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Vzpínajíce se vysoko k obloze, drsní a rozpukaní strážcové hor hleděli nehybně dolů na zelenou 

dolinu, která se bezstarostně vinula mezi skalami. Jejich vrcholky překrýval věčný sníh, jenž se v 
propastech a trhlinách měnil v zelenomodrý led, jemuž ani ten nejsilnější sluneční jas nedokázal vzít 

jeho nádheru. 

Na jedné straně vysoko položené oblasti, v sevření skalních stěn, ležely dvě obrovské postavy, 

jako by byly samy částí těchto skal. Blaženě se natáhly a vychutnávaly si hřejivé sluneční paprsky. 
Zprvu hleděly na tmavomodrou oblohu. Jejich pohledy ale brzy sklouzly k veselému životu, který se 

odehrával na nich a kolem nich. 

Na obou stranách vesele zurčícího potůčku páslo se stádo horských koz. Hlídal ho štíhlý, vysoký 

chlapec, který musel hned tu a hned zase tam přiskočit, aby zabránil neposedným zvířatům vystupovat 
na útesy. 

Ve své horlivosti oba obry nezpozoroval, dokud neklopýtl a nespadl do dlaně na hřejivou zemi 
odpočívající ruky jednoho z nich. Ten ho pevně zachytil a trošku s ním zatřásl. 

„Nemůžeš se dívat kolem sebe, ty trpaslíku?“ zvolal pobaveně, až okolo zahučela ozvěna, jako by 

zaduněl hrom. 

„Pusť mě,“ volal hoch a bránil se ze všech sil. „Pusť mě, jinak tam naproti spadne Fu-fu ze skály.“ 

„A bylo by to tak zlé?“ přál si obr vědět. Přitom ale uvolnil své sevření, takže jeho malý vězeň 
mohl vyklouznout. 

Jako blesk byl chlapec odtud na nebezpečném místě, kde se nalézala koza. Obr však byl ještě 

rychlejší. Jen se trochu vzpřímil, natáhl svou dlouhou ruku a uchopil kozu. Ta se nyní vznášela nad 
hlavou svého malého ochránce a smích velkého bytostného znovu rozburácel ozvěnu. 

„Ihned postav Fu-fu na zem!“ domáhal se chlapec, který se obrátil a bez dechu spěchal nazpět. Co 

však mohl zmoci proti smějícímu se obru? 

Tu ale přišla nečekaná pomoc. Druhý obr se probudil ze svého snění a rozkazuje, obrátil se ke 

svému společníku. 

„Dej chlapci kozu zpět, nezaslouží si, abys ho trápil, Uru.“ 

Ten hned postavil nebohé zvíře na zem a to velkými skoky pospíchalo ke svému malému pánovi.  

„Fu-fu, ty neposlušná,“ káral ji tento, současně ji však přitom něžně objímal. „Jak jsi stále 
neopatrná,“ vytýkal jí. 

Snažil se zachráněnou přidružit k čile se pasoucímu stádu. 

Tu ho něco napadlo. Obrátil se, pohlédl na oba obry, kteří ho pozorovali, a zvolal: 

„Děkuji ti, Velký!“ 

„Koho myslíš, trpaslíku?“ zeptal se jeho trýznitel. „My oba jsme velcí.“ 

„Velký je ten, kdo je spravedlivý,“ zazněla nečekaná odpověď. 

Chlapec chtěl již odejít, když tu se ozval hlas jeho zachránce: 

„Líbíš se mi, ty maličký. Pojď se svými zvířaty sem, můžeme si popovídat. Uru jen žertoval. 
Nesmí vám nijak ublížit.“ 

Ochotně svolal chlapec písknutím své čtyřnohé chráněnce dohromady, a s radostí zjistil, že v 

blízkosti obou obrů bujela šťavnatá tráva a byliny. 
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„Co považuješ za spravedlivé?“ ptal se první obr, hned jak se malý pastýř pohodlně usadil na 

jeho nohou a udělal si výhled na své kozy. 

„Spravedlivý je ten, kdo ze svého nitra ví, co činit, aby zůstal se vším kolem ve 

vyrovnání.“ „Tomu nerozumím,“ zabručel Uru, zatímco jeho společník chtěl vědět: 

„To ti řekl kdo?“ 

„Můj otec.“ 

„Zavolej tedy svého otce, aby nám to vysvětlil,“ žádal obr. 

„To nemohu. On již není zde,“ s povzdechem odpověděl chlapec. 

„S kým tedy nyní žiješ? Komu patří zvířata?“ chtěl dále vědět obr. „Nyní patří Wunovi, s 
nímž také žiji. Bije mne, když se některé koze něco stane.“ „Je to tvůj dědeček?“ 

„To nevím. Oh, slunce již zapadá a já musím jít domů.“ 

Obratně vyskočil, zapískal na svá zvířata a spěchal s nimi po úzké pěšině dolů z kopce. Uru se 

zvedl a díval se přes úbočí za ním. „Tam dole je pár krtin, tam asi trpaslík bydlí,“ usoudil. 

„On je požehnaným dítětem. Nevidíš to? Jemu nesmíš nic udělat,“ napomínal ho jeho 

společník. 
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Ráno příštího dne ubíral se malý pastýř se stádem opět lehkým krokem nahoru do skal. 

Chlapec se chtěl původně obrátit jiným směrem, ale jakýsi hlas v něm mu říkal, že by to byla 
chyba Vždyť přece nikdy předtím obry neviděl. Bylo také celkem možné, že mezitím odtáhli 

někam dál. 

Ale ne! Leželi tu a kynuli mu vstříc. Znovu a znovu musel se při výstupu vzhůru na ně dívat. 
Jak nádherně tyto obrovské postavy zapadaly do prostředí hor! Mohlo by se říci, že byly s těmito 

vrásčitými skalními útesy a průrvami zajedno. Divoce a hrozivě vyhlížely jejich obrovité údy. 
Když ale člověk zvedl oči k jejich hlavám, musela ho všechna bázeň přejít. Chlapec nechápal, jak 

se jich mohl předešlý den bát. Dnes se mu jevili dobří a radostní. 

Zavolal na ně zvonivým pozdravem, a jejich hřmotný smích zazněl mu vstříc. „Posaď se k 

nám, trpaslíku,“ zvolal Uru. „Budeme dobře opatrovat tvoje zvířata.“ 

Ale než nechal chlapec své kozy pást, nejprve je jednu po druhé s polaskáním ještě pozdržel a 

mnohé zvíře zvlášť napomenul k opatrnosti. Až potom malý pastýř následoval vyzvání. Trochu 
váhavě vystoupil na pohostinně nabídnutou nohu jednoho obra a rozhlížel se kolem sebe. 

Vyvýšené místo mu nabízelo mnohem větší výhled. Viděl nejen na své rozeběhnuté pasoucí se 
chráněnce, ale rozhled se mu odkrýval i daleko do vzdálených hor. 

Co tam uviděl, mu málem zastavilo dech. Že by tam byli ještě další obři? Zdálo se, že je 

rozeznává všude. 

Když dosud Mlčící, jak svého nového obrovitého společníka Murua chlapec nazval, 
porozuměl jeho myšlenkám, zeptal se: 

„Co se divíš, chlapče? Nevěděl jsi, že nás, strážců hor, je víc?“ 

„Kdy jste sem přišli?“ odpověděl chlapec otázkou. Uru se otázce hlasitě rozesmál, ale Muru 
odvětil vážně: „Nepřišli jsme nikdy. Byli jsme tu od té doby, co stojí tyto hory.“ 

„Ale já jsem vás ještě nikdy neviděl,“ přemýšlel pastýř. „Jak je to možné?“ 

„Ty jsi ještě mnohé neviděl, trpaslíku,“ zvolal Uru bujaře. „Tvoje oči byly slepé jako oči 

malého mláděte. Teprve se pomalu otevírají.“ 

„Potom má Wun, ten starý dole, též ještě slepé oči. Spílal mi, když jsem se ho na vás ptal, a 

řekl, že jsem si vymyslel pohádku. Jako bych si vás mohl vymyslet!“ dodal chlapec se smíchem.  

„Lidí se nesmíš ptát, když chceš vědět něco o nás.“ „Ó, tak se ptám vás, vy velcí.“ 

„To je správné,“ chválil Muru vážně. „Dostane se ti také odpovědi, ale nejprve nám musíš 

vyprávět o sobě. Jak se jmenuješ a co jsi prožil?“ 

„Wun mi říká Miang, a předtím mi tak říkal i můj otec. Žili jsme tam dole, kam až mi paměť 

sahá. Můj otec, kterého jmenovali správcem, byl větší a krásnější než ostatní. Jednoho dne vytáhl 
s ostatními muži proti velkým ptákům, kteří kradli naše kozy. Muži se pak vrátili bez něj a říkali, že 

si ho hory ponechaly. Od té doby žiji s Wunem, jenž se nastěhoval ke mně do otcovy chaty, která 
je větší a hezčí než jeho stará chata Když s něčím nesouhlasím, zbije mne.“ 

„Takže s ním nejsi rád?“ chtěl vědět Muru. „Ne. Nic už není tak hezké, co je otec pryč.“ „A 

tvoje matka?“ 

„O žádné nevím. Nevzpomínám si na ni. Možná jsem žádnou neměl,“ pravil chlapec 
zamyšleně. „To je vše, co vám můžu říct,“ uzavřel. 
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„Nyní mi vyprávějte o sobě vy.“ 

Muru ale začal otázkou: „Kdo vyrobil tvoji brašnu, ve které si nosíš jídlo do hor?“ „Já sám,“ 

zněla chlapcova radostná odpověď. 

„A kdo zhotovil tvůj oděv?“ 

A Muru ukázal na dílec sestavený z kůží, jenž kryl chlapcova záda a boky. „Pomáhal mi při tom 

Wun, předtím to dělal otec.“ 

„A kdo utvořil tebe?“ 

„Mě?“ podivil se Miang. „Byl jsem tu, co si pamatuji.“ 

„To není tak dlouho, ty trpaslíku,“ zafuněl Uru, zatímco Muru se ptal: „A kde jsi byl předtím?“ 

Tato otázka byla nad Miangovo chápání. Rád, že přišel čas zahnat stádo k prameni, vyklouzl z 

odpovědi. Ale zatímco nechal zvířata pít, a potom je sháněl dohromady k návratu, musel o tom 
přemýšlet. Konečně to rozřešil a volal na Murua: 

„Asi jsem vznikl stejně jako tato kůzlata, která přišla na svět díky své matce.“ 

„Dobrá myšlenka,“ pochválil obr. „A tvá matka přišla z jiné matky, a tak to jde zpět, až k té 

nejprvnější. Ta ale byla stvořena,“ důrazně pravil Muru. 

„To musel učinit někdo veliký,“ řekl Miang, jenž se opřel o obrovu nohu, aby mu mohl hledět 

do tváře. 

Se zalíbením pohlédl velikán na hocha, v jehož tázavém pohledu se nyní odrážel jas.  

„Ano, chlapče, ten, jenž stvořil první ženu, je Nejvyšší na celém světě. Všechno, co můžeš 

vidět, stvořil On. Také nás. Mnohem dříve, než byli lidé, zavolal nás a ustanovil nás jako strážce 
hor. Jsme částí tohoto kamenného světa.“ 

Umlkl. Bylo pro něho těžké toto vše vtěsnat do slov. V chlapci se ale probudila horlivost 

slyšet více. „Co by se stalo, kdybyste odešli pryč, někam daleko z těchto hor?“ 

„Potom by se rozpadly a pomalu zřítily.“ 

„Ležíte tady stále? Není to nudné?“ 

Uru se začal smát. 

„Hoho, trpaslíku, myslíš si, že sloužíme Nejvyššímu leností? Ne. Když vy trpaslíci spíte, my 

pracujeme.“ 

„Zlepšujeme a stavíme, měníme na vyšší rozkaz,“ vzal si slovo opět Muru. „Což jsi ještě nikdy 

neslyšel, jak to v horách rachotí, když se do doliny kutálí skály?“ 

Miang přikývl. Jak nádherné to všechno bylo. Pohltilo ho hluboké přemýšlení, a také oba obři 

již více nic neříkali. 

Když slunce začalo zapadat, do chlapce se vrátil život. Volala ho povinnost. 

„Zítra zase přijdu, velcí,“ slíbil, a potom se se svým poskakujícím stádem vzdálil. A opravdu 

přicházel každý den. Pomalu se tak v něm formovaly myšlenky a pevné pojmy. Velcí mohli mu 
přitom jen málo pomoci, přestože Muru častokrát jediným slovem dal jeho myšlenkám nový 

směr. 
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Existuje Nejvyšší. Ten všechno stvořil, vše, co žije, ale i všechno ostatní.  

To stálo nyní tak pevně v chlapcově duši, jako by to byl od nepaměti věděl. 

Když ale tento Nejvyšší všechno stvořil, tak mu také všechno musí patřit. To byla druhá pravda, 

která v Miangovi zářivě vzklíčila. 

Ale když je všechno jeho, pak i já jsem jeho vlastnictvím. A potom následovalo i to poslední, na 

co ještě přišel:  

Když jsem jeho vlastnictvím, tak mu musím sloužit ze všech svých sil. 

„Slyš, Muru,“ pravil jednoho dne. „Musím najít Nejvyššího, abych se dozvěděl, jak mu mám 
sloužit. Chci opatrovat raději jeho kozy, než Wunovy, který je vzal mému otci. Ale kde jsou jeho 

kozy, a kde je On?“ 

„To ti nemohu říci, Miangu. Musíš jít do světa a hledat odpověď.“ 

To bylo něco úplně nového, co musel nejdříve promyslet. Ale v této myšlence bylo cosi mocně 

lákavého: jít ven, za hranice těchto hor, vidět, co leží na druhé straně! Najít Nejvyššího a vstoupit 
do Jeho služeb! 



 

 

M I A N G  -  F O N G  

7 

Každým dnem vzrůstala v chlapci niterná touha. Jednoho rána předstoupil před své přátele s 

pevným odhodláním: 

„Až dnes večer přivedu kozy domů, potom chci všeho zanechat a jít k Nejvyššímu. Řekl jsem 

to Wunovi. Jemu se to hodí, jen... odejdu-li, nesmím se již nikdy vrátit. To ale ani nechci.“ 

„Nebude ti zatěžko, odloučit se od tvých koz?“ ptal se Muru důrazně, byl ale překvapený, 
když chlapec s největší vážností odvětil: 

„Na tom přece nezáleží tomu, kdo chce jít hledat a najít Nejvyššího.“ 

Později, když si chlapec, jak se mu už stalo zvykem, našel místo na Uruově koleni, prosil: 

„Mohli byste mi poradit, kterou cestou se mám vydat, abych se co nejrychleji, jak je to jen 
možné, dostal k cíli?“ 

„Můžeme ti pomoci kupředu k další zastávce tvé cesty, Miangu. Víc učinit nemůžeme, ale tak 
to má být.“ 

„Přijď dnes večer sem nahoru. Potom tě Uru přenese přes doliny k bílému vrcholu tam naproti. 

Ušetříš si tím mnoho obtížného lezení a velmi namáhavou cestu. Tam, kde tě Uru postaví na nohy, 
najdeš obydlí. Bydlí v něm prastarý mudrc, který je určen být ti učitelem. Je ale jen ve tvých 
rukou, jestli tě přijme. My ti můžeme pomoci jen s těžkostmi v horách. Vše ostatní musíš 

překonat sám.“ 

„Budu to umět?“ zeptal se chlapec plaše. Hluboká vážnost jeho obrovitých přátel trochu 

potlačila jeho žhavou podnikavost. 

„Určitě to zvládneš, když svůj cíl, najít Nejvyššího, nikdy nespustíš z očí. Potom se ti na tvých 

cestách dostane pomoci.“ 

Večer stál Miang před svými přáteli. Byl oblečen jako vždy, nic nehovořilo o výbavě na velké 

putování, snad jen trochu plnější brašna s jídlem. 

„Nemáš nějaký lepší, teplejší oděv, trpaslíku?“ vyptával se Uru dobromyslně. „Promrzneš, tam 

nahoře je velký mráz.“ 

„Ne, nemám nic lepšího,“ řekl chlapec s tichou bolestí. „Prosil jsem Wuna, aby mi dal 

kožešinu mého otce, ale vysmál se mi.“ 

 Obři na okamžik pohlédli jeden na druhého, a potom Muru souhlasně přikývl. „Lehni si na 

chvíli sem,“ rozkázal, „než bude čas přenést tě dále. Spi, Miangu, spi.“ 

Při těchto slovech láskyplně přikryl chlapce svou obrovskou rukou a on se k ní pln důvěry 
přivinul a usnul. 

Tu Uru uvolnil obrovskou masu skal a dobře mířeným pohybem skutálel ji dolů do doliny. 
Určitě dosáhla „krtince“, který byl doposud Miangovým domovem. Mezi tím Muru několikráte 

zavolal. Tu stanula před ním drobná bytost, ani ne z poloviny tak velká jako chlapec, a čekala, 
aby přijala svůj úkol. 

Netrvalo dlouho, co na příkaz Murua odešla, a již se znovu objevila. Starostlivě vedla 

nejpěknější z koz, rozpustilou Fu-fu. Na zádech nesla svázaný balíček kožešiny. 
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Nyní sňal Muru ruku z tváře chlapce a zavolal na něj: 

„Miangu, přišel čas tvého putování. Zcela bez výbavy ale nepůjdeš. Vezmi si s sebou kozu a 
kožešinu jako pozdrav od tvých velkých přátel, ale i jako důkaz toho, jak se Nejvyšší stará o 

všechny, kteří se dají do jeho služeb.“ 

Miang pln nadšení přivítal se s kozou, s níž bylo pro něj loučení tak těžké. Náhle ji ale nechal 

stát a obrátil se prudce k řečníkovi. 

Muru, je to tak, že mi Všemohoucí otevřel cestu? Chce mě přijmout za svého služebníka mě, 

Mianga, jenž o Něm ve skutečnosti ještě nic neví?“ 

A když Muru vážně přikývl, vylétlo z uchváceného chlapce: 

„Ó, Ty Nejvyšší, Jehož cítím a tuším, dovol mi nalézt Tě, dovol mi sloužit Ti celým mým 
životem. Přijmi můj dík za Tvou dobrotu, kterou bych si rád zasloužil.“ 
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Loučení bylo krátké. Uru uchopil chlapce, vzpřímil se a natáhl svou mocnou ruku daleko do 

dáli. A tam, kde se špičky jeho prstů dotkly skal, v těch místech Mianga převzala jiná, cizí obří ruka 
Nakonec se ocitl mezi ledem a sněhem v jakési pustině v horách. Vrcholy neznámých skal hrozivě 

shlížely k němu dolů. Bylo velmi chladno, třásl se na celém těle. 

Rozhlížel se kolem, a téměř zapomněl zavolat své díky do vzduchu. Vedle něj stála už i Fu-fu, 
též chvějící se zimou. Miang pohlédl na oblohu. Do rána nebylo již daleko. 

„Vydrž ještě, Fu-fu, až se objeví ohnivý kotouč, potom nám bude tepleji a budeme moci lépe 

rozeznat naši cestu,“ utěšoval svou společnici a zároveň i sám sebe. Tisknouce se těsně k sobě, 
čekali oba na slunce. 

A slunce vyšlo. Takto majestátné a krásné ho Miang ještě nikdy neviděl. Všechno se zdálo být 

růžově pozlacené, a také i dosud hroziví strážci hor pozbyli pod svitem slunečních paprsků své 

hrůzy. Dlouho chlapec stál, vše pozoroval, a mnohé myšlenky v něm procitly. 

Mezitím již Fu-fu čile hledala skromné bylinky, aby utišila svůj hlad. Pobízivě postavila se 
vedle svého malého pána a očekávala, že začne i on také jíst. Tu ale jako by Miang zřetelně slyšel 

nějaký hlas říkat: 

„Je čas, aby ses připravil na cestu. Běž za světlem, Miangu.“ 

Rozhlížeje se kolem, neviděl nikoho, kdo by k němu mohl mluvit. Ale slova slyšel zřetelně- to mu 

stačilo. Šel za sluncem, přes sníh, přes led a přes kamení. Objevil sluneční paprsek, jenž se před 

ním zlatě táhl pustinou jako chvějivá úzká stuha, a rozhodl se jít za ním tak dlouho, pokud ho jen 
bude moci následovat. 

