples. 
O moc důležitější, jak se zdá.“

„Opravdu?“ zarazil se, pustil ji a přešel místnost 
ke křeslu, kde se posadil. Zamyšleně se na dívku 
podíval. „Neposadíš se?“ ukázal na druhé křeslo. 

„Ani ne,“ zakroutila rychle hlavou. „Postojím.“



„Jak myslíš,“ pokrčil rameny. „Tak proč jsi tady?“ 
opět se do pěkné dívky vpil očima.

„Jde o to, že by s tebou ráda mluvila Réfa.“
Mladík nadskočil na křesle a  téměř vyděšeně se 

zeptal „Proboha – proč?“
„Vím já?“ pokrčila dívka rameny.
„Tak ti děkuju,“ procedil skrz zaťaté zuby a vstal 

z křesla. „Půjdeš se mnou?“ 
„Možná kousíček,“ prohodila koketně a otevřela 

dveře.
Oba vyšli z  pokoje, mladík se otočil a  přejel po 

zámku rukou a v tom to tlumeně luplo. „Cože? Ty si 
zamykáš kouzlem?“ rozesmála se černovláska.

„No a co má být?“ ohradil se.
„Nic, nic,“ uklidňovala ho. „Já jen že to už dneska 

nikdo nedělá.“
„Proč? Nevidím na tom nic špatného,“ pokrčil 

rameny.
„Až na to, že to už dneska umí každé malé dítě. 

Ještě se ti nestalo, že by tě někdo vykradl?“
„Ne,“ zakroutil hlavou. Na chvíli se odmlčel. 

„A jak bych si měl zamykat?“
Dívka pokrčila rameny. „Já si nezamykám.“
„Taky způsob,“ uznale pokýval mladík hlavou 

a  rozešel se po chodbě směrem ke komnatě Réfy - 
představené čarodějky Řádu.



Černovláska ho dohnala a  položila mu ruku 
kolem ramen. „Ale vážně – stejnak dneska už to 
kouzlo umí každý,“ kázala.

„Ať si,“ odsekl, „ale mně vyhovuje.“
„Dobře, dobře. Vždyť já nic neříkám,“ odtáhla se. 

„Už musím jít,“ ohlédla se dívka po chodbě, kterou 
právě přešli.

„Jasně, tak jdi. Ale zase se brzy uvidíme - doufám,“ 
přitáhl si ji a dal jí pusu na rozloučenou. Ještě chvilku 
tam stál a díval se, jak se od něj vzdaluje. 

Na rohu se otočila a  zavolala na něj „Taky 
doufám,“ a poslala mu vzdušnou pusu. Pak už mu 
úplně zmizela za rohem.

Darius posmutněl, znuděně se otočil a pokračoval 
v cestě po starých chodbách hradu.

Šel pořád dál studenými chodbami, nad hlavou 
se mu sbíhaly opěrné pilíře a  z  kamenných zdí na 
něj výstražně hleděly mrtvé oči chrličů. Vystoupal 
po točitých schodech do věže, kde měla Réfa svou 
komnatu. 

Když stanul u dveří, upravil se, trochu si prohrábl 
vlasy, narovnal se a zastrčil si košili pod plášť. Pak si 
odkašlal a decentně zaklepal na staré dřevěné dveře.

„Dále,“ dolehlo k  němu zevnitř. Ještě jednou se 
prohlédl a vzal za kliku.



„Konečně jsi tady, Darie!“ zvolala postarší dáma 
a  přešla starý a  kdysi jistě i  dost drahý koberec. 
Zastavila se kousek před ním. „No tak – půjdeš dál?“

Darius se nejistě rozešel směrem ke stolu, kam 
mu Réfa pokynula. Ještě se stihl otočil a všimnout si, 
že za sebou nezavřel dveře. Honem to udělal. 

Posadil se proti staré čarodějce, a i když židle byla 
pohodlná, seděl jako na trní.

Réfa na tváři vykouzlila úsměv, Darius si ji 
nechápavě prohlížel. „Koukáš na mě, jako kdyby jsi 
čekal to nejhorší!“ rozesmála se srdečně „Ale celkem 
nic se ti nestane.“

Celkem nic, zopakoval si pro sebe a křečovitě se 
usmál.