Musel být na své kroky opatrný. Na putování v této výšce nebyl zvyklý. Několikrát ho Fu-fu, 

která kolem něj lehce poskakovala, odvrátila od hluboké trhliny, do níž by se byl jinak jistě zřítil. 
Mnohokrát také uklouzl, ale hbitě se opět postavil na nohy. Nevnímal žádnou bolest, všechny jeho 

myšlenky směřovaly k jedinému cíli: nalézt Nejvyššího. 

Nedaleko místa, na němž se Miang, přivinut těsně ke koze, zastavil na chvíli k odpočinku, 

klečel na kolenou nějaký muž. Jeho vlasy byly stříbrobílé a postava shrbená. Chvějící se ruce 
držel sepjaté před tváří a slova jeho modlitby hlasitě zněla: 

„Ó, Ty, Všemohoucí! Dovol mi dožít se toho, abych Ti směl sloužit, jak jsi mi to zaslíbil. 
Tvůj služebník zestárl, jeho tělesná schránka je slabá. Den za dnem odplývá, a požehnaný chlapec 
nepřichází. Neodvolávej mě, prosím, dříve, než ti budu moci posloužit!“ 

Náhle zvedl hlavu a naslouchal. Přes kamení k němu doléhaly drobné 

kroky. „Ó, Ty, Nejvyšší, je to snad odpověď na mou prosbu?“ 

Hbitě, jak jen mohl, se postavil na nohy a vykročil. 

Sluneční paprsky jasně zářily, skoro až příliš ostře, pro jeho staré, na přítmí navyklé oči. 

Uprostřed oslepujícího jasu kráčel k němu chlapec, doprovázen kozou. 

 Zaslíbené znamení! 

„Přijde k tobě v záři slunce a svou potravu bude mít s sebou, abyste nemuseli strádat. Jeho malá 
koza stane se později tvojí skromnou živitelkou.“ 

Bez toho, aby on se musel vzdálit ze svého obydlí v horách, kráčel k němu pln důvěry chlapec. 

Pozorně sledoval cestu pod nohama, pak krátce pozvedl svůj zrak k obloze a sluneční lesk zalil 
celou jeho tvář. Jeho koza se náhle zastavila a zabránila tak svému průvodci v další cestě. 
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Rozhlédl se kolem sebe a konečně uviděl starce. Překvapen vyhrkl ze sebe přátelský pozdrav. 

Poustevník se mezitím vzpamatoval ze svého rozechvění. Nesměl dát před chlapcem najevo 
žádnou radost. 

„Kdo jsi, mladý cizince, jenž přicházíš do této samoty rušit klid mého stáří?“ 

„Říkají mi Miang. Přicházím zdaleka, abys mi řekl o Nejvyšším, mistře. Chci ti sloužit, než 
naleznu Všemohoucího a budu se moci stát Jeho služebníkem. Přijmi dobrotivě mě i Fu-fu a 

vyučuj mě, neboť zatím vím jen velmi málo.“ 

 

Nyní stál před starcem a prosebně sklonil hlavu. Na krátký okamžik se položila starcova 
pravice na temeno chlapce. Jaký byl ještě mladý a maličký! 

„Tak pojď dále, Miangu. Je u mne těsno a tma, žiji skromně, ale o Nejvyšším ti mohu říci.“ 

„Smí Fu-fu jít s námi do tepla? Jsme promrzlí,“ ptal se chlapec, třesoucí se zimou, když 

vstupoval do jeskynního příbytku, z nějž k němu sálalo teplo. 

„Smí,“ přivolil stařec. 

Chvíli na to již mistr a jeho host seděli na lůžku z kožešin, koza ležela blízko nich. Stařec 
přinesl tvrdý chléb a jeden skoro prázdný džbán vody. Nabídl chlapci a chystal se jíst také. 

Miang hbitě otevřel svou brašnu a položil před svého hostitele kus sušeného masa a trochu 
měkkého chleba. 

„Tvrdý chléb nechej mně, a ty si vezmi tento, mistře,“ prosil jej, přičemž mu ho již podával. 

„Máš nějakou nádobu, abych ti do ní mohl dát mléko od Fu-fu? Chtěla by ti poděkovat za teplo.“ 

Zatímco se ptal, našel misku, hbitě ji donesl a naplnil voňavým teplým mlékem. 

Stařec žíznivě pil. Spolu s nápojem do jeho těla vstupoval nový život. 

„Nejvyšší, děkuji Ti!“ zvolal rozradostněný. „A děkuji i tobě, chlapče. Než jsi přišel, byl jsem 

k smrti unavený. Toto mléko mě nádherně osvěžilo.“ 

„Nikdy ti nebude chybět, pokud zde bude Fu-fu,“ ujišťoval ho Miang a pohladil něžně kozu. 

Potom musel vše vyprávět, a údiv starce byl velký, když slyšel, jakým způsobem se chlapec k 
němu dostal. 

„Můžeš opravdu vidět obry a mluvit s nimi?“ ptal se. Miang horlivě přisvědčil a připojil: 

„Řekli mi o tobě. Jak bych tě jinak mohl najít?“ 

„A co chceš dělat, až tě naučím vše, co sám vím?“ ptal se stařec, aby se ujistil v tom, co již 
předem věděl. 

„Až mi povíš všechno, co potřebuji, abych našel cestu k Nejvyššímu, potom půjdu k Němu a 
budu Mu sloužit, mistře.“ 

„Zůstaň tedy při mně.“ 

Nebylo to ale vůbec bezmezně radostné svolení. Poustevník žil již příliš dlouho sám, a toto 

vše vyžadovalo nyní velkou změnu jeho zvyklostí. Ale nebyl snad příchod chlapce splněním jeho 
vroucích proseb? Častokrát na to v následujících měsících pomyslel, a pak dával svá poučení opět s 
vřelostí, jež se jinak občas u něho vytrácela. 
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Miang se s tím potýkal jen málo. Byl-li mistr sdílný, přijímal vědění v radostné horlivosti do 

sebe, aby ho pak v tichých časech vnitřně promyslel a zpracoval. Vyvstaly-li mu přitom otázky, 
musel se pokoušet sám je řešit, nebo je odložil na pozdější dobu. Stařec veskrze neměl rád, byl-li 

tím obtěžován. Dával tak, jak to z něj proudilo. 

Byl-li rušen, stával se mrzutým, a mlčení se potom zdálo tísnivé. Tehdy bylo nejlepší, jít mu z 

cesty. 

V takových časech Miang podnikal výpravy do hor, aby nalezl nějakou potravu. Chleba, jehož 
přinášeli o pomoc a radu prosící pastýři, bylo tak málo, že nestačil ani pro skromné potřeby starce. 
Tehdy Miang činil stejně jako jeho Fu-fu: jedl bylinky. Tu a tam potkal pastýře, který hledal 

zatoulaná zvířata. Potom mu býval nápomocný a odměnou dostal nějaké potraviny. Strava byla 
chudá, přesto však prospíval, neboť byl tak zahloubán do nových poznání, že nepozoroval žádný 

nedostatek. 

Tak uplynul dlouhý čas. Oba samotáři si to uvědomili až tehdy, když se Miang musel začít 
shýbat, aby mohl vstoupit do jejich obydlí. 
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Tu jednoho dne stařec pravil: 

„Nemám tě již více co naučit, Miangu. Přišel čas, kdy si musíš najít nového učitele. Než mě ale 
opustíš, chci ti říct, proč jsem tě přijal. 

Věděl jsem jen málo o Nejvyšším. Jako těžký osud hnalo mě to sem, do této samoty. Ale ze 
srdce jsem Mu za toto útočiště děkoval, a prosil jsem Ho, aby mi ukázal, jak bych Mu měl sloužit. 
Tu jsem uslyšel hlas: 

„Naslouchej ve svém nitru a vyčkej!“ To jsem činil dlouhý, předlouhý čas. 

Mé vědění o Všemohoucím a Jeho působení bylo stále jasnější. Zpočátku jsem si myslel, že 

vědění o Něm leželo uloženo ve mně a že jenom potřebovalo probudit. Potom jsem si všiml, že mi 

vždy v mém hledání odpovídá nějaký pomáhající hlas. Jemu vděčím za všechno, co vím,  a on mi 
také pověděl o tobě. Když jsem nabyl jistoty, že pravá služba Nejvyššímu nespočívá v nečinnosti, 
zaslíbil mi tvůj příchod. Ty jsi určen k viditelné službě Všemohoucímu. Jestliže jsem tě přivedl k 

vědění a tobě se ukázala další cesta, je má povinnost splněna. 

Nepoznal jsem tě jen podle toho, že tě doprovázela koza, ale také ještě jiné znamení mi tě 

označilo, bylo duchovního druhu. Přišel jsi se znamením na čele, s kozou po boku a zůstal jsi u 

mě. 

Dnes v noci mi však hlas oznámil, že přišel den tvé další pouti. Tak se vydej dál, Miangu.“ 

Ani na okamžik naslouchajícímu nepřišlo na mysl ptát se, kam by měly vést jeho kroky. Jeho 
všemohoucí Pán, jenž ho dovedl až sem, mu pomůže i dále. 

„Nechť se ti daří dobře, mistře,“ pravil pohotově. „Dovol mi poděkovat ti za všechno, co jsi 

pro mne učinil. Kéž bych ti svůj dík mohl projevit lépe než jen slovy!“ 

„Nech mi zde kozu, její mléko by mi scházelo,“ pravil stařec rychle, aniž si uvědomil, že tím 

Mianga připraví o jediného přítele. 

Právě tak rychle se rozloučil i Miang. Laskavou Fu-fu, kterou již nohy nenesly tak lehce jako 
kdysi a která se mu stala v těsném společném bytí ještě milejší, zde zanechal. Potom se vydal na 

cestu. 
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Putování přes kamenné sutě a příkré srázy bylo namáhavé. Sice byl na tato stoupání a drsnost 

krajiny přivyklý, ale dosud v ní podnikal jen krátké cesty s vědomím, že se může kdykoliv obrátit 
a jít domů. Nyní putoval vstříc cíli, který neznal. 

Ale ani na malý okamžik nepozbyl radostné víry, že Všemohoucí, jenž mu dosud vždy 
pomáhal, bude i nadále vést jeho kroky. 

Zastavil se k odpočinku. Rozhlížel se kolem sebe a rychle oddychoval. Tu zpozoroval na 
jednom ostře vystupujícím skalisku obra. Jak často chodil již kolem, ale nikdy ho zde neviděl. Bez 

strachu na pololežícího obra vystoupil a pozdravil ho. Jeho pohled nebudil strach, jen radostnou 
důvěru. 

„Tak,“ zněla odpověď velikého, „konečně máš oči otevřené? Přecházel jsi přese mne dosti 

často, mohl jsem se tě klidně zmocnit.“ 

„Potom jsi tu byl stále, jako Uru a Muru, a já tě nemohl vidět!“ zvolal horlivě Miang.  

Obr ho přerušil: „Co víš o mých bratrech odnaproti?“ 

 

„Ó, ty znám dobře, byli ke mně velmi milí. Pomohli mi na cestě, po níž jsem měl jít. Je-li to 

Vůlí Všemohoucího, pomůžeš mi také ty?“ připojil důvěřivě. 

„O tom není pochyb. Co je Vůlí Všemohoucího, to se také stane! Je také docela možné, že ti 
pomoci musím, jen o tom ještě nevím. Čekám na chlapce s kozou.“ 

Miang pln štěstí poznával vedení svého Pána. 

„To jsem já!" zvolal hlasitě. 

„Chlapce vidím. Ale kde je koza?“ 

„Zůstala u mého mistra.“ 

„Tomu nerozumím. Vyprávěj!“ 

A Miang vyprávěl pozornému posluchači, co mu jeho krátký život doposud přinesl. 

„Chceš tedy sloužit Nejvyššímu?“ ptal se obr vážně, a když Miang horlivě přisvědčil, 

pokračoval dále: 

„Je mou povinností pomoci ti dále na tvé cestě. Dnes je ale na to již příliš pozdě. Zůstaň u mě. 

Až nás znovu pozdraví ohnivý kotouč, jenž se s námi nyní chystá rozloučit, vzbudím tě.“ 

Pln důvěry schoulil se chlapec na obřích nohách, v jejichž ochraně necítil téměř nic z citelně 
studeného večerního větru. 

„Chtěl bys mi říci, co víš o Všemohoucím?“ prosil Miang. 

Dostal ale nečekanou odpověď: „To není mým úkolem.“ 

 Když však obr zpozoroval velké zklamání svého společníka, pravil dále: „Přemýšlej o 
tom: kdo ti o našem všemohoucím Pánu vyprávěl? Uru nebo Muru?“  

„Muru,“ zvolal Miang bez rozmýšlení. 
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„To byl jeho úkol. Uru ti měl jenom ulehčit cestu. Já jsem jako Uru. Vyšší dary jsou mi 
odepřeny. Věř mi, v říši našeho Pána je vše znamenitě uspořádáno. Každý stojí právě na tom místě, 
jež umí zastat. Proto nemá prahnout po jiném. Zanedbával by tak potom své vlastní povinnosti.“ 

Chlapec o těchto slovech ohromeně přemýšlel, až usnul a měl sen.  

„Jak Ti mohu sloužit?“ slyšel sám sebe se ptát. 

 A vyslechl také ihned odpověď světlého hlasu, který už znal: 

 „To se dozvíš, až bude tvá příprava skončena, ne dříve. Nyní se smíš dále učit. Zítra máš být 

uveden k novému mistru. Dobře u něj využij času, protože bude jen krátký.“ 
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S vědomím této jistoty se Miang probudil. Rozloučení s obrem bylo rychlé. Potom jej jeho 

nový přítel nekonečně opatrně přenesl přes špice skal a rokliny a postavil ho na o něco nižším 
vrchu. Zde nebylo žádné kamení. Všude líbezně rašila zeleň. Ale neměl ještě ani dost času 

rozhlédnout se kolem, když ucítil, že ho znovu uchopila nějaká dlaň, jež se k němu natáhla z 
mlhou zahalené dáli, a nesla ho tímto směrem. Brzy se ocitl uprostřed mlhy opět v horách. Bylo 
to, jako by měl mít jen krátký výhled na krásu zelených ploch. 

Nyní stál před dalším obrem, jehož prsty ho ještě stále držely v sevření, když s ním mluvil. Zdál 
se být větší a hrubší než ti tři ostatní. Neptal se ani odkud a kam, nýbrž jen nevlídně pravil: 

„Tam na druhé straně čeká tvůj mistr!“ 

Chlapec poděkoval a hned, jak se pomalu uvolnily obrovské prsty, vydal se ukázaným směrem 

dále. Mrzl i přes to, že si z otcových kožešin zhotovil oblek, který zahaloval celé jeho tělo. Nešel 
daleko, když se před ním otevřela propast, jež se prudce svažovala dolů právě v místě, kudy kráčel. 

Na okraji této propasti stál muž středních let a nechal dolů kutálet kameny. To způsobovalo 
nevysvětlitelné dunění, které naplňovalo okolí. Přestal a rozhlížel se kolem. 

„Pojď sem a pomoz mi!“ rozkázal udivenému chlapci. „Ten kámen je příliš těžký.“ 

Miang ochotně přikročil, a ačkoliv jeho paže byly slabé a necvičené, přece se mu podařilo ke 
spokojenosti pracujícího úlomek skály poslat dolů. K jakému účelu se tak mělo dít? Miang by se 

rád zeptal, ale jediný pohled do odmítavé tváře jeho společníka ho umlčel. Mlčky spolu pracovali, 
až se slunce již sklánělo k obzoru a síly hrozily chlapce zcela opustit. 

Zdánlivě opovržlivě pohlédl muž na Mianga. 

„Je načase, abys přešel do mých služeb. Máš se stát mužem, ne slabochem.“ 

Přitom kývl, aby ho Miang následoval. Vraceli se od propasti zpět do jedné úzké skalní 

mezery. 

Po několika krocích se tato rozšířila a uvnitř stál z kožešin postavený stan, jehož zadní stěna 
se dotýkala skal. Uvnitř stanu bylo teplo. 

„Co mi přinášíš?“ chtěl vědět vcházející muž. 

„Jen mě samého,“ odvětil Miang nesměle. Bylo velmi málo toho, co s sebou nesl. Ulehčeně si 
však odechl, když mu muž řekl: 

„Tak si budeš muset svou stravu vysloužit. Jen tak zadarmo nic nedávám.“ 

Při těchto slovech, řečených drsným tónem, zašel do zadní části stanu, odkud se vrátil s 

několika plochými chleby a nápojem z kyselého mléka Ukázal Miangovi, aby se na jednu z obou 
hromádek kožešin posadil. Potom mu podal chléb a konvici. 

Vyčerpaný chlapec žíznivě pil. Od včerejšího dne nic nejedl a mléko od Fu-fu postrádal. Když 
postavil prázdnou konvici na zem, pokusil se sníst něco chleba. Tu ho přemohla únava, klesl do 

kožešin a usnul. 

S úsměvem hleděl zdánlivě tvrdý muž na dřímajícího a mimovolně se jeho myšlenky staly 

modlitbou: 

„Všemohoucí, děkuji ti, že jsi mne učinil hodným připravit Tvého služebníka. Požehnaný je 

tento chlapec. Dej, abych nikdy nezapomněl na mou úlohu ukovat z něho pravého muže. 
Nenechej mě být měkkým!“ 
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Potom nechal svého hosta spát a dělal si svou práci, jejíž hluk plnil okolí, nerušil však spícího. 

Dlouhý čas přešel, než se chlapec probudil, posilněný a osvěžený. Rozhlédl se kolem sebe. 

Ležely tu chleby a také konvice byla opět plná. Jak laskavé od toho muže! Bylo mu to znamením, že 
zde, v tomto jeho dočasném cíli, byl přijat. Jedl a pil, pln vděčnosti, potom si však vzpomněl na 
příkaz hlasu: „Dobře využij času, bude jen krátký.“ Takže se nesměl v tomto zajímavém stanu 

dlouho kolem rozhlížet, musel rychle do práce, kterou mu blízkost nového mistra přinesla. 

 

Našel ho právě ve chvíli, když stavěl na okraji propasti velmi těžký balvan na hranu. Čile se 
přidal do práce a kus kamene se s duněním zřítil dolů do hloubky. Mimovolně se Miang naklonil, 

aby viděl dolů, ale ucítil, že ho někdo chytil a vzal zpět. 

„Zvědavost zde přináší smrt!“ zvolal mistr nevlídným hlasem. A už uvolňoval nový kámen.  

Beze slova chopil se Miang práce a pracovali, dokud je neobklopila tma. Až potom se vrátili 

zpět do stanu. 

Chlapec se těšil na teplo, které ho blaženě obklopilo, avšak ještě nepřišel čas, aby se mu mohl 

poddat. Muž vyšel před stan, v rukou drže různé věci, a zavolal na Mianga, aby šel též. Šli pár 
kroků. Pod jedním skalním převisem byly navrstvené kameny, na nichž nyní muž rozdělával oheň.  

„Dobře se dívej,“ ukazoval Miangovi. „Zítra to bude tvoje práce.“ 

A chlapec žasl, s jakou nesmírnou rychlostí navzájem o sebe otloukal kameny, dokud neskákaly 
jiskry na suché snítky. Když už oheň jasně hořel, přibyl nad ním stojan na čtyřech nohách a na 

něm z kamene vytesaná tenká nádoba V ní bylo mléko, ale také ještě něco jiného, čehož příjemná 
vůně se šířila, jen co směs začala být horká. 

Bez výzvy staral se chlapec o oheň a udržoval ho, dokud mu muž nenaznačil, aby ho již 

nechal vyhasnout. Přitom opatrně zvedl nádobu, z níž stoupala pára, a odnesl ji do stanu. Něco tak 

lahodně vonícího Miang ještě nepoznal. 

„Pojď,“ zaznělo krátké vyzvání, přičemž muž přinesl menší misku a naplnil ji polovicí kaše.  

Potom se napřímil, sepjal ruce a pravil: 

„Všemohoucí, děkujeme Ti za toto jídlo.“ 

Bylo to jen několik slov, a přece způsobily něco velikého. Tohoto nepěkného, nevlídného muže 

úplně proměnily. V Miangovi se k němu probudila veliká důvěra. 

„Děkuji ti, mistře," řekl pohnutě, když k němu tento přistrčil chléb a kaši. 

 „Nemáš mi za co děkovat. Jídlo sis odpracoval. Neříkej mi mistr, to já nejsem.“ „Jak ti mám 

tedy říkat?“ 

„Jmenuji se Fong,“ zazněla strohá odpověď. 

Mlčky oba snědli své jídlo. 

Potom bylo Miangovi uloženo umýt nádobí v křišťálově čistém potůčku, studeném jako led, 
pramenícím nedaleko ve skalách. 

„Běž spát,“ řekl Fong potom. 

S bolestí myslel chlapec na večerní modlitbu, na niž si zvykl. Zdánlivě se modlil sám. Uslyší 

někdy od Fonga něco o Všemohoucím? 

Následovaly dny plné práce. Miang se učil znát nutnost pravidelné práce, a vůbec se mu to nelíbilo.  
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Vnitřně se tomu víc než jednou vzepřel. Kdyby alespoň věděl, proč oba s takovým vypětím 
všech svých sil shazují kameny do propasti! Domníval se, že by mu to potom přišlo méně těžké. 

Dny plynuly neradostně. Fong říkal jen to nejnutnější. Nebylo slyšet žádného 
povzbuzujícího hlasu a nezahlédl žádného obra. 

Přišly dny, kdy chlapec v myšlenkách téměř zmalomyslněl, že je na špatné cestě. Také byl, ale 

jinak, než myslel, když se domníval, že je opuštěný od všeho, co ho mohlo vést k Nejvyššímu. Ve 
skutečnosti však byl sám v pokušení opustit svého Pána, protože jeho vedení nechápal.  

Smutně spočinuly na něm Fongovy oči, když v noci sténal v nepokojném spánku. Tak rád by mu 
pomohl, ale Miang sám musel se dostat přes toto těžké prožívání. Kdyby mu mohl alespoň ukázat 

cestu. Fong vroucně prosil za tuto duši, svěřenou pod jeho ochranu. A přišla mu odpověď, co má 
činit. 

 

Když se chlapec ráno chystal do práce, obrátil se k němu Fong a řekl příkře: „Svou práci 

neděláš rád. Zanech jí tedy, dokud nenabudeš jiného mínění.“ Miang na něho strnule pohlédl. 

„Mám putovat dále? Nechceš mě již mít u sebe?“ 

„Zůstaneš, dokud od Nejvyššího nedostaneme nové pokyny,“ zněla odpověď, která chlapci 
vzala všechnu odvahu ptát se dále. 

Přesto se vzchopil a zeptal se: „Co mám dělat, když ti nebudu pomáhat s kameny?“ 

 „Nic.“ 

Tím to bylo ukončeno. S hromovým rachotem hučely těžké kameny jeden za druhým 

do propasti, a každá možnost k dalšímu hovoru tím byla vyloučena. 

Nějakou chvíli stál Miang nerozhodně. Nemohl pochopit, že je volný a může dělat, co se mu líbí. 

Potom se rozhlédl kolem. Dosud k tomu neměl čas. Okolní skály nehostinně pohlížely dolů ze své 
závratné výšky, kde byly uvězněny v hlubokém sněhu a ledu. Třpytivě spočívala na nich sluneční 

krása, jejíž paprsky ještě zřetelněji podtrhovaly, jak rozpukaná a roztrhaná byla hornina. 

Miang se pomalu přibližoval ke skalnímu výčnělku, který mu překážel v dalším výhledu. Nikde 

žádný živý tvor. Kdyby měl u sebe alespoň Fu-fu! S nekonečnou námahou dosáhl cíle, který si 
vyhlédl. Vylezl na hřeben skalní masy, a otevřel se mu nový výhled. Tyčily se tam hory jedna 

vedle druhé, a mezi nimi to klesalo hluboko dolů. Také výčnělek, na němž stál, se prudce svažoval 
dolů, do děsivé hloubky. Chlapec se musel odvrátit a zavřít oči. Zatočila se mu z toho hlava. 
Posadil se a zakryl si rukama tvář. 

„Všemohoucí,“ sténal. A ještě jednou: „Všemohoucí.“ 

Když svaté slovo vyslovil podruhé, zcela ho uchvátilo. Jaký nade vše chápání vznešený musel 

být Nejvyšší, který toto vše stvořil! Kde by mohl přebývat, kde by Jej mohl najít? Miang Jej chtěl 
přece hledat. Byl na správné cestě k Němu? Nepromarnil zbytečně čas při těžké práci a v mlčení? 

Stále znovu vracely se jeho myšlenky k těmto dvěma otázkám. Nebyl zvyklý hledat odpovědi bez 

jediné pomoci, ale otázky ho nenechaly v klidu a žádaly si vyřešení. 

Přemýšlel o svém dosavadním životě: vedení jeho nejvyššího Pána bylo během posledních let 

citelně zřejmé. Nádherným způsobem se dostával dále kupředu, a tak přišel také i sem.  

Také sem! Dech o Pravdu zápasícího chlapce se zastavil, jemný závoj spadl! Také i sem ho 

nechala přivést Vůle Nejvyššího, tomu pevně věřil. Jak jen mohl tak zmalomyslnět? 
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Tím byla vyřešena také druhá otázka, jak se mu zdálo. Jestliže tu byl z Vůle Nejvyššího, tak 

čas zde strávený nemohl být zbytečný. 

Ulehčené se nadechl. Potom se poohlédl kolem a zpozoroval, že slunce začalo zapadat. Jestli 

nechtěl zmeškat svou povinnost, připravit večeři, musel si pospíšit zpět. Ale sestup byl mnohem 
těžší než lezení nahoru. Byla už téměř tma, když se dostal k ohništi, a oheň byl již vyhaslý. 

Spěšně vstoupil do stanu, kde Fong, již patrně spící, ležel na svém kožešinovém lůžku. 

Nerozhodně tam dlouhou chvíli postával, potom tápavě došel ke svému lůžku, a brzy se ponořil i 
navzdory hlodavému hladu do spánku. Spal hluboce a tvrdě. Když příštího rána otevřel oči, byl již 

stan prozářen slunečními paprsky. Na zemi vedle něj leželo jídlo. Byl sám. Poprvé ho Fong 
nezavolal. 

Ve spěchu pojedl chléb a kaši. Když utišil svůj největší hlad, zdálo se mu opět slyšet Fongův 

hlas, který tehdy říkal, že si svou stravu musí odpracovat. Včera nedělal nic. A dnes zaspal! 

Zvenčí pronikal dovnitř hluk usilovné práce. Kámen za kamenem se kutálel do propasti. Miang 

už déle nevydržel. Rychle se připojil k Fongovi a chtěl přiložit své ruce ku pomoci. Fong přerušil 
svou práci jen na tak dlouho, aby řekl: 

„Tato práce se ti zdá bezvýznamná a neužitečná. Jsi volný!“ 

 

Opět byl propuštěn. Když se včera po prvním údivu dostavil pocit ulehčení, dnes ho naplnil 

pouze smutek. Fong cítil jeho myšlenky! Fong ho odmítl. Byl neradostným pomocníkem, měl 

být vděčnější. Zahanbeně se loudal vzhůru podél potoka. Chtěl zůstat v blízkosti, aby mohl 

být včas doma, ale Fong ho nesměl vidět. Veselé zurčení a šplouchání do údolí se ženoucí 

vody stěží přehlušovalo nesmírné rachocení skal. Miang klesl na kameny, a prosil Nejvyššího 

o pomoc, o sílu a osvícení. Tak svého neznámého Pána ještě nikdy nevolal. Ještě nikdy také 

nebyl tak pevně přesvědčen, že bude jeho prosba vyslechnuta a vyslyšena. 

Tu spadl další závoj. Potom, co prosil, „Nejvyšší, jsem Tvůj služebník, i když svou úlohu 

ještě neznám a ještě nevím, čím a jak Ti mohu sloužit,“ vyvstala v něm jistota, že i Fong je 
služebníkem Nejvyššího. Na příkaz svého Pána dělal svou práci den co den. Miang byl rovněž na 
Jeho příkaz přiveden k němu. Měl tedy na zdánlivě neužitečně vyhlížející pohyb s kameny 

bezpodmínečně nahlížet jako na službu. Místo toho vnitřně reptal. Žádný div, že ho Fong 
nepovažuje za hodného k tomu, aby přiložil své ruce k dílu. 

Chlapec propukl v horoucí pláč. A tyto slzy s sebou odnesly trpkou hanbu a lítost a přinesly 
své požehnání. Když uschly, vyvstalo v Miangově duši nové, pevné chtění konat dobré. Od 
nynějška chtěl vzít na sebe i to nejtěžší, bez reptání a bez ptaní. 

Napadlo ho: neležela část jeho viny v neustálém ptaní se po smyslu práce? Ptaly se ho snad 
jeho kozy, proč je odvolává od nejšťavnatějších bylin a vydává se na jinou cestu? Co si musí jeho 
Pán myslet o svém budoucím služebníku, který chce při každém příkazu znát důvod.  

Ó, jak se styděl! 

Znovu vyhrkly již utišené slzy a smyly z jeho duše poslední stopu domýšlivosti. 

„Kdo jsem, Pane, že se odvažuji mudrovat o Tvých nařízeních?“ zvolal hlasitě a nebyl 

překvapen, když jako odpověď obdržel: 
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„Jsi malý, pošetilý člověk!“ pravil jasný hlásek. 

Podíval se kolem sebe. Na jednom kulatém kameni ve vodě seděla malá ženská bytost. Její 

šaty a vlasy byly plynoucí jako voda. Chvílemi se zdálo, že se v proudech vody rozpouští. 
Miang žasl nad půvabným divem. Nikdy v životě neviděl něco tak krásného. 

„Kdo jsi?“ zeptal se váhavě. 

„Jsem životem této vody. Každý potok, každá řeka, má svůj vlastní. Patřím tomuto vodstvu a 

ono patří mně.“ 

Chlapec přemýšlel o odpovědi. 

„Tedy jsi také služebnicí Nejvyššího?“ chtěl vědět. 

Bytost přisvědčila a smála se: „Jsem tím, čím i ty chceš být.“ „Slyšela jsi vše, co jsem říkal a 

myslel?“ vyptával se Miang. 

„Nebylo těžké to poznat,“ smála se bytost. „Celé dny jsme čekali na to, až se ti otevřou oči. 

Musel jsi ale nejprve poznat sám sebe, než jsi mohl vidět nás. Rozhlédni se kolem!“ 

A sněhobílá ruka naznačila kruh. Tu uviděl Miang ležící obry, kteří zvedli hlavy a přikyvovali 
tomu. Ale viděl ještě více: všude kolem se pohybovaly malé čilé postavy, pilně pracující.  

Ještě stále malomyslného naplnil jásot. Nebyl již sám. Cítil se vřazen do zástupu služebníků. 

Chvatně vyskočil. 

„Zůstaň ještě,“ prosila ho bytost. 

„Milý živote vody, musím do práce,“ ujišťoval ji Miang srdečně. „Co je tvojí prací?“ 

„Dosud jsem musel uvolňovat kameny a posílat je do propasti,“ neměl už Miang téměř žádný 

čas odpovědět na otázku. 

„Jak neobyčejné,“ pravila zvolna líbezná bytost. „Nemohli by to obři dělat mnohem lépe?“ 

Tázaný ani na okamžik neváhal: „To je celkem možné, ale jestliže Nejvyšší pověřil touto prací 

nás, je určitě potřebné, abychom ji vykonali my.“ 

„Tedy běž do práce,“ smála se líbezná. „A až si někdy budeš moci odpočinout, navštiv mne a 

povyprávěj mi o tom.“ 

„Živote vody, děkuji ti,“ zavolal rychle se vzdalující chlapec. Vedle něj cupitaly dvě malé 
postavy, šedivé jako skály. Důvěřivě hleděly vzhůru k němu, jenž se jevil vedle nich velký a 

neohrabaný. 

„Už ses konečně probudil, ty poloviční služebníku?“ ptal se ten, který měl dlouhou, ledově 

sivou bradku. „Víš už nyní něco o tom, co znamená služba?“ 

„Vím ještě jen velmi málo, ale naučím se tomu,“ odvětil určitě Miang. 

Když se dostal k Fongovi, jenž patrně bezstarostně vykonával svou těžkou práci, dal se bez 

ptaní srdnatě do práce. Věděl, že již nebude poslán pryč. 

Oba mlčky pracovali, dokud nezašlo slunce. Jestliže Miang očekával od Fonga jakékoliv slovo, 
těžce se zklamal. Jeho učitel byl ještě mlčenlivější, a to se v následujících dnech nezměnilo. 

Miang se sám od sebe neodvážil na mlčícího promluvit. Co by mu měl také říkat? O tom, co se v 
něm vnitřně událo, patrně nechtěl muž nic vědět. O něčem jiném nedokázal by chlapec vůbec 
mluvit. Toto mlčení jej však již nermoutilo. 
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Od té doby, co přestal hloubat o smyslu práce, která se mu dosud jevila tak nepotřebnou, 

věnoval cele svou pozornost jen jí samé. Pln obdivu sledoval, jak jsou velké a menší kameny 
uloženy v zemi. Prohlížel si jejich tvary a zjistil, že mají většinou zcela rozdílné barvy. Některé se 

leskly a třpytily, jen když na ně dopadal sluneční paprsek, a jiné se třpytily samy od sebe, v tmavě 
rudém nebo sytě modrém odstínu. Jak to bylo krásné! Se stále novou horlivostí kopal, tlačil, 
cloumal a páčil. Jen škoda, že tu krásu musel nemilosrdně posílat do hlubiny. 

Z jednoho dne na druhý, začal se na práci těšit, zvláště když mohl pozorovat, jak narůstá jeho 
tělesná síla Nyní zdála se mu snadnou i práce, kterou předtím považoval za nejtěžší. Z tohoto 

blahého pocitu odsunul jednoho dne Fongovy ruce stranou, když tyto sahaly po velkém, těžkém 
bloku. Zcela sám zvedl ho ze země, postavil na kraj propasti a nechal ho s rachotem spadnout dolů. 

Tu odstoupil Fong od propasti zpět. Miang se na něj polekaně podíval. Byl nahněvaný kvůli 
jeho svévolnosti? 

Pohled do rysů Fongovy tváře ho však uklidnil. Ba ještě více, naplnil ho úžasem. Jako by se 

přes ni rozlévala záře velké radosti. 

„Můžeme přestat s prací, Miangu,“ zněl mužův hlas, podivuhodně proměněný, mnohem měkčí 

než obyčejně. „První část toho, co ses měl naučit, je u konce. Pojďme poděkovat Nejvyššímu.“ 

Společně vystoupili na skalní masu, na níž strávil Miang ještě před nedávnem svůj první 
osamělý den. Dnes se mu výstup nezdál tak náročný. S lehkým srdcem kráčel za svým společníkem 

a díval se radostně kolem sebe. 

I okolí zdálo se mu jako proměněné. Nepřístupné hroty skal vypínaly se sice stále stejně příkře 

vysoko k obloze a stále mezi nimi zely stejně hluboké propasti, ale sluneční světlo toto vše dnes 
zjasňovalo zlatavým svitem, a kam oko pohlédlo, proudil nejčilejší život. Jako starému známému 
pokyvovali obři šťastnému chlapci na pozdrav a malé postavičky kameno-šedých mužíčků ho 

radostně obklopovaly. 

Když se dostali až nahoru, zvedl Fong ruce k obloze a řekl krátkou, vroucí děkovnou 

modlitbu, že Všemohoucí dovolil, aby se první část učení tak znamenitě zdařila. 

Potom se posadili na to samé místo, na němž chlapec před nedávnem přetrpěl svůj 

osamocený boj sám se sebou. A kupodivu - mlčenlivý Fong začal mluvit: 

„Mám z tebe radost, Miangu. V těchto týdnech ses mnoho naučil. Více, než dokážeš vytušit. Stal 
se z tebe muž plný síly a obratnosti. Toto z tebe učinit, bylo částí mé úlohy, kterou mi Nejvyšší 

dal. Ano, svým duchem budeš později našemu vznešenému Pánu dobře sloužit, ale k životu, který 
budeš muset vést, potřebuješ vycvičené tělo. Nejprve muselo se ono rozvíjet, než tvého živě 
vnímavého ducha naplním věděním o Všemohoucím.“ 

Miangovy oči se udiveně rozšířily. 

„Chceš mi říci o Nejvyšším? Chceš mě učit?“ nadšeně zněl jeho hlas. Přes Fongovu tvář přelétl 

úsměv, jenž ji nádherně rozjasnil. 

„Věř mi, Miangu, velmi jsem toužil po dni, kdy to budu moci činit. Ale nejdříve jsi k tomu 

musel být připravený. Musel ses naučit ze svého nitra bez reptání a otázek plnit příkazy našeho 

Pána Váhavého služebníka nemůže potřebovat. Tak jsi musel poznat, že práce je milostí. Měl ses 
z ní naučit těšit!“ 

 

„Ó, to jsem také prožil,“ ujišťoval Miang přesvědčeně, „a nikdy na to 
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nezapomenu!“ „Myslíš, že by ses to právě tak dobře naučil, kdybych ti to řekl 

napřed?“ vyptával se Fong.  

Tázaný se trochu zamyslel a potom pravil upřímně: 

„To si nemyslím. Požehnání, jež spočívá v práci, jsem uviděl, až když jsem se musel stydět za 
svou nečinnost.“ 

 

 

Ještě dlouho mluvili ti dva, jimž Vůle jejich Pána konečně rozvázala jazyky. Teprve nyní si 

nechal Fong vyprávět dosavadní život svého žáka. Miang tak činil výmluvnými slovy. Dlouhé 

mlčení mnohé potlačilo, a mnohému, jež nyní hledalo cestu do slov, dovolilo dozrát. 

Čas od času zvedl Miang ruce. Potom přestal vyprávět, a společně v tichosti děkovali 

přenádhernému vedení, jež shora tak bezpečně vedlo jejich kroky. 

„Nyní už rozumím, proč mě musel stařec prosit o Fu-fu,“ zvolal najednou Miang nadšeně. 

„Věru, nemohlo to být jinak,“ ubezpečoval Fong. „Musel jsi být zbaven všeho, co tě poutalo k 
tvé minulosti, co tě ještě mohlo učinit měkkým. A potom jsi přišel k drsnému druhovi," dodal se 

smíchem. „Bylo to hodně těžké?“ 

„Spatřil jsem tvou tvář při modlitbě u jídla, a to mi pomohlo,“ celkem prostě řekl Miang a 

druhý mu rozuměl a dále se již neptal. Tento den ukončili společnou modlitbou. Oba měli za 
mnohé co děkovat. 

Následující ráno při východu slunce stáli oba jako obyčejně u jejich propasti. 

Dnes téměř vůbec nemluvili, neboť práce byla příliš těžká, ale čas od času vyměnili si radostný 
pohled či veselé zvolání. 

Když slunce stálo nejvýše a jeho přímé paprsky těžce únosnou práci ještě více ztížily, ustoupil 
Fong stranou. 

„Pojďme něco pojíst, a pak najdeme nějaký stín.“ 

Byl to přenádherný den, za nímž následovalo ještě několik podobných. Po namáhavé práci 

přicházela poučení, která Mianga provázela ještě i ve spánku a tam došla k prožití v jeho duchu. 

Když jednou mluvili o tom, že nějaké „proč" ve službě Nejvyššímu nemá být, přikývl Miang 

přesvědčeně. 

„Nyní vím, že mé dřívější zvědavé, a potom až v reptání stupňující se otázky mohly zkazit celou 

mou budoucnost, kdybys mě neodvrátil z nesprávné cesty.“ 

„Kdo ti to řekl?“ chtěl vědět Fong. 

„Hlas, který ke mně někdy hovoří. Posledně mi v noci ukázal, jak pošetilý jsem na začátku byl 

a v jakém jsem byl velikém nebezpečí.“ 

„A chceš ještě stále vědět, proč hýbeme s kameny?“ 

Miang zčervenal. Tak rád by zvolal ne, ale jasně cítil, že by to nebylo pravdivé. Z toho důvodu 

otázku vnitřně odstrčil stranou. 

„Nyní ti to již mohu říci,“ povzbuzoval ho Fong, jenž se pohledem toulal v dálce. 

„Je to nesprávné, když tě poprosím, abys to nečinil?“ byla neočekávaná odpověď žáka. 
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 „Cítím v sobě něco, co mi říká, že si tuto odpověď nezasloužím. Musím se nejprve naučit v 

sobě umlčet i to poslední proč.“ 

Pln radosti objal Fong mladíka. 

„Jsi na nejlepší cestě, Miangu. Má otázka měla tě vyzkoušet. Obstál jsi. Tím ale přišel čas, kdy 

mě musíš opustit. Nemohu tě už víc naučit. Musíš jít žít mezi lidi a pozorovat jejich konání. Musíš 
sbírat nové zkušenosti pro tvou budoucí službu.“ 

Bystře pohlédl na svého společníka. Ožije v něm opět otázka: v čem spočívá tato budoucí 

služba? 