„Nekoukej na mě tak,“ usmála se. „Byly jsme přece 
s tvojí matkou nějaké kamarádky, a já jí slíbila, že se 
ti nic nestane, dokud tu budu, a tak se i stane. Takže 
už ti je snad jasné, že tě nepošlu do spárů nějakých 
ohavných skřetů, nebo něčeho takového.“ Darius se 
v sedě trochu uvolnil. „Jde o to, že se blíží, jak jistě 
víš, slet všech čarodějných řádů,“ mladík - čaroděj 
vnímavě přikývl. „No vida! A mně jde o to, abys tam 
náš řád zastupoval ty,“ dokončila dáma spokojeně.

„Ale… ale,“ začal zmateně. „Proč?“ vykoktal ze 
sebe nakonec. „Vždyť tam jsou samé čarodějky – 
co bych tam dělal já? Krom toho mám přece jiné 



povinnosti. A ani nejsem na hradě ničím důležitý… 
tedy krom toho, že jsem tu jediný muž, ale… no 
víte, jak jsem to myslel. Na slet přece vždycky chodí 
představená řádu, nebo někdo, kdo něco znamená. 
Mě by si tam nikdo ani nevšiml.“

„Ale to nemusí být na škodu,“ mrkla na něj 
čarodějka. „Prostě tam jen přijdeš, poslechneš si, co 
se řeší, a pak se zase vrátíš a všechno mi to vypovíš. 
Jednoduché, ne?“

„To sice ano, ale – Proč já? Proč tam nejdete vy?“ 
„Víš, letos vyšel slet na den, kdy máme v  plánu 

zasvěcování nových čarodějek – a tam přece nemůžu 
chybět. No řekni?“

„To asi nemůžete,“ přitakal smutně Darius.
„Tak vidíš,“ pochválila ho. „Takže si už rozumíme, 

ano?“
„Hm,“ utrousil odevzdaně a  pozoroval špičky 

svých bot pod stolem.
„Musela jsem tam poslat někoho zodpovědného, 

kdo ale nemá, jak ty říkáš, funkci. A  když jsem 
porovnala všechny čarodějky, které tu máme a tebe, 
tak jsi jasně zvítězil. A to nemluvím o tom, že už jsi 
pro Řád pár cest vykonal.“

„To je milé, že věříte zrovna mně,“ ušklíbl se 
Darius. U  staré čarodějky ještě chvíli zůstal, aby si 
vyslechl všechny potřebné informace, které bude 



pro svou cestu a pobyt na sletu potřebovat. Darius 
sice chápavě přikyvoval při Réfině výkladu, ale když 
vyšel z její komnaty, zjistil, že není schopen si vybavit 
vůbec nic z  toho, co mu říkala. Nejistě se otočil 
a chvíli koukal na zavřené dveře před sebou. Pozvedl 
ruku, že ještě jednou zaklepe, ale pak si to rozmyslel. 
Ne, ne – ona ukáže, že mi věří, dá mi takový důležitý 
úkol a já bych pak za ní přišel, že nevím, co říkala před 
pěti minutami, pobaveně potřásl hlavou. Kdepak 
– to by nebyl nejlepší nápad. Otočil se a sešel točité 
schody. Po studených ponurých chodbách, kde sem 
tam poblikávala pochodeň a  osvětlovala neurčitě 
několik málo sáhů od sebe na obě strany, se vydal do 
svého pokoje.

Když vzal za kliku, strnul. Bylo odemčeno. Vešel 
dovnitř a  nervózně se rozhlédl. Na posteli seděla 
Vanda a dívala se na překvapeného Daria. „C-c-co tu 
děláš?“ vykoktal mladík a nohou za sebou přibouchl 
dveře.

„Říkala jsem, že zamykat kouzlem je hloupost…“ 
uculila se. „Každý se ti sem dostane.“

„No…“ znejistěl „Tak jsi mi to ukázala a  teď už 
můžeš jít.“

„Mmm. Vyháníš mě,“ zamračila se, smutně 
sklonila hlavu a vstala z postele. Pomalu se šourala 



ke dveřím „No, tak se tu hezky měj… sám,“ otočila 
se na něj smutnýma očima mezi dveřmi.