Ne, nic takového se v jasných, pevných rysech jeho tváře nezračilo. Jen úlek z blízkého 
odloučení. Ale vzdor tomuto přirozenému pohnutí se Miang rychle vzchopil a chtěl se ihned vydat 
na cestu. 

Fong se musel usmát: 

„Tak moc to nespěchá, příteli. Obdržíme pokyn, co máš podniknout, kam se máš vydat. Může 

to být ještě dnes, ale také to může být teprve v příštích dnech. Využijme zatím společný čas.“ 
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Zprvu byl Miang ještě trochu omámený z náhlé zprávy. Fong proto považoval za nejlepší 

podniknout s ním společnou procházku. Při tom došli ke kameni, na němž se již dříve Miangovi 
ukázala radostná vodní žínka. Napjatě tam pohlédl a radoval se z toho, když mu hezká bytost 

přikývla na pozdrav. 

„Neměl jsem vůbec čas přijít dříve,“ zvolal k ní. 

„Vím o tom,“ obdržel odpověď. „Byl jsi pilný, tak usilovný, že tu již pro tebe není nic k práci. 
Vydej se ven do světa, a když ti lidé nebudou rozumět, vyhledej mé sestry v čistých vodách a 

pozdravuj je od Himy.“ 

Bytost s posledním slovem zmizela, a Miang za ní stěží stihl ještě zavolat své poděkování. 

Potom pohlédl na Fonga. Co řekne? Jediný pohled do jeho tváře ale Mianga utvrdil, že jeho 
společník vše slyšel a pochopil. 

„Můžeš vidět také obry?“ zeptal se Miang potěšeně. 

„Jistě, jsou již dlouho mými dobrými přáteli. Zpočátku mi směli pomáhat při práci s kameny, na 

niž jsem si také i já musel nejprve zvyknout.“ 

Po krátké odmlce vyslovil Miang otázku, která ho již dlouho zaměstnávala: „Věděl jsi vždy o 

Nejvyšším?“ 

„Ano,“ zněla odpověď. „Věděl jsem o Něm, ale našel jsem Ho až zde, v této samotě. Můj otec 
mi o Něm vyprávěl a nechával mě také účastnit se své každodenní modlitby. Ale věř mi, co nám 
jen tak bez námahy spadne do klína, toho si mnoho nevážíme.“ 

Tomu Miang po své vlastní zkušenosti rozuměl. Po těchto slovech musel ale uvažovat dále. 
Ještě stále hledal svého Pána. Kdy bude moci sloužit, skutečně sloužit, nejen pomáhat někomu 

jinému? A v čem bude jeho služba spočívat? Ať má být jakákoliv, jistě bude nádherná. Byl si jist, 
že ji bude vykonávat věrně a radostně. 

Až sem došel ve svých myšlenkách, když dolehly k jeho uším z dáli lidské hlasy. Také Fong se 

zastavil a naslouchal. V této samotě byli lidé něčím neobvyklým, ale nezdálo se, že by byli 

nečekáni. Jen napětí, nikoli překvapení, zračilo se v mužově tváři, zatímco Miang cítil velmi 
silnou touhu, někam se schovat. Fongova ruka ho ale zachytila a pevně držela. Společně hleděli 
vstříc tomu, co přicházelo. 

Po úzké stezce blížili se dva muži, vedoucí na otěžích statná jezdecká zvířata Vypadali úplně 

jinak než lidé, které směl Miang kdy dříve poznat a kteří stejně jako on pokrývali svá těla vždy jen 
kožešinami. Tito dva měli pestré šaty, což se udivenému zdálo být nesmírně krásné, ale přesto to v 
něm vyvolávalo pocit určitého nepohodlí. 

Když muži zahlédli oba čekající, dovedli svá zvířata dále za několik kamenných bloků, 

uklidňujíce je přitom. Potom předstoupili před Fonga 

„Jsi Fong, kníže Žlutého kmene?“ ptali se nejistě a přece s uctivostí. 

„Jmenuji se Fong,“ řekl oslovený s důstojností. „Ale knížete jsem odložil spolu s šaty 

stranou.“ 

„Tak jsi to přece ty, kterého hledáme. Tvůj kmen potřebuje knížete. Nemáme již nikoho, kdo 
by nás mohl vést. Pojď s námi. Tam dole čekají jezdecká zvířata, služebnictvo a šaty.“ 

Fong mimoděk potřásl hlavou. Miang na něj pohlédl s nevysvětlitelnou úzkostí. Co učiní? Byl 
skutečně knížetem? Jak se rozhodne? 
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Tu klidně a pevně zazněl Fongův hlas: 

„Nešel jsem do této samoty z rozmaru, nýbrž proto, abych hledal Nejvyššího, a potom i svůj lid 

naučil Jej hledat. Jestliže nyní přišla chvíle pro můj návrat, půjdu tedy s vámi.“ 

Přerušil radostné zvolání mužů a pokračoval: „Přečkejte tuto noc dole, budu se ptát po Vůli 

Nejvyššího a zítra vám řeknu více.“ 

Neřekl: „Zůstaňte u mne.“ Miang s údivem pohlížel, jak se muži uklonili, mlčky kráčeli ke 

svým zvířatům a odcházeli zpět cestou, po níž přišli. 

Teprve, když je již nebylo vidět, se Fong zhluboka nadechl a řekl: „Tak budeme muset jít 
domů, Miangu. Přišla hodina rozhodnutí nejen pro mne, ale také i pro tebe. Budeme před spaním 

prosit Nejvyššího, aby otevřel mé oči a uši, abych poznal Jeho Vůli.“ 

Byla to překrásná modlitba, kterou posílal Fong vzhůru ke svému Pánu. Ještě dlouho potom 

musel na to Miang myslet. Tato modlitba a celé to dosavadní mlčenlivé působení jeho společníka 
ho učily lépe pochopit smysl služby, než cokoliv jiného, co zatím prožil. 

Když se ráno probudil, stál Fong před ním, oblečen do nádherných šatů. Vypadal tak vznešeně, 
že se Miang nevědomky před ním uklonil, jako to viděl u mužů. 

„Vstaň, Miangu. Přišel čas, kdy se musím na příkaz Nejvyššího vrátit zpět k mému lidu. Jestli 

nechceš, nemusí to být pro nás loučení. Mohu tě vzít s sebou, přeješ-li si to.“ 

Miang nebyl schopen jediného slova Prosebně vztáhl ruce. 

„Vybral jsem ti oblečení, které bude vyhovující, než budeme moci opatřit něco jiného. Čas 

kožešin je nyní pryč.“ 

Se zalíbením pohlížel na mladíka, který se bez dlouhého přemýšlení oblékl do jemu cizorodého 

oděvu a nyní stál před ním, nevědom si své osobité krásy. 

Krátká modlitba, rychlé jídlo a hned potom vyzval Fong společníka, aby opustili 

stan. „Půjdeme mužům naproti. Náš vstup do nového života má být 

dobrovolný.“ 

Fong přikázal mladíkovi, aby urovnal jejich skromný majetek a kožešiny. S sebou si nebrali 

nic, ale vše mělo zůstat co nejlépe zaopatřené. 

Potom vykročili vstříc slunečními paprsky ozářené dáli, sestupujíce přitom obratně po stezce 
vinoucí se do údolí. 
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Na břehu potoka, řítícího se dolů do zelené doliny z vysokých hor, se procházel štíhlý mladík. 

Zamyšleně držel hlavu skloněnou, nevšímaje si ptáčků ani ostatních malých, lidskému zraku 
neviditelných postav, jež se k němu důvěřivě přibližovaly. 

Zdálo se, že to, čím se jeho duše zaobírala, nemůže vyřešit. Hluboce si povzdechl a usadil se 
na plochý kámen. Nepozoroval ani, že jej šplouchající voda co chvíli zalévá vlnou perlivých 
krůpějí. Několik mu jich dopadlo až na tvář. Nevědomě si je osušil a rozhlédl se kolem sebe. 

„Znovu jsem došel až sem k vodě,“ prohodil si pro sebe, „jako by mě sem něco volalo. Mají 

snad pro mne Himiny sestry nějaké poselství? Tedy je přece jen zavolám.“ 

Zvedl se a zavolal do hukotu vody: 

„Ó, vy vodní sestry, slyšte mne. Mám pro vás pozdravy od půvabné Himy.“ 

Naslouchaje, naklonil se dopředu. Domníval se, že zaslechl jasné chichotání, ale hukot vody 

jej přehlušil. Nikde nemohl rozeznat žádnou postavu. Ještě jednou tedy zavolal stejná slova, ale 
opět bez úspěchu. 

„Proč nepřicházejí? Slyší mne, cítím to. Vždyť je potřebuji,“ vzdychl trochu dotčen, ale 

potom přemýšlel: „Jestliže je potřebuji, musím je zavolat jinak. Není divu, že moji pošetilou 
výzvu nechtějí vyslyšet. Vždyť jsem je přece ani nepoprosil, aby přišly.“ 

S úsměvem nechal svůj hlas nanovo rozeznít nad hučením vln: 

„Vy, sestry Himy, zde stojí osamělý člověk, který by chtěl s vámi mluvit. Prosím, ukažte se!“ 

Znovu ozvalo se tentokrát silnější chichotání a současně jako by ho obklopily jemné závoje 

vodního oparu. Ve stříkající vodě zjevila se před ním postava, jež se mu zdála být důvěrně známá.  

„Hima!“ zvolal mladý muž radostně. 

„Ne Hima,“ zaznělo z vody. „Hila se jmenuji. Volal jsi sestry. Cožpak nevíš, že v každé vodě 
žije a vládne jen jedna z nás? Chceš-li vidět více, musíš putovat dále,“ pravila rozpustile. 

Miang nedokázal přistoupit na její dobíravý tón. „Ó, Hilo, jsem osamělý,“ zvolal prosebně. 

„To jsem již slyšela,“ chichotala se bytost. „Nyní, když už jsem tady, je konec tvé samoty. 

Nemuselo tak být, kdyby ses ve svých hloubajících myšlenkách tak zbytečně neuzavíral. 
Rozhlédni se kolem sebe: všechno žije a je připraveno ti pomáhat,“ a právě jako již dříve činila 

Hima, i Hila nataženou rukou naznačila kruh a Miangovy oči se otevřely. Všude viděl malé a 
dokonce i ty nejmenší bytosti; celé okolí potoka zdálo se být naplněno nejčilejším životem. 
Vydechl si a znovu usedl na nízký velký kámen, zatímco vodní víla si vyhlédla místo k 

odpočinku ve vodním proudu. 

„Upadáš do starých chyb, Miangu,“ povzbuzovala člověka, který namáhavě hledal slova. 

Tím ale nepřerušila tok jeho myšlenek, naopak, musel tak silně přemýšlet o smyslu jejích 
slov, že na vše ostatní téměř zapomněl. 

„Starých chyb?“ povzdechl si. „Starých chyb?“ 

Tlumený zvuk, náhle sem doléhající z dáli, jej ale přerušil. 

„Kníže volá! Žij blaze, Hilo, přijdu zase.“ 

„Hledej své chyby,“ ozvalo se ještě z vody, ale Miang se již dlouhými kroky vzdaloval. 

Když se dostal až tam, kde jakýsi muž s vypětím všech svých sil vyluzoval na zvířecí roh 
hluboké tóny, v tu chvíli se ocitl uprostřed činorodého shonu.  
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Ze všech stran přicházeli sem muži, kteří zanechali svých činností a spěchali, aby vyslechli, 
co kníže žádá. Za krátkou chvíli museli být všichni již shromážděni, neboť roh utichl. Namísto 
něj zněl hlas muže, který stál na kamenné vyvýšenině: 

 

„Mužové, slyšte, kníže Fong vám vzkazuje, že je nutné učinit pořádek s dravou zvěří, jež se 
zřejmě přemnožila a způsobuje našim stádům velké škody.“ 

Řadami naslouchajících proběhlo zašumění. 

„Přestože byly k našim pastýřům postaveny stráže,“ pokračoval mluvčí dále, „je pro ně 
nemožné trvající noční útoky odvrátit. Co je ale ještě horší, z osad při východu slunce byly 

hlášeny útoky proti bezbranným ženám a dětem.“ 

Šumění mezi muži zesílilo. Ozývaly se i rozhořčené výkřiky a některé ruce pozvednuté 

vzhůru sevřely se pevně v pěst. 

„Musíme ihned přijít pastýřům na pomoc a proti škůdcům začít boj!“ 

Muži pozvedli hlavy, jejich těla se vzpřímila: bojová výprava! To byla vítaná slova! 

„Kníže Fong vás volá, muži. Nikdo vás ale nebude nutit, abyste se připojili. Musí to být vaše 

dobrovolné rozhodnutí vydat se na tuto výpravu. Úplně staří muži a příliš mladí chlapci se zúčastnit 
nemohou, protože to bude nebezpečná - mužská práce. Taktéž musí zde zůstat i všichni ti, jejichž 

úřad to vyžaduje. Jděte nyní domů a rozhodněte se, kdo z vás chce následovat výzvu, a potom 
přijďte dnes před západem slunce opět na toto místo.“ 

Řečník opustil vyvýšeninu a již vzápětí se kolem něj tísnily vzrušené davy. Každý chtěl dostat 
odpověď na své otázky, kam se výprava obrátí, jestli s nimi potáhne i kníže, kdo se počítá k 

chlapcům, a ještě mnoho dalšího. Zpočátku jim muž vše trpělivě objasňoval, ale když nápor stále 
zesiloval, snažil se uvolnit z jejich kruhu. 

„Miang, kde je Miang,“ volal zvučně přes vzrušené hlasy kolem. „Kníže Fong tě volá k sobě! 
Půjdeme spolu.“ 

Hbitě se volaný dostavil k jeho boku a již si společně razili cestu davem, jenž se teprve 
pomalu rozděloval do jednotlivých skupin. 

„Myslíš, Hangu, že mě kníže vezme s sebou?“ tázal se vzrušeně. Tázaný na něj pohlédl, na 

okamžik se pozastavil a zvedl nejistě ruku. 

„To nemůže dopředu nikdo říci,“ zněla jeho odpověď. „Kdybys byl jeden z našich mládenců, 

vůbec bych o tom nepochyboval. S tebou však zamýšlí kníže něco zvláštního. Ale jistě dostaneš 

brzy odpověď,“ dodal Hang s úsměvem, „tam naproti vidím knížete, již nás očekává.“ 

Před jedním z krásných velkých stanů stál Fong, na jehož nynější, zcela nové vzezření si 

Miang musel stále ještě zvykat. Nebyly to jen krásné šaty, v nichž se jeho postava jevila 
majestátně, ani výraz jeho tváře. Vznešenost, spočívající nyní na jeho bývalém společníku, zdála 

se Miangovi zcela znemožňovat každou důvěrnost. Miang necítil se ve stavu přiblížit se k 
Fongovi, jak byl dříve zvyklý. Jako by poslední dny jejich nádherného přátelství v divém 
horském kraji byly vymazány. Také nyní předstoupil mladík před čekajícího knížete s hlubokou 

poklonou a očekával jeho oslovení, přestože všechno v něm ho nutilo k mluvení a ptaní se. Kdyby 
byl pozvedl svůj zrak, musel by spatřit, jak otcovsky spočívaly na něm Fongovy oči. 

„Miangu, nechal jsem tě zavolat,“ začal kníže, „neboť chci s tebou promluvit o něčem 
důležitém. Jak jsi již slyšel, zítra musím vytáhnout s mými věrnými proti nebezpečné zvěři.“ 
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Bezděčně se pozastavil a povšiml si, jak Miangovu tvář zastřela smrtelná 

bledost. „Co ti je?“ zeptal se polekaně. 

„Kníže, můj otec také vytáhl proti dravé zvěři, a nikdy se již nevrátil,“ odpověděl šeptem 

Miang. 

„To ale není důvod, abys z toho vyvozoval, že i já budu mít stejnou životní cestu,“ usmál se 

Fong dobrotivě. 

„Dovol mi tedy alespoň jít s tebou,“ vyrazilo z mladíka. „Ale už vidím, že chceš říci ne. 

Mluvil jsi o svých věrných. Jsem jenom cizinec, kterého ze své nesmírné dobroty u sebe snášíš, 

ale kterého nepotřebuješ!“ 

Marně se Fong snažil přerušit proudící slova. Teprve, když rozechvělý Miang sbíral dech, podařilo se  

mu říci pevným, přátelským hlasem: 

„Miangu, jsi na nesprávné cestě, která tě vede do houštin starých chyb. Vybral jsem tě, abys po dobu 

mé nepřítomnosti vedl lid. Kdo se ale nedokáže sám ovládat, nemůže vést jiné.“ 

S tichým povzdechem se otočil pryč a nechal Mianga stát ve zmatku jeho nejprotichůdnějších 

pocitů. Zklamání, hanba a lítost bojovaly v Miangově hrudi. Rád by byl teď utekl opět do samoty, ale 
cítil se jako přikovaný k tomuto místu, z něhož musel pozorovat, jak byl Lung, starší, rozvážný muž, 

zavolán ke knížeti a očividně pověřen jeho zastoupením. Potom viděl přípravy na loveckou výpravu, 
ale jeho bolest, aby snad Fonga neztratil, přehlušila všechny jiné hlasy. 

A s touto úzkostí ukryl se do svého stanu, kde klesl na lůžko z kožešin. Hodina za hodinou míjely, 

on to však nepozoroval. Když opět vzhlédl, bylo již krátce po soumraku a měsíc blížící se svou 

velikostí k úplňku vysílal své stříbrné paprsky po kraji. 

Nyní již určitě začala porada. Miang se ulekl, ale vzápětí se uklidňoval tím, že kníže jeho účast na 

výpravě zamítl. Tím byl také při přípravě zbytečný. Ale odjezd, ten chtěl a musel vidět! 

Vyšel ven ze svého stanu a rozhlížel se po Fongovi. Dlouho čekal, než mu nejasné zvuky a směs 

hlasů prozradily ukončení porady. Nyní už měl kníže každou chvíli přijít. 

Miang se chtěl pokusit, aby dostal nějakou úlohu v čase nepřítomnosti knížete. Kdyby pokorně 

poprosil, jistě by mu to Fong neodepřel. Ale co to? Halas z místa shromáždění se stále více a více 

vzdaloval. Nebylo pochyb, že výprava se již seřadila a odjížděla! 

Opuštěně stál Miang vedle stanu a chvěl se vnitřním rozčilením. Fong odjel, a možná se již nikdy 

nevrátí! Fong ho znovu odmítl! Co řekl, že šlechtice rozhněval? Když si zoufalý položil tuto otázku, 
zněla v něm ozvěna jeho vlastních pošetilých slov, vážná, kárající odpověď knížete, a do toho, jako 
ptačí švitoření, Hilino volání: „Hledej své chyby!“ 

Zahanbeně skryl se opět do svého stanu, vrhl se před svým lůžkem na kolena a vroucně prosil 
Nejvyššího o pomoc, aby poznal své chyby a správnou cestu. Prosil o sílu, aby konečně již po této 

cestě kráčel! 

Dlouho zůstal pohřížený do sebe, žádný hluk ho nevyrušil, až nakonec usnul. Tu mu bylo, jako by 

viděl nějakého velmi mladého člověka osaměle kráčet po cestě. Byla to úzká cesta, v krajině největší 

krásou oplývající, avšak divoké, hrozící všemi druhy nebezpečí. Chvílemi poutník stoupal strmě do 
výšky, pak zůstal stát, jako by se musel nadechnout, ale kolem se nedíval. Až nyní si Miang všiml, že 
oči toho člověka byly zavřené. Potom bylo ale podivuhodné, že tento mladík mohl tak jistě kráčet. 

Ještě během toho, co takto Miang přemýšlel, viděl poutníka zakopnout, ale dříve, než mohlo dojít k 
pádu, uchopila ho veliká světlá ruka a posunula ho opět na schůdnou cestu. To se vícekrát opakovalo. 

Když ho potom ruka chtěla opět nasměrovat na správnou cestu, potřásl člověk hlavou. Začal své okolí 
ohmatávat a pokoušel se vydat nějakou jinou cestou, než byla ta, po níž ho vedla pomáhající ruka. 
Miang začal být netrpělivý. 
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„Nech se přece vést, vždyť ty sám jsi slepý!“ volal na obraz ve snu. 

Tento se však velmi dlouho zdržel hledáním, a při tom ztratil i dosud nastoupenou cestu, ocitl se 
na vlhkém, mechem obrostlém svahu a nezadržitelně klouzal do propasti. 