„Ale ne! Já jen… musím si zabalit na cestu. 
Promiň.“

„Cože musíš? Na jakou cestu? Kam jedeš?“ 
rozběhla se zpátky k  němu přes celou místnost 
a skočila mu kolem krku. „Nesmíš mi odjet!“

„Taky se mi to nelíbí, Vando, věř mi, ale když Réfa 
chtěla, abych místo ní jel letos na slet,“ řekl tónem, 
který jasně vyjadřoval jeho nadšení pro tuto věc 
a ztěžka ji objal.

„A  co tam budeš dělat?“ vykulila Vanda oči. 
„Proč tam nejede sama? To mi dělá schválně! Jako 
by nestačilo, že mi tě závidí všechny čarodějky, teď 
ještě ona!“

„Ale jdi ty – co to povídáš?!“ pousmál se Darius 
„Byla to nejlepší kamarádka mé matky. Ta by si 
se mnou asi těžko chtěla něco začít, nemyslíš? 
A i kdyby, tak já bych se nenechal,“ dal Vandě pusu 
na čelo a zároveň se v duchu otřásl při představě, že 
tak líbá Réfu. Měl jí sice rád, ale...

„Jistě, já vím, jen…“ odmlčela se a  polkla slzy, 
které se jí tlačily do očí. „A kdy že to máš odjet?“

„Právě že už zítra,“ vzdychl Darius.



„Už zítra?“ přeptala se smutně. Na chvíli se 
odvrátila.

„Už zítra,“ opakoval ztěžka Darius a pohladil ji po 
hlavě a na chvíli mezi prsty sevřel její černé vlasy.

Vanda se k němu otočila a něžně ho políbila. „Ale 
vrať se mi!“

„A kam jinam bych asi chodil?“ pousmál se. „Já 
jsem tu vyrůstal celé dětství – nemám jiný domov.“

„Já vím, ale… co když tě ten velký svět venku 
uchvátí a už nedá zpět?“

„Jedu jen na slet, ne na okružní jízdu po světě. 
A nech už toho, nebo budu smutný taky.“

„To nechci – raději už půjdu, aby ses mohl 
připravovat.“

„Ještě tě doprovodím do pokoje,“ otevřel jí dveře 
a pak je za sebou zase zabouchl. Vydali se ruku v ruce 
po studené chodbě.

Když ji doprovodil do jejího pokoje a vrátil se do 
svého, ještě dlouho ležel líně na posteli. A ležel by jistě 
daleko déle, kdyby ho nepřišla Réfa zkontrolovat, 
jestli se připravuje na cestu. Nebyla příliš spokojena, 
že ho vidí jen tak se povalovat a  práce žádná. 
„Darie?“ zazněl pokojem její hromový hlas. Mladý 
kouzelník vyskočil z postele a zmateně se rozhlížel po 
prázdném pokoji. Ale ať koukal, jak koukal, nikoho 
neviděl. A hlas už se neozýval. Zase si unaveně sedl 



na postel a promnul si oči. Už začínáš bláznit, hochu, 
řekl si a opět si pohodlně lehl na postel. Měl by ses 
pořádně vyspat. Připravit se můžeš až ráno… otočil 
se obličejem ke zdi, a zavřel oči. Ale jen co to udělal, 
zaburácel hlas podruhé: „Darie! To si ze mě děláš 
legraci, ne? Koukám, že jsem spíš měla říci některé 
čarodějce. Člověk si myslí, jediný muž v  řádu, tak 
bude spolehlivý a  ono ne?“ Vyskočil, jako by měl 
pod sebou rozžhavené uhlíky a zase se rozhlédl po 
pokoji. Teď to uviděl! Réfin obličej v  praskajícím 
ohni v krbu. „Darie?“

„Ehm, ehm, zdravím Tě, Réfo,“ vykoktal. 
„Ne, ne… jistě že je dobře, že jsi řekla mně. Já Tě 
nezklamu!“ snažil se omluvit. 

„Tak to jsem tedy zvědavá – zatím jsi totiž na 
nejlepší cestě. Nicméně ráda se nechám překvapit,“ 
poznamenala ohnivá hlava. „A mohl by jsi začít třeba 
hned tím, že by ses připravoval na zítřejší cestu.“

„A nestačilo by to až zítra? Jsem už unavený…“ 
vysvětloval.

„To si dovedu představit,“ vedle její ohnivé hlavy 
se objevila ještě jedna, která patřila Vandě. Za několik 
okamžiků se zase rozplynula. „Ale nemohlo“ 

„Dobrá, dobrá. tak já teda už vstávám,“ přitakal 
otráveně a  posadil se na posteli, odkud se pak 
pokusil vstát. Kupodivu se to povedlo, a  i nohy ho 



ještě poslouchaly. Začal se potácet po místnosti, a   
hledat svůj batoh. „Teď už to zvládnu sám,“ ohlédl 
se nervózně po planoucím obličeji staré čarodějky. 
Ohnivá koule s  rysy jejich představené přikývla, 
obrátila se obličejem ke zdi krbu, a pak se z ní stal 
zase jen obyčejný oheň, který tančil na rudočerných 
uhlících na zemi krbu.  

XXX

Druhého dne ráno ho probudil Réfin hlas, který 
mu v hlavě pořád dokola opakoval: „Už je čas, Darie 
– vstávej… už je čas.“ Rychle vstal, protože moc dobře 
věděl, co tyhle kouzelnické budíky umí – za chvilku 
by ten hlas křičel a nešlo by ho zastavit… takže raději 
vstal. V  hlavě mu probíhaly všechny katastrofální 
vize, co by se mu mohlo na cestě stát, ale pak se 
napomenul: Ale jdi – co by se asi tak mohlo  stát? 
Bude tam prostě nuda… staré babky si budou pořád 
povídat a  tlachat. Pak se ještě snažil vybavit si to 
nejnutnější, co mu Réfa řekla. Prostě tam jen přijdeš, 
poslechneš si, co se řeší, a pak se zase vrátíš a všechno 
mi to vypovíš. No – snad bych to mohl zvládnout… 
povzdechl si ještě a došel ke skříni. Otevřel ji a ospale 
do ní mžoural. Chvíli to trvalo, ale nakonec si vybral 



oblečení na cestu. Všechno, co potřeboval vyndal na 
postel a pak zase skříň zavřel. Došel k posteli a začal 
se oblékat. V  tichosti bral do rukou jednotlivé díly 
oblečení a pracně je na sebe soukal. Kalhoty, košili, 
vysoké jezdecké boty a  nakonec čarodějský plášť. 
Připnul si sponu pod krkem a přejel rukou po boku 
pláště, až se zavlnil. Nakonec si došel ještě pro batoh, 
který měl od včerejšího večera připravený na křesle. 
Přehodil si ho přes rameno, zívl, otočil se ke dveřím 
a vydal se směrem ke stájím.

Kráčel po ztichlém hradu. Celá budova byla 
ještě v hlubokém spánku, jen jeho kroky se ozývaly 
temnými chodbami – ani pochodně už nesvítily. Ne, 
že by to bylo kdo ví jaké světlo, ale lepší než nic. Co 
by se stalo, kdyby mě probudila ještě o chvilku později? 
Šlo mu hlavou, zatímco se šoural po chodbě a nohy 
tahal za sebou po studené zemi, kterou cítil i  přes 
podrážky. No jistě že nic! Nikdo by si toho ani nevšiml! 
Čert ví, kolik je vůbec hodin! zastavil se, zavřel oči 
a  zamyslel se. Když oči otevřel vznášel se mu před 
očima malý obláček, ve kterém byly hodiny. Půl páté 
– no bezva! Pomyslel si a máchl po obláčku rukou, 
takže se rozplynul. Pokračoval ke stájím. Viděl sotva 
pár kroků před sebe, protože venku byla ještě tma. 
V užších uličkách, které propojovaly velké chodby se 
ospale potácel ode zdi ke zdi. Konečně, asi na třetí 