S výkřikem se Miang probudil. Co to bylo? Zřetelně ještě viděl mladíka uklouznout na kluzké 
cestě a smekat se do propasti. Zachvátil ho strach. Najednou věděl, že on byl tím mladíkem! Nevedl 

ho Nejvyšší právě tak, jak to viděl ve snu? Nikdy nevěděl, kam ho má vést jeho cesta, a nevěděl to ani 
nyní. Jedno však bylo jisté: Nejvyšší ho vedl pevnou rukou. On se měl jen nechat vést.  

To bylo ono! Nyní mu spadl závoj z očí. Jen se nechat vést! Toto se musel naučit, to bylo to  

nejdůležitější, vždyť přece cestu k Nejvyššímu neznal! Ale jak to měl provést, jak se má nechat 

vést? 

„Sám nic nechtít,“ šeptal hlas v něm. 

Ano, co tedy sám chtěl? Co nebylo podle Vůle Nejvyššího? 

Tu viděl opět před sebou stát Fonga, jenž ho dosud učil a vedl na příkaz Nejvyššího! Ano, na 
příkaz Nejvyššího! Na to Miang zapomněl. Sám se rozhodl a chtěl jednat. A nyní? Stojí skutečně již 

na okraji propasti v nebezpečí zřícení? Polila ho horkost. Nesmí již ani o krok dále po této cestě, 
přivedlo by ho to do velikého nebezpečí. 

„Ó, Všemohoucí,“ zvolal, „chci být Tvým služebníkem, pomoz mi, abych nezbloudil z cesty, po 
níž mám k Tobě jít!“ 

Déle již ve stanu nemohl vydržet a vyběhl ven. 

Měsíc už stál vysoko na obloze. Ale Mianga jako by něco volalo a táhlo dále ven do přírody. Byla 

to snad Hila, kdo ho volal? 

Venku bylo vidět jako ve dne. Stříbrné měsíční světlo osvětlovalo každý kámen a každé stéblo 

trávy. V hlubokém zamyšlení kráčel Miang napůl nevědomě dále. Tu zavadil nohou o vyčnívající 
kámen a zakopl, až málem upadl. Pozvedl svůj zrak upřený k zemi a uviděl něco, co ještě nikdy 

neviděl. Před ním stála postava zalitá světlem a její úsměv zářil mu vstříc. 

Němě hleděl na zázrak. 

„Kdo jsi?“ koktal. 

„Tvůj přítel,“ odpověděl stříbrosvětlý. 

„Můj přítel? Ale já tě přece vůbec neznám!“ 

„Skutečně ne, Miangu?“ znělo mu opět jasně a přátelsky vstříc. 

Jako by se Miangovi roztrhl závoj před očima. Hleděl postavě do očí a přitom v něm vyvstala 
vzpomínka, kterou však ještě nedokázal jasněji uchopit. 

„Nepátrej nyní dále,“ zakázal mu neznámý. „Slyš mě, Miangu. Jsem tvůj přítel. Nejvyšší mě 
poslal, abych ti pomohl. Řekni, co pro tebe můžu udělat.“ 

Vroucně vyrazilo z Mianga: „Ó, Všemohoucí, děkuji Ti! Jak podivuhodně jsi vyslyšel mé prosby! 

Děkuji Ti!“ 

Potom se obrátil k cizinci: 

„Nevím, co mám dělat, abych se stal služebníkem Nejvyššího, a přece vím, že se jím mám stát!“ 

„Děláš příliš!“ řekl Světlý, a potom se opět odmlčel. 

Miang na něj užasle pohlédl. Neměl již vůbec nic dělat? Ale nemusel také Fong na příkaz 
Nejvyššího válet kameny, a nemusel mu on při jeho práci na příkaz Nejvyššího pomáhat? 

Bylo to, jako by na světlo vycházely všechny myšlenky, které Mianga trápily. 
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„Máš pracovat, máš se pohybovat. Čeká na tebe již mnoho práce. Ale máš ji činit jako služebník, v 

poslušnosti svému Pánu. Ne se vzpříčit a vědět všechno lépe. 

Fong ti chtěl včera po dobu své nepřítomnosti svěřit vedení kmene. Ale ty jsi byl naplněný 

strachem, že by se mohl dostat do nebezpečí a v něm zahynout. Pokoušel ses ho úzkostlivě zadržet. 
Ale bylo přece jeho povinností vytáhnout a osvobodit svůj lid od soužení s dravci. 

Nevěděl jsi, že Fong je služebníkem Nejvyššího a jedná na jeho příkaz? Ne Fongovi, ale 

Nejvyššímu ses vzpříčil. Přemýšlej o tom!“ 

 

Hluboce zasažen naslouchal Miang těmto slovům. Nyní v něm ustoupila mlha, jež mu vše 

zastírala. Styděl se.  

Miang upadl do tak hlubokého zamyšlení, že ani nepozoroval, že byl již opět sám. Již se 

rozednívalo, a ještě stále na to myslel. Nevědomky vykročil a pokračoval dále, a po chvíli se 
zastavil u malé vody, v níž, jak věděl, žila vodní víla Hila. Napadlo ho -  neměl by ji zavolat? 

Dříve než se stihl rozhodnout, se vlny vody rozdělily a vynořila se z nich Hilina 

tvář. „Nu, služebníku Nejvyššího, našel jsi své chyby?“ 

„Ano,“ zvolal Miang radostně. Ze srdce mu spadlo těžké břemeno. 

„Vidím,“ potvrdila Hila, „a těším se z toho.“ 

Přikývla mu a dříve, než mohl něco říci, zmizela. Miang to již nyní zde déle nevydržel. 
Pospíchal zpět a v tichosti prosil, aby mu bylo ukázáno, co má dělat. Ještě ani nedošel ke 

svému stanu, když se potkal s poslem, který na něj radostně volal: 

„Jak dobře, že tě potkávám! Přináším ti poselství od knížete Fonga. Zde je.“  

Postavil se rozkročmo před Mianga a opakoval pomalu a zřetelně slova, jež mu Fong 

svěřil. 

„Řekni mému synu Miangovi, že nemá déle nečinně zůstávat ve svém stanu. Má jít a hledat 

práci, která je pro něj určená. Kdo opravdu hledá, najde.“ 

„Rozuměl jsi vzkazu, mladíku?“ ptal se posel, a Miang přikývl. „Pak je to dobře.“ 

Bez dalších slov se posel obrátil a šel svou cestou. Miang tu ale stál bezradně. Kam měl jít 
hledat práci? Ochotný byl, ale nevěděl, jak má začít. Avšak, co se dnes v noci naučil? Nechat se 

vést, sám nic nechtít. To chtěl učinit. Tiše prosil vzhůru k Nejvyššímu: 

„Nejvyšší, nech mne poznat, co mám dělat!“ 
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Potom kráčel pomalu dále. Před ním se rozprostírala v dálce kotlina, v níž měl Žlutý kmen 

postavené stany. Na obloze již zářilo vycházející slunce a kolem stanů byl čilý život. Na 
rozžhavených kamenech pekly ženy ploché chleby a okolo nich pobíhaly děti a nasávaly vůni, která z 

chlebů stoupala. I když na výpravu odešlo mnoho mužů, přece jich tu také dost zůstalo. Někteří z nich 
dohlíželi na koně a v dáli na zelených stráních bylo vidět stáda ovcí se svými pastýři. 

Miang se nerozhodně rozmýšlel, kam se má vydat, když tu přímo proti němu běželo malé děvče. 

Mělo tak naspěch, že do něj vrazilo a on ji zachytil do svého náručí. 

„Kam tak rychle, děvčátko?“ zeptal se Miang s úsměvem. 

Malá odhodila své husté tmavé vlasy z tváře dozadu a vážně odpověděla: 

„Musím přivést pomoc, otec je nemocný. Má bolesti, vzdychá a sténá.“ 

„Koho jsi chtěla přivést, maličká?“ ptal se Miang. 

„Stařenu, Hu-su, ona má utišující bylinky. Ale nyní mě již nechej jít,“ vytrhlo se děvče a rychle 
utíkalo do sousedního stanu. 

Miang se díval za ní. Dítě bylo líbezné, ale na svůj věk až příliš vážné. Netrvalo dlouho, a už se 

vracela A-na zpět, následovaná shrbenou stařenou, která nesla v ruce nějaký pytlík. To musela být 
Hu-sa. Miang obě následoval k ne zrovna čistému stanu, v němž se A-nin otec sténavě převracel na 

svém lůžku. 

Hu-sa mnoho nemluvila. Přikázala A-ně, aby ohřála vodu. Potom slila bylinný vývar, který musel 

muž vypít. Zdálo se ale, že tento léčivý nápoj úlevu nepřinesl. 

Miang potichu vstoupil do stanu za stařenou. Nevyhlíželo to tu vůbec pěkně. Všude byla špína, 
kam se jen člověk podíval. Na zemi ležely špinavé hadry, nádobí se zbytky se povalovalo okolo a 

vzduch byl dusný a zadýmený. Miang s úděsem couvl zpět, ale hlas v jeho nitru pravil: „Zůstaň!“ Tiše 
tedy setrval a přihlížel, jak se stařena naklonila nad nemocného a dala mu napít léčivého nápoje. Pil, 
ale nepřestával naříkat. Bylo těžké zjistit, co mu chybí. Na otázku stařeny, kde má bolesti, odpověděl 

naříkavě: „Jsou všude v mém těle a štípou jako čertovský oheň.“ 

„Čertovský oheň?“ zeptal se Miang překvapený a přistoupil o krok blíže. „Co je to?“ 

„Inu, malí čerti, kteří žijí v ohni a požírají dřevo,“ odpověděla Hu-sa lhostejně. Jí se na tom 
nezdálo být nic podivuhodného. Miang se divil, nevěděl, co „čert“ je. A tak se ptal dále: 

„A co jsou čerti?“ 

Hu-sa i nemocný se ustrašeně rozhlíželi. 

„Tiše,“ odpověděla Hu-sa a položila prst před ústa „Nesmí se to říkat tak hlasitě, nebo přijdou a 
něco nám udělají. Ale pošeptám ti to do ucha, aby ses před nimi ochránil, cizí mladíku.“ 

A sípavě mu šeptala do ucha: „Čerti jsou zlé bytosti, které usilují lidi zničit.“ 

Miang se divil. Ještě nikdy takové bytosti nepotkal. 

„A žijí v ohni?“ ptal se nedůvěřivě dále. 

„Nejen v ohni,“ šeptala stařena, „jsou všude, ve vzduchu, ve vodě.“ 

„Zadrž!“ zvolal Miang. „Ve vodě nežije žádná zlá bytost, to vím určitě. Viděl jsem nádhernou 

bytost, která žije v naší vodě! Je to Hila a myslí to s námi lidmi dobře.“ 

Nyní žasla Hu-sa i nemocný, který pro tuto novinku zapomněl i na své bolesti. Také A-na která 

dosud stydlivě stála stranou, přistoupila o krok blíže. Miang náhle radostně pochopil: ano, zde je pro 

něho práce! 
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„Smím se k vám posadit?“ zeptal se přátelsky a oba prosili: 

„Ano, sedni si k nám a vyprávěj nám o dobré vodní bytosti.“ 

Rád vyprávěl Miang, co zažil s Himou a Hilou, jak mu pomohly a co dobrého učinily, jak ony 

sloužily Nejvyššímu. Hisor, A-nin otec, i Hu-sa ho poslouchali s otevřenými ústy. Bylo to pro ně 
neuvěřitelné, a přece mluvil o tom cizinec tak přesvědčivě. A když líčil, jak krásné a veselé jsou vodní 

bytosti, do tváří naslouchajících vstoupila radost. 

„Zatím co jsi vyprávěl, ulevilo se mi, cizinče,“ řekl Hisor. 

„Říkej mi Miang, to je mé jméno,“ prosil mladík. „Chcete slyšet ještě více o dobrých bytostech, 
které jsou služebníky Nejvyššího?“ 

Hisor i Hu-sa velmi rádi přivolili. A Miang vyprávěl o silných obrech, o Uruovi a Muruovi, a o 
jejich věrné pomoci, o tom, jak ho dovedli ke knížeti Fongovi, a jak pilní byli ve službě Nejvyššímu.  

Úžas naslouchajících vzrůstal. Všechno bylo pro ně nové. O něčem takovém ještě nikdy neslyšeli. 
Hisor zapomněl na své bolesti dříve, než ranní sluneční paprsek našel vchod do stanu. Hu-sa sebou 

náhle trhla. 

„Musím domů,“ zvolala „Ale přijdeš opět, Miangu?“ prosila „A budeš vyprávět dále?“ 

Miang velmi rád přislíbil. Zde našel tedy práci, kterou měl dělat. A byla k němu přivedena, on ji 
nechtěl. 

„Zítra znovu přijdu a podívám se na Hisora,“ slíbil. A Hu-sa k tomu horlivě za sebe přidala: 

„Já ti přinesu nové, ještě lepší byliny.“ Chtěla být přece při tom, až bude Miang vyprávět. 

Již časně zrána dalšího dne se Miang vydal na cestu. Nemohl se dočkat, až bude pokračovat v 
práci. Nemocný dnes ležel na svém lůžku úplně tiše. Zdálo se, že se mu daří lépe. 

 „Nuže, jak se ti dnes vede, Hisore?“ zeptal se přátelsky Miang. A Hisor se zvedl, jak nejlépe 
dokázal, a potěšen odpověděl: 

„Ty jsi skutečně přišel, Miangu? Jsem tak rád. Obával jsem se, že by tě to mohlo obtěžovat, opět 
ke mně přijít. Není tu u mě hezky,“ dodal s lítostí. „Moje žena zemřela a A-na je ještě příliš malá, než 
aby mohla vše udržet v pořádku.“ 

Ano, to bylo věru vidět. A-na, stojící v koutě s ohništěm, pohlédla zahanbeně na Mianga. Styděla 
se a předsevzala si, že bude ve stanu udržovat větší pořádek, protože by také moc chtěla, aby cizinec 

opět přišel a vyprávěl. 

„Tak co, už tě ohniví čerti neštípou?“ ptal se Miang a vesele se smál. 

Tento smích zahnal z Hisorovy duše i poslední zbytek obav, že by přece jen mohl být v blízkosti 
nějaký čert a škodit mu. Jako osvobozený se nadechl a přidal se k Miangovu veselému smíchu. Jak 

mu to dělalo dobře! Cítil, jak je mu stále lépe. 

„Když jsi u mě, Miangu, nemám žádný strach,“ řekl užasle a pohlédl na mladíka. Odkud mohl 

přijít? Tu se náhle venku ozvaly kroky a dovnitř vešla kvapně Hu-sa opět s nějakým pytlíčkem v ruce. 

„Už jsi tu, Miangu?“ zvolala potěšené. „Já tedy rychle připravím Hisorovi bylinný nápoj, po němž 

ho rychle přejdou bolesti, a potom nám budeš vyprávět dále, viď?“ 

A tak se stalo. Odpověď následovala za otázkou a nová otázka za odpovědí. Miang ani nevěděl, 
kolik toho bylo na vyprávění o obrech, kamenných mužíčcích, o Hile a Himě. Jak v letu přešel čas.  

„Musíme připravit jídlo,“ řekla Hu-sa, a ještě naplněna štěstím z právě slyšeného se chystala 
pomoci A-ně, která se již snažila na jednoduchém ohništi rozdělat oheň. 

 Miang tomu přihlížel, ponořen do svých myšlenek. Jak byl přece bohat, když mu Nejvyšší 
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otevřel zrak pro Jeho věrné bytostné služebníky. Nyní chtěl o tomto bohatství říci lidem. To bylo ono, 

co po něm Nejvyšší žádal. Tak mohl pomoci, sloužit. Miangem cosi projelo. Sloužit? Stal se tedy také 
služebníkem Nejvyššího? Jako plamen ohně projelo jím toto poznání. V záplavě štěstí málem padl na 

kolena, aby Všemohoucímu poděkoval. 

Tu zazněl A-nin dětský hlas: „Pohleďte, ohniví čerti!“ 

Oheň jasně žhnul, a když se do něj Miang zahleděl, tu objevil i on malé tovaryše, mihotající se v 
plamenech. Vyděšená A-na se chtěla schovat za Hu-su, ale Miang ji chytil za ruku a táhl ji blíže. 

„Jen se podívej,“ řekl, „jak jsou hezcí! A co je hezké, nemůže být zlé. Pohleď, pomáhají přece 

ohni, aby hořel, hřál nás a připravil nám jídlo! Poslouchejme, co nám chtějí říci.“ 

Jako přikovaní hleděli všichni čtyři do plamenů. Všichni viděli mihotavé, tančící postavy, ale již z 
nich neměli žádný strach. A Miangovi se zdálo, jako by slyšel jemné, skleněné znění, a tyto tóny se 

formovaly do slov: 

„Také my sloužíme Nejvyššímu, jsme šťastní, že smíme! Služte i vy!“ 

Dlouho Miang naslouchal, než oheň dohořel. Potom se obrátil k ostatním a vyprávěl jim, co slyšel. 
Posluchače naplnil úžas. A Miang neúnavně odpovídal na všechny otázky, protože jemu samému 

připravil tento zážitek největší radost. On mohl přece sloužit! Všechny starosti, všechny otázky a 
hloubání v něm se rozplynuly, a naplnila ho radost, která rozechvěla jeho nitro. 

Když slunce volalo Hu-su opět k jejím povinnostem, chtěl se také Miang rozloučit. Ale Hisor 
prosil: „Zůstaň ještě chvíli, chtěl bych ti také něco vyprávět.“ 

A Miang zůstal a naslouchal Hisorovu vyprávění. Hisorova žena zemřela na velmi těžkou horečku 
a zanechala ho s A-nou samotného. Od té doby šlo to s ním špatně. A-na uměla sice připravit 

nejjednodušší jídla, ale neuměla si již jinak poradit s dalšími starostmi. A nyní ještě onemocněl on 
sám a nemohl dohlížet na svá zvířata, na ovce a koně. 

„Myslíš, Miangu,“ ptal se nesměle, „že jsou i takové dobré bytosti, které by mi mohly pomoci? 

Nemohu jít k tvým obrům a prosit je, vůbec bych je nenašel.“ 

V jeho vážně míněných slovech bylo nevyslovené zoufalství. A Miang volal v nitru o pomoc. 
Viděl Hisorovu bídu. Jak rád by mu pomohl, ale byl muž, a zde mohla pomoci jen žena. 

„Poprosíme Nejvyššího, aby ti poslal pomoc,“ řekl Miang pln důvěry, zvedl ruce a vroucně prosil: 
„Nejvyšší, Ty vidíš Hisorovu bídu. A-na je ještě příliš malá. Pomoz mu, on se vynasnaží učinit vše, co 

od něj žádáš.“ 

Hisorovy oči při této krátké prosbě visely na Miangových rtech, a při posledních slovech jako 

potvrzení přikývl. Byl připraven učinit vše, co od něj bude Miang žádat. 

Následujícího dne se Miang opět objevil v Hisorově stanu, ale nepřišel sám. Vedle něj kráčela 
žena, která, sotva vešla do stanu, úplně samozřejmě začala uklízet. Hisor tomu s otevřenou pusou 

přihlížel, a Miang se smál. Potom ale spravil Hisora o tom, co se mezitím přihodilo. 

Když včera přišel domů, nalezl tuto ženu sedící na kameni před jeho stanem. Na otázku, kdo je, mu 

odpověděla: 

„Hledám služebníka Nejvyššího, Mianga.“ 

Miang vyslechl její slova nanejvýš udiven a zeptal se jí, co od něj žádá. Toto byla její odpověď: 

„Jmenuji se Hirsa. Nejvyšší mě posílá tobě ku pomoci. Nyní se již neptej více, nýbrž mi řekni, co 

mám dělat.“ 

Poté jí Miang vyprávěl, že právě prosil Nejvyššího o pomoc pro Hisora. Že však byla jeho 

modlitba tak rychle vyslyšena, nemohl pochopit. Hirsa na to ale řekla jen několik slov: 

„Nejvyšší je moudrý.“ Tím bylo řečeno všechno. 
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Hirsa zůstala nyní u Hisora, ošetřovala jej a její ruce tak činily s nádhernou lehkostí. Zpívajíc si 

tiché tóny, uklidila ve stanu, vše očistila, připravovala jídlo a pečovala o A-nu. Každé ráno přicházela, 

a když slunce zapadalo, zase se vytrácela 

„Kam stále odcházíš, Hirso?“ ptal se Hisor jednoho večera, když chtěla po krátkém pozdravu opět 

odejít. 

„To ti nemohu říct, Hisore,“ odpověděla „Ale opět přijdu a budu o tebe pečovat, dokud znova 

nenalezneš ženu.“ 

Hisor ještě nikdy ve svém životě nebyl tak šťastný. Jako by se v jeho dříve tak tmavém, špinavém 

stanu rozjasnilo. Od té doby, co přišla Hirsa, zářil čistotou. Hisor jako by den ze dne omládl. Sousedé 
se zvědavě vyptávali, zda si našel novou ženu. 

„Ne,“ odpovídal vážně, „Hirsa mi pomáhá, ale není mojí ženou.“ 

Rád hledíval nyní Hisor do šlehajících plamenů a pozoroval ohnivé bytůstky. Skoro se mu někdy 
zdálo, jako by je slyšel zpívat: 

„My sloužíme Nejvyššímu.“ 

Miang se ještě často vracel do Hisorova stanu. A brzy tam začali přicházet i sousedé, kteří se 

doslechli, jak pěkně Miang vypráví o mnoha dobrých bytostech v ohni, vodě i v horách. 

Byl to drsný národ, tento pastýřský kmen knížete Fonga, utužený svým životem v horách. Ale byli 

tu mezi nimi rovněž podnikavější lidé, vlastnící veliká stáda a najímající si chudé muže jako pastýře. 
Ve Žlutém kmeni panoval vzorný pořádek, kterému už odedávna vládl Fongův rod. 

Čas, kdy byl Fong nepřítomen, se chýlil ke konci. Jednoho večera se rozezvučely lovecké rohy, a 

bylo vidět oddíl jezdců, vracející se z rozsáhlé kotliny, v čele s Fongem. Hlasitý jásot zdravil vracející 

se domů. Všichni vybíhali ze stanů, a lidé se tlačili, aby lovce radostně přivítali. Měli hojnou kořist, to 
bylo vidět na mnohých kožešinách, které s sebou přivezli. To vyvolalo novou vlnu radosti, neboť lidé 

poznávali, že lovecká výprava byla úspěšná a útrapy byly zažehnány. Také Miang vyšel před stan a 
pátral mezi přicházejícími. Ale čekal, dokud nepřijdou blíže. Potom vyšel naproti Fongovi a pozdravil 
jej. Přivítal ho krátký pohled knížete. 

„Očekávám tě v mém stanu.“ To byl Fongův pozdrav, a Miang se lehce uklonil na znamení 
souhlasu. 

Fong stěží stihl usednout na své odpočívadlo, když již Miang prosil o povolení vstupu. Nemohl se 
dočkat, až předstoupí před knížete a spraví ho o všem, co mezitím prožil. Čekal, že se ho Fong na  to 

bude ptát, ale nic takového se nestalo. Fong ukázal na místo vedle sebe a krátce řekl: 

„Musím s tebou mluvit.“ 

Pln očekávání na něj Miang pohlédl. Neosmělil se tázat. 

„Nejvyšší mi dal pro tebe příkaz, Miangu,“ řekl Fong, a jeho slova byla naplněna dobrotou, která 
Mianga hluboce rozechvěla „Máš nyní jít k jednomu kmeni, který se s námi přátelí, a předat tam jeho 

knížeti ode mne poselství. Tento kmen, kmen Waringů, žije jižně na druhé straně dlouhého pásma hor. 
Ještě jsi o něm nic neslyšel. Jsou to dobří, ale drsní a nevědoucí lidé, a je přáním Nejvyššího, abys jim 

přinesl vědění o Něm a Jeho moudrém vedení. Začal jsi přece již mezitím Nejvyššímu sloužit?“ dodal 
Fong s úsměvem. 

Miang chtěl vyskočit a dát svému příteli najevo svou živelnou radost. Fongův pohled ho však 

zastavil. Ne, nechtěl znovu upadnout do svých starých chyb. Překonal se a řekl pouze: 

„Poslechnu. Kdy smím vyjet?“ 

S libostí spočinuly Fongovy oči na mladíkovi, který se za jeho nepřítomnosti tolik viditelně změnil 

ke svému prospěchu. Byl pevnějším a přitom klidnějším. Mohl nyní začít se svou novou, větší 
úlohou. 
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„Zítra ráno tě vyzvedne průvodce, který ti ukáže cestu k Waringům,“ řekl Fong krátce. 

S tím byl Miang propuštěn. Žádným slovem se nemohl zeptat na zdar lovu. Nebylo to také nyní 

důležité. Byl zcela naplněn svou novou úlohou. Nejvyšší ho vysílá se svým příkazem. Smí Mu 
sloužit, může rozdávat ze svého bohatství! Jak to bylo veliké! 

Miang se opět bezmyšlenkovitě vydal k blízkému lesu, kde se před ním znovu na stejném místě 
objevil jeho světlý vůdce a s úsměvem na něj hleděl. 

„Nu, Miangu,“ řekl, „nyní můžeš začít sloužit, po tom, co jsi poznal své chyby a snažíš se je 

odložit. Těšíš se?“ 

Miang jen přikývl, jeho srdce bylo příliš přeplněno. 

„Nyní vyslechni ale ještě jedno varování, Miangu,“ připojil Světlý. „Nejednej nikdy podle 

vlastního mínění, vždy si vypros radu a pomoc od Nejvyššího, jen tak se staneš pravým 
služebníkem.“ 

S těmito slovy světlá postava zmizela. Miang se rozhlížel. Ještě dlouho se procházel kolem, 

urovnával své myšlenky, a mezitím prosil o pomoc pro svůj velký úkol a děkoval. Konečně se vrátil 
radostný a šťastný zpět. 
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Příštího dne ráno, když slunce právě vycházelo za horami, zaslechl Miang tiché cinkání před 

svým stanem. Vyšel ven. Stáli tu tři nádherně ustrojení koně. Na prvního byly naloženy zásoby, druhý 
byl bez jezdce, a na třetím seděl muž, na něhož se Miang s očekáváním zahleděl. 

„Jsi můj průvodce k Waringům?“ zeptal se. 

„Ano, na příkaz knížete Fonga,“ přikývl muž. „Můžeme vyrazit.“ 

„Mohu se rozloučit s Fongem?“ ptal se Miang, ale jeho průvodce odpověděl záporně. 

„S knížetem teď není možné mluvit. Vede radu. Musíme se bez odkladů vydat na cestu.“ 

Miang nemohl než poslechnout. Začínal krásný den, vycházelo zlatavé slunce, a krásné podzimní 
ráno, jaké jen hory nabízely, naplnilo Miangovo srdce velikou radostí. Oba poutníci vyrazili ven do 

svěžího rána, své kroky směřovali cíleně na jih. Všechno zde bylo Miangovi cizí. Tak jako mu byla cizí 
celá krajina, tak mu byl dosud cizí i život mezi mnoha lidmi. Přesto se mu zdálo, že nikdy ještě tak 
krásný den neprožil. Bylo to tím, že se cítil tak lehce a že jeho srdce tak radostně tlouklo? Ještě 

netušil, co ho u neznámého kmene očekává. Věděl jenom, že k nim směřuje na příkaz Nejvyššího, a 
to jej naplňovalo největším štěstím a radostí. 

Jeho průvodce byl málomluvný. Zdálo se, že neměl o Warinzích mluvit. Mlčel tedy i Miang. O to 
více mohl se těšit z krásy země, jíž projížděli. Nyní již vystoupali vysoko do hor, ale zdatným 

jezdeckým zvířatům to nedalo mnoho námahy. Čile stoupali, hodinu za hodinou, bez známek únavy. 
K poledni si odpočinuli pod převislou skalní stěnou v jejím chladném stínu, protože slunce zde nahoře 
hodně pálilo. 

Potom opět klesala cesta do údolí. Před Miangovýma očima ležely zelené, mnoha kameny poseté 
horské lučiny. Sytá zeleň mu byla příjemná, jinak ale zdejší kraj působil osaměle a liduprázdně. Nikde 

člověka ani zvířete, kromě několika velkých ptáků, kteří s křikem vzlétali, když se k nim jezdci 
přiblížili. 

Cesta klesala ještě hlouběji a nyní vedla skrze divokou rokli, do níž se shora řítila syčící zpěněná  

voda. Pěna stříkala Miangovi do tváře, ale on se tomu vesele smál. Všechno bylo pro něj nové, 
všechno zdálo se mu nádherné a krásné. 

V této úzké rokli bylo šero, a jezdci museli jet velmi opatrně, aby se zvířata nesmekla na kluzkém 

povrchu. 

Náhle Miang vykřikl. Dorazili na dolní konec dlouhé rokle a před nimi se v záři zapadajícího 

slunce, které vše pozlatilo, pokojně rozprostírala úrodná širá dolina Malé obláčky dýmu, které 
stoupaly z obydlí, prozrazovaly, že zde bydlí lidé. Také před stany hořely malé ohně, kolem běhaly 

děti, a i někteří dospělí si ohřívali prokřehlé ruce, neboť se rychle blížil večer a hlásilo se již podzimní 
chladno. 

„To jsou Waringové?“ ptal se Miang svého průvodce a ukázal na krásný výhled. 

„Ne,“ odpověděl tento a v nitru se usmál. Cítil Miangovu prudkou touhu dosáhnout cíle. „Ne, od 

Waringů jsme ještě velmi vzdálení. Tito lidé patří ještě ke Žlutému kmeni. Pojď, půjdeme dolů a 
poprosíme o nocleh.“ 

Nejprve na Mianga padlo zklamání, ale přemohl se. Nemohlo to být přece jinak, vždyť byli od 

Fongových lidí vzdáleni jen jeden den jízdy. 

„Jak dlouho ještě musíme k Waringům jet?“ obrátil se s otázkou znovu ke svému průvodci. 

„Je to sedm dní jízdy,“ odvětil tento, a s tím se Miang musel spokojit. 

Pastýři rádi poskytli pocestným nocleh, když se tito prokázali jako vyslanci knížete Fonga. 
Hluboký spánek Mianga osvěžil, takže se příštího rána probudil nově posilněn. 
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Slunce se opět usmívalo a jeho radostná záře se prostírala přes celý kraj. Miang se stěží mohl 

dočkat odjezdu. Nasedli na své koně a s veselými pozdravy se rozloučili s přátelskými hostiteli. 

Tak to šlo nyní dále den co den. Téměř každý den zdolávali další horské hřebeny, které se zde 
jeden za druhým táhly krajinou. Mianga stále provázela radost z výhledů, které nabízely výšiny. 
Večer pak odpočívali, když slunce začalo zapadat. Většinou ještě nalezli nocleh u pastýřů, ale někdy 

museli také nocovat pod širým nebem na nějakém chráněném místě. 

Časem se stal Kapu, jak se Miangův průvodce jmenoval, o něco sdílnější, jenom o kmeni Waringů 

nadále vytrvale mlčel. Konečně, sedmého rána otevřelo se před jejich očima další pěkné údolí a 
Miang spatřil velké množství bílých stanů, seskupených kolem jednoho většího v jejich středu.  

„Zde žijí Waringové!“ řekl Kapu a ukázal prstem na malé stanové město u jejich nohou. 

Konečně dosáhli cíle své cesty! Bylo Miangovou potřebou poděkovat Nejvyššímu dříve, než jel 

dále vstříc své úloze. Bez ohledů na Kapua klesl k zemi a hlasitě se modlil: 

„Nejvyšší, děkuji Ti! Nyní Ti smím sloužit. Chci učinit všechno, co ode mne, svého služebníka 

Mianga, budeš žádat.“ 

Když se zvedl, na jeho tváři se prostírala radost. 

„Nyní můžeme jet k Waringům, Kapu,“ řekl. 

Oba jezdci se blížili do stanového města. Poslové, kteří je již dávno viděli, už nahlásili jejich 
příchod, takže byli očekáváni. Jeden jezdec jim jel naproti a zadržel je. 

„Koho hledáte?“ bylo jeho otázkou. 

„Hledám knížete kmene Waringů,“ odpověděl Miang důstojně. „Mám pro něj poselství od knížete 

Fonga ze Žlutého kmene.“ 

„Čekejte zde!“ uvědomil je Waring a odcválal zpět ke stanům. 

Netrvalo dlouho, a již se vracel zpět, aby odvedl oba vyslance k prostřednímu prostornému stanu. 

Miang se pozorně rozhlížel. Stany byly stavěné jinak než u Žlutého kmene, a také byly jinak 
seskupené. Byly větší a honosněji zdobené, a i zbraně mužů se skvěly větší výzdobou. 

„Kníže Hador se nechá prosit,“ řekl doprovázející Waring a odhrnul stanový závěs, zakrývající 

vchod. Miang vstoupil sám, Kapu zůstal venku. Před ním stanula vysoká, štíhlá, ne již zcela mladá 
mužská postava. Miang se před knížetem Hadorem zdvořile uklonil a řekl: 

„Kníže, přináším ti poselství od knížete Fonga. Dal mi zde pro tebe tento váček.“ A vytáhl z kapsy 

svého oděvu kožený váček, vyšitý pestrými koženými pásky, jenž mu dnes ráno odevzdal Kapu s 
Fongovým příkazem, aby ho nedával nikomu jinému než knížeti Waringů. Hador váček přijal a 

důkladně ho prohlížel. Prohlídka, zdálo se, dopadla k jeho spokojenosti. 

„Ano, je od Fonga, je na něm jeho znamení,“ řekl. „Dovol, abych váček otevřel.“ 

Bez vyčkání Miangova svolení uvolnil zelené kožené šněrování a otevřel váček. Přitom mu 
uklouzl výkřik údivu: váček byl prázdný! Co to mělo znamenat? Tázavě pohlédl na Mianga. Tím 

projelo tušení, ne, bylo to vědění, a to vyslovil. 

„Slyš, kníže Hadore,“ řekl Miang a pevně se při těchto slovech na něj díval, „Fong ti posílá tento 

prázdný váček jako dárek, aby se u tebe naplnil darem moudrosti.“ 

„Tomu nerozumím,“ zvolal Hador trochu netrpělivě. „Vyjádři se přesněji, Fongův vyslanče!“ 

„Můžu ti to vysvětlit,“ odpověděl Miang, „když mně budeš trpělivě naslouchat.“ 

Hadorova zvědavost byla probuzena. Ukázal na odpočívadlo a sám si přisedl vedle. A Miang 
začal: 

„Kníže, ty víš, že Žlutý kmen žije pod Fongovým moudrým vedením šťastně a spokojeně.“ 
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„Ano, to je pravda,“ přerušil ho Hador, a v tónu jeho hlasu bylo něco jako politování, což 

Miangovi neuniklo. 

„Také tvůj kmen by se mohl mít stejně dobře,“ pokračoval opatrně dále. 

Hador napjatě hleděl na řečníka a Miang pokračoval: 

„Fong je ochoten sdělit ti své tajemství úspěchu.“ 

Hador vzrušeně vyskočil. 

„Co to říkáš, vyslanče mého přítele Fonga? Mluv dále! Přinášíš mi snad toto dobře střežené 
tajemství? Bohatě se tobě a Fongovi odvděčím. Nyní právě velmi trpíme pod loupeživými útoky 

potulných divokých kmenů, takže nenalézáme klidu. Znáš nějaký prostředek, který by je od toho 
zdržel?“ 

„Ano,“ řekl pevně Miang. „Je taková ochrana, která je účinnější než nejlepší a nejsilnější zbraně, a 

tato může být i s vámi.“ 

Hador opět vyskočil a přecházel po místnosti velkými kroky. 

„Musím zavolat své poradce,“ zvolal, a chtěl zatleskat rukama jako znamení pro služebnictvo. 

Miang ale zvedl ruku a zadržel ho. 

„Ne tak, kníže,“ varoval, „jen pro tvé uši je určena zpráva, kterou ti přináším. Teprve až ty ji 

vyslechneš, může se dostat k tvým poradcům.“ 

Hador se upokojil. „Tak mluv dále,“ prosil. 

Miang začal: „Věz, kníže, že existuje Jeden, který je větší a silnější než všichni lidé a v Jehož 
rukou spočívá všechna síla.“ 

„Kdo je tento Mocný?“ naléhal Hador. „Vyhledám ho a poprosím o jeho ochranu a pomoc.“ 

„To můžeš učinit,“ odpověděl Miang radostně. 

A začal Hadora vyučovat ve vědění o Nejvyšším. Hador se nemohl dost naposlouchat. Jeho duše, 
která již dlouho nespokojeně hledala pravé vědění, byla otevřena. Jako kypré pole ležela zde před 
Miangem, a on, malý služebník Nejvyššího, mohl na ni sít vzácné osivo! Velká radost naplnila 

Mianga a on dával plnou náručí. Konečně se odmlčel. Hador seděl hluboce zamyšlen. 

Tu se otevřel vchod do stanu a vstoupil nějaký muž, který se uklonil a řekl: 

„Kníže, přišli poslové, kteří si tě žádají.“ 

„Musíme tedy pro dnešek skončit,“ řekl Hador s lítostí. 

„Přijď však zítra ráno znovu a vypravuj dále.“ 

To Miang slíbil rád, a kníže zavolal služebníka, aby ho zavedl do stanu a postaral se o něj jako o 

nejlepšího hosta kmene. 

Blažený v začátku svého působení strávil Miang zbytek dne tím, že se rozhlížel po Warinzích. 

Celkem se mu líbili. Byli oblečeni jednodušeji než Fongovi lidé, často ale byli špinaví a otrhaní. 
Zdálo se, že nepřikládají svému zevnějšku velký význam, zatímco Hador byl oděný nádherně.  

Příštího rána nechal Hador opět Mianga zavolat k sobě. Hador vyhlížel jinak, bylo na něm vidět 
hluboké niterné prožití. Byl klidnější, posilněný. Neklid, který ho včera poháněl, zmizel. Jeho pohyby 

byly vyrovnané a přiměřené. Znovu pobídl Mianga na odpočívadlo. 

„Máme čas,“ začal. „Poslové, kteří nás včera přerušili, jsou odbaveni. Jeden sousední kmen, 

Aulové, prosí o pomoc proti loupežníkům a drancovatelům. Tlupa divokých jezdců přepadla v noci 
Auly, a protože byli v přesile, podařilo se jim ukrást Aulům mnoho stád. Nyní prosí o pomoc. Zima je 

za dveřmi a spolu s ní nyní pohlíží do domovů Aulů hlad a bída Co máme dělat, Miangu? Poraď mi.“ 
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Už na začátku tohoto vyprávění Miang prosil v nitru o pomoc. Nyní věděl, jakou radu má dát. 

„Přijměte Auly k vám,“ řekl rozvážně, jako by v sobě přeměřoval a odvažoval každé slovo.  

„Umocníte tím vaši sílu. Pomůžete-li Aulům v zimě z bídy, budou vám vděční a také vám potom 
pomohou, kdybyste se sami ocitli v nouzi.“ 

Hador přemýšlel: „Příteli, tvá rada je dobrá,“ řekl nakonec. „Učiním, jak říkáš. Myslíš, že to bude 

k Vůli Nejvyššího, když budeme takto jednat? Neboť chtěl bych rád učinit to, co On může schválit,“ 

dodal trochu nesměle. 

Miang se zaradoval. V Hadorově srdci již vzcházela setba Pravdy. Nyní mohl pokračovat. 

A opět seděli oba muži dlouho pospolu. Miang vyprávěl a vysvětloval a Hador dychtivě přijímal 
od tohoto mladíka všechna poučení. 

Hodiny míjely a žádný z nich nevnímal plynoucí čas. Během těchto vzácných hodin tkala se od 
jednoho k druhému nit vroucí důvěry a spojovala je ve věrné přátelství. A když Hador někoho 

nazýval přítelem, mohl se tento na jeho věrnost a ochotu pomoci spolehnout. Konečně Hador ukončil 
rozmluvu. 

„Musíme skončit,“ řekl lítostivě. „Mám ještě jinou práci. Přijď ale určitě opět zítra, Miangu. 
Budeme přemýšlet, jak bychom mohli přinést zprávu o Nejvyšším celému kmeni.“ 

A tak se stalo. Den co den oba muži hovořili a společně se radili, jak jednoduchým lidem přiblížit 

Pravdu o Nejvyšším. Dosud nepoznal kmen žádné vyšší bytosti, které by ctil a modlil se k nim. Tyto 
duše byly ještě spící, avšak nebyly špatné ani zkažené. 

„Co kdybychom nejprve svolali všechny muže a řekli jim něco o dobrých bytostech?“ tázal se 

Miang. 