pokus, dobloudil do stájí, které hledal. Musel si přece 
vzít něco, na čem pojede. Procházel kolem věšáků, 
kde byla zavěšená košťata a pod nimi speciální boty. 
Tiše se na temné stíny létajících věcí podíval a kysele 
se zašklebil. Proboha – jak na tomhle může někdo 
cestovat? Popošel dál a ze svého stání na něj hleděl 
jednorožec. Nádherné zvíře klidně stálo a pozorovalo 
ho svýma temnýma očima. I  za tmy byla znatelná 
jeho panensky bílá srst. Došel k němu a jednorožec 
přistoupil k  dřevěnému hrazení, aby na něj Darius 
dosáhl. Ten si ho jen pohladil a poplácal ho po šíji. 
„Jsi pěkný,“ promluvil na něj tiše. „Tak jako každý 
den, co jsem tě viděl,“ ještě ho pohladil a pokračoval 
dál po stáji. V dalším boxu majestátně stála u stěny 
mantichora. Ani se na Daria nepodívala. Zakroutil 
hlavou nad její nafoukaností a pokračoval dál. 

Konečně došel, kam až chtěl – k  jeho gryfovi. 
A ten, jako jediný v celé stáji, spal. Byl to jediný gryfin 
široko daleko – většina jich totiž patřila bohatým 
králům, coby symbol moci, a oni na nich vyjížděli do 
bitev. Takže gryfové pomalu ale jistě vymírali, až… 
až už jsi v zajetí zbyl jen ty, dořekl potichu k ležícímu 
stínu Darius. Jasně, že jinak gryfové ještě jsou, ale kdo 
ví kde. Někde se prohání po zapomenutých planinách. 
A  tak není divu, že mladý kouzelník byl na své zvíře 
MOC hrdý a  měl ho vážně rád. Téměř neslyšně 



otevřel dřevěnou branku a  vešel do kóje. Pomalu 
přistoupil ke zvířeti a položil mu ruku na krk. „No, 
ahoj,“ poplácal ho.

„Musíš mě budit?“ otočil na něj gryf hlavu, kterou 
měl až doteď složenou pod křídlem.

„Dělám to nerad, ale musím,“ odvětil Darius.
„Hm,“ odfrklo si zvíře a  pomalu se zvedlo na 

nohy. „A co je to tentokrát? Doufám že aspoň něco, 
co stojí za řeč,“ prohlížel si svého pána úkosem.

„Tak to rozhodně,“ pokýval hlavou, aby mu dodal 
elán.

„A proč ti nevěřím?“ odvrátilo se od něj zvíře.
„Ale no tak…“ konejšil ho mladý čaroděj. 

„Nikoho jiného nemám,“ dodal smutně. Ale zvíře 
se ani nehnulo. Otočil se k místu, kde na polici bylo 
položené jezdecké sedlo, otevřel na něm brašny 
a začal tam soukat všechny věci, co měl v batohu. 

Když skončil, měl batoh úplně prázdný. „No, to 
mi tedy ten batoh byl platný,“ pousmál se a odhodil 
ho do kouta stání.

„Asi tak, jako mě je platné sedlo – úplně na nic,“ 
zašklebilo se zvíře.

„Ale nech toho! A  vůbec – otoč se, abych ti ho 
mohl nasadit,“ držel těžké sedlo na napřažených 
rukou a trpělivě čekal, až se zvíře otočí.



„Ale dělám to naposled, a jen proto, že to jsi ty! 
Nenávidím ho,“ poznamenal gryf, zatímco se otáčel, 
aby mu mohl Darius začít pásat popruhy. „To mi 
děláš schválně, viď?“ počkal ještě, než mu ho Darius 
pořádně utáhne, a pak se otočil, aby na svého pána 
viděl. „Kdy už se naučíš jezdit bez toho hrozného 
sedla?“ zeptal se dotčeně.

„Asi nikdy,“ poplácal ho přátelsky po hřbetu 
čaroděj. „Copak jsem nějaký barbar?“

„Vážně to chceš vědět?“ zeptalo se zvíře a lišácky 
mu zablesklo v očích.

„Ne – raději mi to neříkej. Ale já ti řeknu, proč 
používám to sedlo – je to jednoduché, prostě jsem 
moc pohodlný,“ usmál se a  vyvedl zvíře ze  stání. 
„Teď tu počkej – otevřu bránu,“ pohlédl významně 
na gryfa.

„Tak to je fajn, že to aspoň vím,“ prohodilo ještě 
zvíře. Jak se od něj Darius vzdaloval, slyšel ho ještě 
brblat. „Nejdřív po mně chce, abych šel, pak zas 
hned, abych stál. Taky by nevadilo, kdyby si vybral.“

S  úsměvem na rtech došel čaroděj až k  velké 
bráně, která vedla ven ze stájí. Natáhl se po západce 
a  uvolnil ji. Dveře povolily a  dovnitř vnikl mdlý 
proužek světla. „Venku už svítá,“ poznamenal 
nedůležitě a  otevřel vrata dokořán. Těsně při zemi 
se dovnitř vloudila ranní mlha. „Tak, můžeme jít,“ 



otočil se na zvíře, které poslušně stálo uprostřed 
uličky mezi stáními.

„Skvělý,“ prohodil posměšně gryf „Už jsem 
myslel, že tu zkamením,“ pomalu se rozešel k bráně, 
kde Darius stál. 

Čaroděj byl opřený o zeď a pozoroval slunce, jak 
v dáli vychází mezi dvěma kopci. Nedočkavě sebou 
trhl, když zaregistroval, že gryfin stojí vedle něj. „Má 
to něco do sebe, co?“ zafilosofovalo zvíře.

„To určitě, ale od toho tu nejsme,“ upravil mu 
Darius ještě sedlo na zádech, „bohužel.“

„Jak bohužel? Kam jedeme?“
„Na slet čarodějných řádů,“ přiznal pravdu raději 

hned Darius.
„Cože?“ ustoupil překvapeně gryf. Darius už na 

něj chtěl nasednout, a když mu těsně pod nohou zvíře 
uhnulo, měl chvíli co dělat, aby se udržel na nohou. 
„Tam jsou přece staré čarodějky, které řeší ty největší 
pitomosti, na jaké si jen dokážeš vzpomenout. 
A všechny létají na košťatech – co já tam budu dělat? 
Né, né ,né! tam už mě nikdo nikdy nedostane – 
jednou mi to úplně stačilo!“ zaúpělo zvíře.

„Ty už jsi tam byl?“ vykulil oči překvapeně mladík.
„Byl,“ přikývlo zvíře. „A jako takový ti říkám, že 

to opravdu nemá cenu.“



„Ale já o  tom vím – a  to jsem tam ani nemusel 
být. Však já taky nevím, co tam budu dělat, jen si 
nemysli“ postěžoval si Darius a  opřel se ramenem 
o rám brány.

„Skvělý,“ zhodnotil situaci gryf. „Tak proč tam 
jezdíme, když ani jeden nevíme, co tam budeme 
dělat?“

Čaroděj se na něj káravě podíval „Je to úkol… od 
Réfy… a to se člověk neptá proč, ale prostě ho udělá.“

„Člověk možná, ale já se ptám,“ zabrblalo zvíře. 
„Já… nevím… ale – měli bychom vyrazit!“ 

vzpomněl si čaroděj a sám se napomenul, že se nechal 
málem ukolébat, aby nikam nejezdil. Došel ke zvířeti 
a nasedl na něj. „Třeba to nebude tak nudné… nebo 
tak dlouhé,“ zadoufal nahlas.

„Snad,“ odfrkl gryfin „Ale spíš bych řekl, že to 
bude pekelně dlouhé a  ještě víc nudné,“ roztáhl 
křídla a líně si je protáhl. 

Pomalu se vznesl i s Dariem do vzduchu a rozletěl 
se směrem nad les, který byl všude kolem hradu. 
„A kam že to vůbec letíme?“ otočil se na čaroděje.

„K Městu Roklin.“
„Hm, pěkná dálka,“ pokýval uznale hlavou gryfin. 

„A potom?“
„No, hehe,“ zasmál se rozpačitě. „Budeme 

spoléhat na náš orientační smysl?“ uculil se nakonec.



„Aha – chceš říct na můj. Ty žádný nemáš,“ 
poopravil ho gryf a zase obrátil hlavu dopředu, aby 
viděl na cestu.

Letěli už několik hodin a pod nohama jim ubíhala 
měnící se krajina. Hluboké lesy přecházely v rozkvetlé 
louky, které protínaly modré šňůrky potůčků. Čas od 
času také přelétli nahnědlý proužek cesty, na které se 
místy plahočili cestovatelé a obchodníci.