To se zdálo také Hadorovi být nejlepším. Byl pro to určen večer. 

Muži se shromáždili venku kolem velkého ohně. Miang hovořil k divokému jezdeckému národu a 

ukázalo se, že mnozí tyto dobré bytosti v horách mohli vidět. Tak byl Miangovi usnadněn začátek. 
Muži s radostí naslouchali, neboť Miang měl veliký dar vyprávění. Jen neradi se naslouchající potom 
opět rozcházeli. Miang však slíbil, že příští večer přijde znovu a bude vyprávět dále. 

Tak přešel dlouhý čas, než mohl Miang těmto mužům vyprávět o Nejvyšším, jehož služebníky 
tyto dobré bytosti byly. 

Waringové neznali strach ze zlých bytostí, neboť mínili, že by s nimi byli rychle hotovi, když by 
se proti nim nebojácně postavili. Mnohé otevřené srdce nalezl Miang mezi těmito jednoduchými 

lidmi, a viděl vzcházet setbu, kterou směl zasévat. Každý večer končil díkem Nejvyššímu a každé 
ráno začínal prosbou o pomoc a radu. Miang se pokoušel mužům vysvětlit, že nejsou vázáni 

poslušností pouze ke knížeti Hadorovi, nýbrž především k Nejvyššímu. On je všechny stvořil a Jemu 
náleží. To pochopili dobře, a nyní se ptali: 

„Co nám tedy On poroučí? Neznáme Jeho Vůli.“ 

Nyní mohl být učiněn další krok. Miang jim vysvětlil, že kníže usiluje objasnit jim Vůli 

Nejvyššího, neboť podle Ní chce jednat. Měli ho jen poslechnout. Prvním krokem bylo přijmout na 
zimu Auly, kteří se ocitli v nouzi. 

To však vyvolalo nespokojené obličeje, protože to znamenalo velké uskromnění v jídle pro 

všechny. Ale Miang jim vysvětloval: 

„Jak by bylo vám, kdyby vy jste byli v nouzi? Co byste říkali, kdyby vás Aulové odmítli?“ 

Takto ovšem celá záležitost vyhlížela jinak. A když Miang ještě přislíbil: „Nejvyšší vás odmění, 

když Aulům pomůžete,“ tu byla většina spokojena. 
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Kmen Waringů se v poznávání Nejvyššího stále více probouzel, a muži ke svému knížeti, jenž se 

stal služebníkem Nejvyššího, vzhlíželi zcela jinýma očima Jeho oči zářily, jeho krok byl pevnější, 

a každé slovo, které vyšlo z jeho úst, ještě určitější. 

Aulové byli na zimu přijati k Waringům a bylo o ně postaráno. Brzy se mělo ukázat, jaké dobré 

ovoce tato nezištně poskytnutá pomoc s sebou přinesla, protože ke konci zimy se pokoušely loupeživé 

bandy opět uchvátit jejich stáda, která nadále přebývala venku. Jen díky velkému množství mužů 
mohli býti stále připraveni k obraně a nepřišli k žádné velké škodě. 

Na jaře Aulové přislíbili věrné přátelství, a po té se stáhli na vzdálenější pastviny, aby si tam 

vychovali nová stáda. Zůstali ale v trvalém spojení s Waringy, kteří jim přislíbili přijít ku pomoci, 
kdyby ji snad potřebovali. 

Miangova úloha u Waringů byla u konce. Jedné noci k němu přišel Světlý a vyzval ho, aby se 
vrátil zpět k Fongovi, který si ho žádá. Miang to přivítal. Ještě jedenkrát usedl ve stanu Hadorově, 

jenž nerad viděl Mianga se loučit. Ale Miang slíbil: 

„Budeš-li potřebovat radu a pomoc, pošli zprávu knížeti Fongovi. Bude stát při tobě.“ 

Loučení bylo krátké, ale srdečné, jak je to jen mezi muži obvyklé. Hador poskytl Miangovi 
doprovod, který ho bezpečně převedl přes hory domů. 

Už se ukazovali první poslové přicházejícího jara. Větry vanuly mírněji, stráně pokryla jemná 

zeleň a tu a tam nesměle vystrkovaly květiny ze země své pestré květní kalíšky. 

Miangovi bylo tak lehce u srdce, cítil se tak radostný! Věděl, že svou předchozí úlohu splnil, a 

ještě jednou děkoval Nejvyššímu z celého srdce za to, že směl. 

Fongův pohled spočinul na vracejícího se Mianga pln zalíbení. Stal se mužnějším a jeho 

vystupování zralejším a určitějším, a přitom přece zůstal skromným. 

„Vidím, že jsi se u Waringů něčemu přiučil,“ pozdravil Fong svého někdejšího žáka a chráněnce. 

Žádné slovo chvály nad vykonanou prací nepřešlo přes jeho rty, ale to také Miang ani neočekával. 

Měl jen jediné přání: obdržet novou úlohu. 

Nemělo také trvat dlouho, než ho Fong znovu zavolal. 

„Nejvyšší je se svým služebníkem Miangem spokojen,“ tak započal svou řeč. „Ale byl to zatím 

jen začátek tvého působení. Čekají na tebe ještě velké úkoly, Miangu, proti nimž bylo učení Waringů 
jenom malou přípravou. Hlouběji musíš nyní proniknout do vědění o Nejvyšším, o Něm a o Jeho 

přikázáních. K tomu potřebuješ jiného učitele než mě, Miangu, nemohu tě více naučit. Ale Nejvyšší 
ví, kam tě posílá, aby ses dále učil a dozrál. Vrať se potom zpět k nám, také zde máš ještě splnit svou 
úlohu na mém národě, v němž jsi již začal vyučovat. Nejvyšší ti tvou cestu ukáže.“ 

Zcela naplněn touto zprávou vrátil se Miang do svého stanu. Věděl, že si nemá dělat žádné starosti 

ani přemýšlet o dalším kroku na své cestě. Nejvyšší ho vede mocnou rukou, on se musí jenom nechat 
vést. Pak bylo všechno správně a šlo tak, jak to bylo shůry od Nejvyššího chtěno. Miang se musel 

ještě trochu učit krotit svou nedočkavost, svou mladickou bouřlivost, neboť přešly dny, než uslyšel 
něco bližšího o své nové úloze. 

Fong ho nechal zavolat a ptal se ho: „Nu, Miangu, jak je to s tebou? Víš už, co po tobě Nejvyšší 

žádá?“ 

Miang nevěděl. Již v něm chtělo vyvstat zahanbení, ale Fong tomu zabránil. 

„Nejvyšší mi dal příkaz, abych tě připravil na dlouhou pouť,“ řekl Fong slavnostně. „Dlouho 

budeš muset cestovat, protože tvé putování tě má dále nechat dozrávat v poznávání velikosti 
Nejvyššího a v poznávání toho, co potřebuje služebník Nejvyššího, aby Mu byl skutečně užitečným. 
Musíš se nyní naučit otevřít své vnitřní oči a uši, Miangu, to je to, co po tobě žádá Nejvyšší nejdříve.  K 

tomu je nezbytné, aby ses naučil mlčení, neboť kdo chce přijímat poselství shůry, ten nesmí nechat 
hlasitě znít svá vlastní slova. Jinak bys přehlušil jemné hlasy světlých poslů, kteří se k tobě přibližují. 



 

 

M I A N G  -  F O N G  

40 

Porozuměl jsi mi, Miangu?“ 

Jasně a otevřeně pohlédl tento Fongovi do očí. 

„Ano,“ řekl Miang, „rozumím ti, a děkuji Nejvyššímu, že mě pokládá za hodného své milosti.“ 

Fong byl spokojen. 

„Připrav se, zítra vyrazíš, Miangu. Budeš muset putovat pěšky, neboť každou hodinu, kterou musíš 
proputovat, budeš potřebovat ke svému vývoji. Vem si s sebou jen tolik potravy, kolik uneseš bez 
toho, aby tě zatěžovala, a potom důvěřuj v pomoc Nejvyššího, který tě bude vést.“ 

Fonga chtělo přemoci něco jako měkké pohnutí, když viděl Mianga stát před sebou, ještě tak 
mladého, tak téměř nedotčeného životem. Ale věděl, že nesmí být měkkým. 

„Přijď zítra ráno znovu ke mně, snad budu mít pro tebe ještě nějakou zprávu,“ řekl krátce. 

Této noci nenalezl Miang mnoho spánku. Obrazy se mu míhaly před vnitřním zrakem, jeden 
následoval za druhým, nemohl je zadržet. Lidé, hory, zvířata plynuly kolem něj, vnímal cizí kroje a 
cizí hlasy. Věděl, že to souviselo s jeho úlohou, a to mu stačilo. Příštího dne při východu slunce stál 

před knížetem Fongem připraven na cestu. Žehnaje položil Fong svou pravici na Miangovu hlavu.  

„Jdi ven, Miangu, můj synu, tam, kam tě Nejvyšší povede. Tvá cesta má vést na jihovýchod. Ještě 

jednou se opět shledáme. Vezmi si mé požehnání s sebou.“ 

Hluboce dojat loučil se Miang se svým starým učitelem. Ještě nevěděl, kam mají směřovat jeho 

kroky. Věděl jen, že Nejvyšší bude mu ukazovat cestu, a důvěřoval tomu. Nezklamal se. 

Když opustil Fongův stan, stál jeho světlý přítel před ním a ukazoval rukou na úzkou pěšinu, která  
vedla skrze širou kotlinu ke vzdáleným kopcům, za nimiž ležel Miangův cíl. 

„Tam namiř své kroky, Miangu,“ řekl Světlý. „Pomoc bude při tobě, kdykoliv ji budeš potřebovat.“ 
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Veselý a posílený vydal se Miang na cestu, dál od Žlutého kmene, dál od svého ochránce, vstříc 

neznámé budoucnosti. Naplňovala ho však radost, nic než veliká radost a blažené očekávání. Bylo 
mu, jako by ven do neznáma nešel sám. Zdálo se mu, že cítí vedle sebe lehké kroky, které těm jeho 

dávaly křídla. Vesele kráčel dále, chvíli vnitřně pohroužen, a brzy zase radostnými slovy děkoval 
Nejvyššímu. Úzká stezka se vinula kolem kopce a skalních stěn. Stále znovu zdálo se mu, že je již na 
jejím konci, a opět zase se před Miangovýma očima vynořovala dále. K poledni se velmi oteplilo. 

Miang se rozhodl trochu si odpočinout. Snědl něco ze svých zásob a potom si lehl na slunnou stráň. 
Zavřel oči a pojednou jako by zaslechl šeptat kolem sebe jemné hlasy. Některé se ptaly: 

„Jak se člověk dostal až sem, do naší říše?“ 

A jiné odpovídaly: „Tiše, on je světlý posel. Musíme mu pomáhat.“ 

Více toho Miang neslyšel, protože usnul. Když se probudil, byl prochladlý, neboť se zvedl studený 
vítr a bylo již odpoledne. Pokračoval tedy ve své pouti dále. Byl zcela osamocen v tichu, bez lidských 

hlasů, až navečer potkal pastýře, kteří ho nechali ohřát u svého ohně. Udiveně pozorovali cizího 
poutníka, který vyhlížel zcela jinak než oni. Mínili, že ho musí varovat. 

„Cizinče,“ začal rozvážně jeden starší muž, „chráníš se před potulnými lupiči? Potulují se opět v 

této oblasti. Je zde jedna obzvláště nebezpečná tlupa. Jejich vůdce se ničeho nezalekne.“ 

Miang neukázal žádný strach. 

„Nejvyšší mě bude chránit,“ řekl s důvěrou. 

Užasle na něm spočinuly pohledy pastýřů. 

„To musí být mocný kníže, jenž tě chrání,“ začal mluvčí znovu. „Kde bydlí? Je možné se k němu 
dostat?“ 

To bylo opět radostné znamení pro Mianga, že má rozdávat ze své pokladnice vědění. A jak rád to 

učinil. Tiše mu naslouchali, nerušíce žádným slovem jeho řeč. Mlčeli dále, i když Miang již umlkl. 
Neuvěřitelné zdálo se jim toto poselství. 

„Až se někdy ocitnete v nouzi, zavolejte Ho!“ řekl Miang. „Můžete Jeho moc prožít.“ 

Byl již pozdní večer. Muži se zavinuli do teplých dek a uložili se kolem dohořívajícího ohně ke 
spánku. Na obloze stál bledý srpek měsíce. Miang dlouho nemohl usnout. Pohlížel na tmavou noční 
oblohu a jeho nitro hledalo Toho, Jehož služebníkem směl být. Nejvyšší byl neviditelný, to Miang 

věděl. Byl příliš vznešený pro lidské oči a lidské myšlení. Ale nebylo by snad možné vidět trochu z 
Jeho Vznešenosti, z Jeho Světla? Neboť, že kolem Něj muselo být Světlo, že On sám byl tím Světlem, 

to Miang v nejhlubším nitru věděl. Kdykoliv v sobě naslouchal, vyvstávalo v něm něco, co neuměl 
uchopit a podržet. Chtěl-li vidět více, rozplynulo se to před jeho očima 

„To není nyní tvým úkolem, Miangu,“ šeptal jemný hlas v jeho nitru, který již jednou zaslechl. 

„Později ti bude ukázáno, po čem toužíš. Ale teprve až splníš, k čemu tě Nejvyšší potřebuje. Nehledej 
nyní dále.“ 

Hlas utichl a hluboký mír naplnil Miangovu duši. Na jemných perutích přišel spánek a unášel ho s 
sebou tam, kam jeho duše nevědomky toužila. Posílen a svěží probudil se do příštího rána. Byl sám. 

Pastýři se svými zvířaty již odtáhli dále. Nechali však vedle něj chléb a sýr. Tímto způsobem mu 
chtěli poděkovat. S chutí se pustil do tuhého chleba a přikusoval chutný sýr. Voda, pramenící v 

blízkosti, uhasila jeho žízeň. 

„Nasytil jsi mne, Nejvyšší, děkuji Ti!“ pravil šťastně a chystal se na další pouť. Tu se v dáli zvířil 

prach, bylo slyšet dusot koní a pronikavé hlasy. Miang klidně čekal, co přijde. Věděl, že se mu nestane 
nic, co není Vůlí Nejvyššího. 

S hlasitým povykem se k němu přihnala horda divokých jezdců. Obklopili ho a seskočili s koní.  
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Jeden z nich, patrně jejich náčelník, na Mianga zahromoval: 

„Kdo jsi a odkud sem přicházíš?“ 

Miang klidně odvětil: 

„Jsem poutník a jdu ze severozápadu.“ 

„Kam putuješ?“ pokračoval loupežník dále. 

„Tam, kam jsem poslán,“ zněla odpověď, jež náčelníka opět neuspokojila. 

„Kdo tě posílá?“ byla další jeho otázka, na niž Miang se vším klidem odvětil: 

„Můj Pán.“ 

„A kdo je tvůj pán?“ 

V hrozivé blízkosti dopadl s plesknutím kožený bič na vysoké jezdecké boty. 

„Nejvyšší,“ zněla Miangova krátká odpověď. 

Hlasitě vřeštěli všichni smíchem při této odpovědi. Miang ale zůstal zcela klidný. 

„Právě tak vypadáš, mladíku, jako bys měl nějakého velkého pána,“ posmíval se náčelník, který 
dobře viděl, že na Miangovi není co si vzít. „Vezměte ho s sebou.“ 

Obratně obtočili úzkými koženými řemínky Miangova zápěstí, ale on se nebránil. Jeden jezdec ho 

vzal za sebe na koně, a rád či nerad musel Miang s nimi. Neměl vůbec ponětí, co s ním nyní bude, ale 

pevně důvěřoval v ochranu Nejvyššího. 

Celá tlupa, která zde viditelně znala každý kousek země, odjela prudkým cvalem pryč. Hnali se 

přes zdejší rovinu, potom odbočili do jedné úzké rokle, která, jak se zdálo, vedla jen do skalního 
bludiště, a prudce se otočili kolem jedné z vyčnívajících skal. 

Užasle spatřil Miang široké údolí, v němž se pásla četná stáda Tu a tam stály špinavé stany. Jeden 
z nich, který byl o něco větší a původně bohatěji vyzdobený, byl zřejmě vůdcův, neboť  ten v něm 

zmizel a již se nevrátil. 

Miang byl odveden do jednoho vzdáleného stanu a směl si tam sednout. Uvolnili mu pouta na 

rukou a více se o něj nestarali. Pokládali ho za příliš bezvýznamného, než aby se jím dále zabývali. 
Miang pozoroval své okolí a uvažoval. Vyhlíželo to zde ještě hůře než u Hisora. Ale to ho tolik 

netísnilo. Věděl, že zde má splnit nějaký úkol, a jen na tom mu záleželo. 

„Tady!“ ozval se drsný hlas, a hrubé mužské pěsti podávaly Miangovi kus masa a trochu chleba.  

Miang vzhlédl. Vzdor vnější zanedbanosti spočívalo v očích divokého druha něco dobromyslného. 

„Děkuji ti, příteli,“ řekl Miang. 

Druhý zatřásl hlavou. „Nejsem tvůj přítel, ale máš určitě hlad. Zůstaň tu, dokud tě nebudou 
hledat.“ 

S tím opustil stan, a Miang byl ponechán o samotě. Jeho myšlenky putovaly do dáli a hledaly 

Fonga Co by tomu asi řekl, kdyby viděl Mianga zde v tomto prostředí, jako vězně loupežníků? Miang 
se tomu musel usmát. Tak si mohl Fong jen stěží představovat jeho putování! 

Tu se prudce otevřel vchod do stanu. Objevil se Miangův nedobrovolný „přítel“ a vyzval ho, aby 

ho následoval. Sotva kdo si všímal Mianga, když kráčeli mezi stany. Stávalo se zde častěji, že byl 
přiveden zajatec kvůli výkupnému. 

Opět stál Miang před vůdcem, jenž ještě stále držel ve své pravici kožený bič. Pečlivě si prohlížel 
přistoupivšího Mianga, ale nedokázal si o něm učinit žádného závěru. 

„Jaký je cíl tvé cesty?“ zeptal se najednou. 



 

 

M I A N G  -  F O N G  

43 

Miang na okamžik zaváhal. Co má tomuto muži říci? Nebude mu rozumět. Jako by mu však přišla 

na jazyk odpověď, a on bez rozmýšlení řekl: 

„Hledám lidi.“ 

„Hledáš lidi?“ opakoval vůdce překvapeně. „Jak je chceš najít tady v horách? A proč je hledáš?“ 

„Hledám je, abych jim dal poklady.“ 

Oči loupežníka lačně zazářily. Sice Miang nevyhlížel právě na to, že by s sebou nesl nějaký 
poklad, ale říkal to tak určitě, že ho loupežník vyzval: 

„Dej své poklady ihned sem!“ 

„To nemohu,“ odpověděl Miang. 

„A proč ne?“ vzkypěl ten druhý. 

 „Protože jsou viditelné jen lidem s čistýma rukama,“ řekl Miang slavnostně. Loupežník se 

zarazil a mimoděk pohlédl na své ruce začernalé špínou. „Tomu nerozumím,“ řekl. 

„Ne, tomu nemůžeš rozumět, protože tvé ruce nejsou čisté. Máš je pošpiněné loupením a 
krádežemi.“ 

Miang nebojácně vynesl tato slova, ale zdálo se, že loupežník na nich nic nenašel. 

„Mě se takový život líbí,“ řekl lhostejně. „Daří se nám dobře, přineseme si to, co potřebujeme.“ 

„Okrádáte jiné lidi a činíte je nešťastnými,“ pokračoval Miang dále. „Co kdyby přišel ještě silnější 

kmen a právě tak by okradl vás? Jaké by to bylo?“ 

„Pchá,“ odvětil lupič a opovržlivě plivl na zem, „není žádného, kdo by byl silnější než já.“ 

„To se mýlíš,“ řekl Miang a vzpřímil se. „Jest Někdo, kdo je silnější než ty, proti Němuž ty nejsi 
více než zrnko písku pod Jeho nohama!“ 

Loupežník užasle zíral na Mianga. 

„Ještě jsem nepotkal nikoho, kdo by byl schopnější než já,“ pokoušel se Mianga odbýt, ale tento 
nemohl mlčet. 