„Stejně je to krása – proč jen nelítám častěji?“ 
nakláněl se Darius v  sedle a  se zájmem pozoroval 
barevné čtverce pod sebou.

„Protože by jsi mě strhal,“ odvětil nepřítomně 
gryf. „A vůbec – nevrť se tam tolik!“

„Všechno vidíš moc černě. Vždyť to není taková 
hrůza!“

„No, možná pro tebe, ale kdo koho nosí na 
zádech? Aha! Víš, nerad ti to říkám, ale od posledně 
jsi nějak přibral,“ rozhlédl se gryf po okolí. „Támhle 
na chvilku přistanu, nebo mi prasknou záda. Nejsem 
na takovou zátěž zvyklý. Přece jen – kdy jsme si 
vyletěli naposledy?“

„No nějaký pátek už to bude, to je pravda“ 
odpověděl Darius.

„Myslíš, těch osm měsíců, co jsem jen tak 
postával ve stáji a občas jsem se šel proletět sám, aby 
mi neztuhly svaly?“



„To jsem měl asi na mysli, no…“ 
Začali se pomalu snášet k zemi.
Jen dosedli na zem, tak zvíře netrpělivě zahrabalo 

pařátem v  měkké půdě. „Mohl by jsi, prosím, 
slézt?“ ohlédl se na kouzelníka, který si v  sedle na 
jeho zádech hověl a nevypadalo to, že jen tak sleze. 
Decentně do něj vrazil křídlem. „Darie!“

„No jo, no jo,“ ušklíbl se mladík kysele. „Vždyť už 
jdu!“ slezl na zem a zamyšleně se podíval na hrdou 
hlavu svého zvířete. „Ty máš teda dneska náladu, 
poslyš.“

„Normální, řekl bych,“ odvětil suše gryfin. 
„Normální na to, když mě někdo vzbudí,“ upřesnil.

Darius sklopil oči na zem a  zamyšleně odkopl 
kamínek, který se mu povaloval u  boty. „Jdu se 
projít,“ podíval se krátce na gryfa.

„Já ne – počkám tu,“ zalesklo se zvířeti v očích, 
jako kdyby se chtělo zasmát a přikývlo.

Kouzelník beze slova odešel z mýtinky, na kterou 
přistáli. Zašel do stínu listnatých stromů, které 
kolem tvořily jakousi alej a pod jeden se usadil. Seděl 
na vlhkém kameni a přemýšlel. Tak to nám to hezky 
začíná, pomyslel si sklíčeně. Začal ho zábst zadek ze 
studeného kamene, a tak se raději postavil. 

Dlouho ho ale nebavilo být sám, a  tak se vrátil 
ke gryfovi, který ležel na zelené trávě a  hlavu měl 



složenou na zkřížených pařátech. „Ahoj,“ řekl Darius 
trochu mimoděk.

„To už jsi zase tady?“ pozvedl gryf hlavu.
„Hm,“ posadil se čaroděj vedle něj.
Ještě asi půl hodiny tam oba tak líně leželi, dívali 

se jeden na druhého a  slunce jim příjemně svítilo 
nad hlavou.

XXX

„Máš s  sebou vůbec nějakou zbraň?“ protnul 
náhle ticho gryfin a  změřil si pohledem sedlo, na 
kterém to nevypadalo, že je tam někde připásán meč.

„Tak jako – jsem přece kouzelník, ne?“ pozvedl 
významně ruce Darius. „Proč?“

„Nic – jen tak. Napadlo mě,“ na chvíli se odmlčel 
a  přelétl pohledem okolní stromy, „co kdyby nás 
někdo přepadl?“

„Nech si laskavě těch katastrofálních vizí,“ okřikl 
ho mladý kouzelník. 

„No jo, no jo – už mlčím. Ptal jsem se jen 
proto, že já se  nehodlám nechat zamordovat hned, 
jakmile vystrčím zobák ze stáje,“ zadíval se svému 
pánovi pochybovačně na ruce, které ještě stále držel 
významně před sebou. „Možná bychom už mohli 
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