„Tak jako slunce stojí na obloze, tak jest někdo, kdo je Pánem nás všech, komu my všichni máme 

být poslušní! Kdo se proti Němu staví, ten se dočká rány!“ 

V Miangově postoji a slovech bylo něco, co učinilo dojem i na zatvrzelé srdce loupežníka. Sklopil 

zrak před Miangovýma rozzářenýma očima a řekl téměř rozpačitě: 

„A ty znáš toho velkého Pána?“ 

„Ano, znám ho, a jsem Jeho služebník! Ne, Jeho vyslanec! Posílá mě k tobě, abych tě varoval. 
Zanech svého falešného konání, nebo se dočkáš špatného konce!“ 

Loupežník se nahněval a zvedl bič. 

„Co se to opovažuješ, cizinče? Ukážu ti, že mně nikdo nebude poroučet!“ 

Bič zasvištěl, ale Mianga úplně minul, a ruka loupežníka odletěla stranou. Sám nevěděl, jak se to 
stalo. 

„Nemůžeš mi nic udělat, můj Pán to nepřipustí,“ řekl Miang klidně. 

Loupežník se na něj chtěl vrhnout, ale jeho noha škobrtla o koberec, který ležel na zemi, a on celou 

vahou padl dolů. Zdálo se, že se zranil, neboť se ihned nezvedal. Miang mu pomohl vstát. Ukázalo se, 
že se nemůže postavit na pravou nohu, musela být zlomená. 
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„Poznáváš již nyní moc mého Pána?“ zeptal se Miang. 

Loupežník bez hnutí hleděl na Mianga. Něco takového ještě nikdy nezažil. 

„Jak to myslíš?“ koktal. Nebyl schopen jediné jasné myšlenky. 

Miang se ihned chopil příležitosti: 

„Myslím, že mocný Pán, o Němž ti říkám a Jenž je také mým Pánem, ti ukázal, že mě chrání.“ 

Loupežník nevěděl, co na to říci. Miang ale pokračoval: 

„Kdyby to bylo Vůlí Nejvyššího, mohl by tě i usmrtit. Jemu ale nejde o to, aby lidi usmrcoval. 
Chce je napravit, učinit z nich lepší lidi, kteří smí v radosti a štěstí žít na Jeho Zemi. Rozumíš tomu?“ 

Loupežník prázdně hleděl na Mianga. Přišlo to vše příliš náhle, nemohl Miangova slova pochopit. 

Miang viděl, že mu musí nejprve pomoci jinak. Přivolal sem pomoc. Několik mužů zvedlo svého 
vůdce a položili ho na rychle připravené lůžko z měkkých kožešin a přikrývek. Zraněný naříkal 

bolestí. 

„Přiveďte sem nějakého mudrce!“ přikázal Miang vylekaným mužům. „Noha je zlomená, musí se 

s ní ihned něco udělat!“ 

Jeden z mužů vyšel ven a za chvíli se vrátil se starcem s šedivým vousem, který nohu pečlivě 

prohlédl a potom jedním pohybem zlomenou kost opět narovnal. Pacient zakřičel bolestí, ale ihned 
zase utichl. Noha byla vyztužena dřevěnou laťkou a ovinuta. Pak bylo vše v pořádku. A co se mělo dít 
dále? 

Huda, vůdce, nebude moci delší čas sednout na koně. Kdo bude velet kmeni místo něj? Tázavé 

pohledy padaly na ležícího, který však, jak se zdálo, nechtěl dát odpověď. 

„Nechtě mě s tímto zde o samotě!“ přikázal a ukázal hnědočerným ukazovákem na Mianga.  

Poslechli, i když s viditelnou nevolí. Příliš velký respekt zřejmě před Hudou neměli. Miang ale 
mlčel. Uměl čekat. A mlčení panovalo potom ve stanu ještě dlouho, dokud se Huda konečně 

nerozhodl ho přerušit a započít tak hovor. 

„Co jsi to říkal předtím o svém velkém Pánu?“ zeptal se. „Jak jsi ho nazval?“ 

Miang se těšil z této otázky a rád dal vysvětlení. 

„Jeho jméno jest Nejvyšší, protože On je vyšší a vznešenější než všechna knížata země. Jemu 

sloužím, a On ti ukázal, jak může své služebníky ochraňovat. Ležíš zde nyní bezmocný na svém 
lůžku, neschopen se zvednout a učinit jediný krok. Cítíš nyní Jeho sílu?“ 

Huda opět mlčel. Dlouho rozvažoval Miangovu otázku. Potom řekl zcela nečekaně: 

„Pak bych se chtěl také stát Jeho služebníkem!“ 

„Myslíš, že bys byl potom chráněn před všemi nebezpečími, a tuto ochranu by sis také rád 

zajistil?“ 

Huda přikývl. Zdálo se to být zcela jednoduché. Byl-li někdo, kdo byl silnější než on, divoký 

loupežník, potom bylo lepší stát se služebníkem tohoto silnějšího. Miang četl mu tyto myšlenky z očí.  

„Myslíš, že by Nejvyšší chtěl služebníka, který od Něj chce jenom něco požadovat? Co Mu dáš za 
to, že tě bude ochraňovat?" 

To bylo pro Hudu, který dosud stále jen požadoval a bral, a nikdy nic nedával, něco zcela nového.  

„Jsem mu něco dlužný? Tak řekni, co mu musím zaplatit,“ řekl, a zdálo se, že tím je opět vše 

vyjasněné. Tak silná ochrana by mu přece také přinášela větší poklady, může tedy klidně slíbit něco 
odevzdávat. 



 

 

M I A N G  -  F O N G  

45 

Ale Miang dal mu znovu zcela nečekanou odpověď: 

„Nejvyšší nechce od svých služebníků žádné poklady. On požaduje něco jiného než takovéto 

vyrovnání!“ 

„A co to je?“ zeptal se Huda napjatě. 

„On žádá od nich jejich poslušnost a věrnost,“ řekl Miang důrazně. 

Poslušnost a věrnost - to byly pojmy, které Huda v celém svém životě ještě nepoznal. 

„Co tedy přikazuje?“ ptal se nedůvěřivě. 

Bylo přece jen na zvážení, jestli se má svěřit do ochrany tohoto Mocného. Ale bolest v jeho noze 
mu opět připomněla, co se událo. 

„On přikazuje, aby si lidé navzájem pomáhali, a ne si vzájemně škodili. Přikazuje mír, a ne 

loupení! Neboť všichni lidé jsou Jeho tvory, i ty, Hudo! Mají se snášet a jeden druhému pomáhat.“ 

To se Hudovi nelíbilo. Kde pro něj zůstala nějaká výhoda? Ale přece chtěl poslouchat dále.  

„Vyprávěj mi více o Nejvyšším,“ prosil, a Miang rád učinil, oč byl žádán. Vyprávěl o Bohu jako  o 
Nejvyšším, který všechno stvořil a kterému vše patří. Mluvil o Jeho služebnících, o obrech a malých 
bytostech v horách i dolinách, ve vodě a ohni, a Huda bez ptaní poslouchal. Jeho oči byly stále větší a 

pohledem visel na Miangových rtech jako dítě. 

„Pro dnešek toho bylo již dost,“ řekl Miang konečně. „Potřebuješ nyní klid. Zítra ti budu vyprávět 

dále.“ 

Hudovi to bylo vhod. Příliš mnoho se toho na něj sesypalo, a brzy klidně podřimoval. 

Venku ale mezi jeho lidmi panoval zřetelný rozruch. 

Muži prudce gestikulujíce spolu hovořili. Přeli se patrně o to, kdo má nyní nastoupit na Hudovo 
místo. Nějaký hrubě vyhlížející muž se postavil na veliký kámen a křičel do davu: 

„Následujte mě, znám místo, kde nalezneme tučnou pastvu a s jistotou tam budeme moci zůstat, 

dokud si nevyhlédneme, kam se máme vydat na další lup.“ 

Někteří křičeli na souhlas, mnozí se ale od něj odvrátili, neboť jeho vznětlivost je přiměla k 

rozvaze. Chtěli vyčkat, jak rozhodne Huda. 

Příštího rána, když Miang vyšel před svůj stan, viděl, že řada stanů byla zbourána a část 
loupežníků odjela. Přišlo mu to vhod, ti co zůstali, musí být jistě tou lepší částí z nich. A tak to také 

bylo. Nespokojenci, kteří nechtěli nic jiného než loupit, jejichž myšlenky byly nasměrovány jen k 
rabování a ničení, odešli. Ostatní chtěli čekat, dokud se Hudova noha opět neuzdraví. 

Zlomená noha přinutila Hudu nedobrovolně prožít něco, co v celém svém životě ještě nezažil. 
Probouzely se v něm myšlenky, které stále odháněl. Před jeho vnitřním zrakem vyvstávaly obrazy, 

které neviděl rád, které mu braly všechen klid: bědující muži a ženy, plačící děti, kteří byli všichni 
zahnáni ranami biče, bečící dobytčata, hnaná přes veliké dálky, lhostejno, že z nich mnoho cestou 
pomřelo, hořící osady. Nebyly to žádné pěkné obrazy, jež musel Huda shlížet a vidět se v nich stále 

jako ohnisko ničivé síly, jako hlavní viník. 

Jistě, přineslo jim to bohatství. Ale stali se tím vlastně také šťastnějšími? Pořád byly hádky a 

rozepře, a kdyby Huda nevládl železnou pěstí, stále znovu by kolem sebe musel pociťovat 

vzdorovitost. To viděl nyní zcela zřetelně, a nepřekvapilo ho, když mu ohlásili, že zhruba třetina 
mužů se od něj oddělila a opustila ho. Necítil pro to žádnou lítost. Ano, chtělo v něm vyvstat něco 
jako ošklivost před jeho dosavadním životem. Tu mu přišel na mysl Miang a nechal ho zavolat. 

S veselou tváří vstoupil Miang do stanu, v němž Huda nemohoucně ležel na svém lůžku. Miang 
poznal, že v duši tohoto muže vzplály boje, a šetrnou rukou zasáhl a snažil se přivést Hudu k plnému 

poznání jeho hanebných činů. Časem se mu to také podařilo, neboť Hudova duše zahořela tichou 
touhou po něčem lepším. Den za dnem seděl Miang u Hudova lůžka a obdělával stále kypřejší půdu 



 

 

M I A N G  -  F O N G  

46 

jeho duše. A přišel okamžik, kdy Huda propukl v pláč, v pláč lítosti nad sebou samým. A Miang 

věděl, že vyhrál, a děkoval z celého srdce Nejvyššímu. 

„Ty jsi mi dal sílu, Nejvyšší, děkuji Ti!“ 

Teprve nyní mohlo vědění o Nejvyšším zapustit kořeny v úrodné půdě Hudovy duše. Ten den, 
kdy se Huda opět postavil na své nohy a odvážil se k prvním krokům, stál před Miangem zcela jiný 

muž než před několika málo týdny. 

„Co se ale má nyní dít?“ ptal se ustaraně. 

„Nyní musíš napravit, čím ses prohřešil, potom ti Nejvyšší bude moci odpustit,“" pravil Miang.  

To bylo pro Hudu nejtrpčí, předstoupit před své lidi a přiznat svou chybu. Ale Miang se postavil 
vedle něj a podporoval ho, a výsledek byl zcela překvapivý. Z těch, kteří zůstali Hudovi věrni, byli 
mnozí divokým životem a stálým neklidem unaveni. Spokojili se s tím, že nyní budou žít čestně a 

povedou klidný život. Ale kdo je ve své blízkosti strpí? Všude se jich obávali a každý před nimi 
prchal, nikdo je nebude chtít ve svém sousedství snášet. 

„Musíte jít a vrátit ukradený dobytek,“ přikázal Miang, „potom lidé uvidí, že to myslíte vážně.“ 

Huda prosil Mianga, aby u nich ještě nějakou dobu zůstal a pomohl jim začít s novým životem. 
Miang rád souhlasil, když viděl, že tyto lidi ještě samotné ponechat nemůže. Jejich chtění bylo ještě 

příliš slabé, stále náležitě nenacházeli nový život, se kterým chtěli začít, a především, nenalezli ještě 
žádné místo, kde by mohli zůstat. 

Tu přinesl jednoho následujícího rána vyslaný zvěd zprávu, že jenom dva dny cesty daleko se 

usadil kmen Aulu, který loňského léta oloupili. Zde se našla nejlepší příležitost k novému začátku! 
Miang navrhl, dojít s vyslanci k Aulům, pokusit se jim nabídnout náhradu všech škod a uzavřít s nimi 
trvalý mír, který by oběma dával možnost soužití. Vděčně přijal kmen tuto výzvu, a už příštího rána 

vyšel Miang, doprovázen přibližně tuctem starších mužů, směrem k Aulům. 

Všechno šlo podle přání. Sice Aulové nejprve nechtěli loupežníkům a jejich slibům důvěřovat, ale 

když se Miang zaručil za pravdivost jejich slov a nabídl plnou náhradu škod, byli odhodláni těmto 
někdejším loupežníkům pomoci k novému životu. Oboustranně si slíbili pomoc, ocitne-li se jeden 

nebo druhý v nouzi. 

Miang zůstal ještě nějakou dobu u loupežníků, kteří se nyní snažili o pravost žití, učil je a 

vyučoval vědění o Nejvyšším, a když se již musel s nimi rozloučit, slíbil, že později je opět bude chtít 
vidět. Pro něj to nyní znamenalo vydat se znovu dále svým poutním životem, nevěda, kam ho povede. 
Vlastních přání se Miang už dávno zřekl. Byl šťastný, mohl-li se nechat vést. Co mělo být jeho 

příštím cílem? 
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Nějaký vábivý hlas ho volal do dáli. Věděl, že se má ještě mnoho co učit, než se stane úplným a 

celým, a to bylo nejvnitřnější žhavou touhou jeho plamenného ducha. Stále silněji vyvstávala v něm 
za tichých, osamocených nocí vzpomínka na slib, který ho zavazoval a který musel splnit. Při tom tkala 

se silná, neviditelná vlákna od Mianga k vyšším světům, z nichž přicházela jeho síla a jeho vedení. 
Vděčně to přijímal, i když to vědomě nepoznával. 

Míjely dny, v nichž Miang nepotkal žádného člověka Jeho zásoba jídla, kterou mu dali pastýři s 

sebou, pomalu docházela Tu jednoho večera, když opět stoupal vysokohorským průsmykem a kolem 

něj byla pustina, narazila jeho noha do navršeného kamenného monumentu, ostře se tyčícího vzhůru k 
večerní obloze. Kdyby o něj Miang nezakopl, ani by si ho nevšiml. Nyní na něj upřel svůj zrak a 

pozorně si ho prohlížel. Nevyhlížel, jako by ho stavěly obří ruce, na to byl příliš malý a jaksi jiný. 
Hovořil o lidských rukách a lidském díku. 

Ale jak ho mohli v této pustině vytvořit lidé? Miang se rozhlížel kolem. Nic nebylo slyšet, kromě 

zurčení malého potoka, který si hledal cestu dolů mezi kamením, mechem a trsy skromné trávy. Tu 
padl jeho pohled na skulinu ve skalách. Jako by uvnitř svítilo světlo, a jasně zářilo odtud ven. 

Bez rozmýšlení zamířil Miang dovnitř a po několika tápavých krocích úzkou chodbou se ocitl v 
prostorné jeskyni, do níž pronikalo světlo z otvoru ve středu stropu. Před sebou uviděl stojícího starce 

se zavřenýma očima a s rukama zvednutýma v modlitbě. Jeho rty se tiše pohybovaly. Miang se 
neodvážil již žádného dalšího kroku. Čekal, až se duch poustevníka opět obrátí k svému pozemskému 

okolí. Ten otevřel oči a bez známek překvapení vzal Mianga na vědomí. Patrně ho očekával. Dlouho 
si ho prohlížel svýma jasnýma a hluboko pronikajícíma očima, které zdály se proniknout až na dno 
jeho duše. Potom ukázal na kamenné sedátko a začal mluvit: 

„Byl jsi mi ohlášen, žáku. Mám tě naučit tomu, čemu mohu. Začneme.“ 

Bez čehokoli dalšího začal Miangovi vyprávět o vznešeném, moudrém a všemohoucím Bohu, před 
Jehož Mocí a Silou se země třese, skály padají a hvězdy tmavnou, která může skosit srpem svého 
hněvu lidstvo, jež se vydá po falešných a zlých cestách, Jehož láska ale také stojí nad lidským životem 

jako všemohoucí slunce, prozařuje ho a hřeje, a vede k rozvinutí, když se lidé Jeho ruce poddají. 

Miang bez dechu poslouchal, a ještě dlouho potom, co mudrc skončil, proudila k němu z jeho slov 

síla, jakou ještě nikdy nepoznal. Každé starcovo slovo žilo v něm dále, zapouštělo kořeny a vyrůstalo, 
rozvíjelo květy a neslo plody. Z mlčení, jež vždy dlouhý čas po mudrcově vyučování následovalo, 

vyrůstaly Miangovi nejzralejší plody poznání. 

Dlouho žil Miang navenek tiše, vnitřně však v nejčilejším pohybu, u Huanga, poustevníka ze 

skalní jeskyně Karakora. Blažené byly pro něj tyto měsíce, kdy Huang snímal z jeho duchovního 
zraku jeden závoj za druhým a kdy zářila k němu z dáli vznešenost Nejvyššího stále jasněji, stále 

světleji a stále mocněji. Proudy Síly tekly k němu v tichých nocích, když nehybně ležel na svém lůžku 
a široce otvíral své nitro, aby využil každou kapku požehnání, jež mu byla poskytnuta A v tomto 

mlčení bezděčně narůstala jeho vlastní vnitřní síla. Nabíral bohatství pro budoucnost, nepomíjející 
bohatství, jež se ve ztišení rozmnožovalo, přinášelo své ovoce a bylo pevným základem pro další 
bohatství. 

Miang byl nyní zcela navyknut mlčení. Naslouchal Huangovu vědění a jen zřídka kladl otázky, 
neboť věděl, že vznese-li své ještě nejasné poznání v tichu svého nitra, proudí k němu ihned ze všech 

stran úplná jasnost, a on se nepotřeboval dále tázat. Tak se učil na sobě samém prožívat blahodárnost 
a moc mlčení. Pro celý jeho život mělo to veliký, ba rozhodující význam. Z hlubokého, stálého a 

nekonečně sílyplného mlčení jeho duše mu vyrůstalo poznání o Poznání, vědění o Vědění. Rychleji, 
než mu bylo milé, uplynul tento čas učení. Jedné noci přistoupil opět světlý přítel k jeho lůžku a 
vyzval jej, aby Huanga opustil. 

 „Naučil tě, co věděl, jeho úloha vůči tobě se skončila. Nyní smí odejít domů do věčných 
nebeských zahrad, a tam nahoře dále sloužit v radosti.“ 

Tak řekl světlý posel Boží, a Miang se musel tomuto rozhodnutí podrobit. Bez otázek a bez nářků, 
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naplněný jen hlubokým díkem, loučil se s Huangem, který se mu stal tak drahým, a kterého už v 

tomto životě neměl opět vidět. Žehnaje, položil mu stařec ruce na hlavu. 

„Vydej se svou cestou, Miangu, vyslaný služebníče Nejvyššího. Přines lidem, kteří po tom touží, 

vědění, které v sobě nosíš. Pomoz jim v jejich slabosti najít pravou cestu.“ 

„Děkuji ctihodnému otci za všechnu dobrotu, kterou mi prokázal,“ bylo všechno, čím Miang mohl 

starci oplatit. 

S tím se rozloučil, aby se již nikdy nevrátil do těchto míst. Ještě jednou se ohlédl po kamenném 
monumentu, jenž Huang postavil před jeho příchodem, aby Mianga upozornil. Potom zapíchl srdnatě 

svou putovní hůl do kamenné země a vydal se k sestupu na jih, do nové země, k novým lidem, jejichž 
řeči asi nebude ani rozumět. Ale stále bude u lidí nacházet stejný strach, stejnou nevědomost a stejně 
bezduchou tíseň. Vesele vykročil do nového dne, připraven sloužit a pomáhat. 
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Miang, jak zřetelně cítil, završil jeden úsek svého života Jako poupě, které otevírá své skryté a 

ochraňované okvětí, tak stál nyní jeho duch před plným rozvinutím. Učení moudrého Huanga bylo 
jako jarní slunce, jež toto okvětí vedlo k otevření. Tak lehce se Miang ještě nikdy necítil, jako nyní, 

když sestupoval příkrými svahy pohoří na jih. Život ležel opět před ním jako ještě nevyřešená 
hádanka. Co dalšího mu přinese? 

Netrvalo tentokrát dlouho, než znovu potkal lidi. Byli to pastýři. Byli však jinak oblečení, než ti, 

které doposud poznal, a také jejich řeč se od řeči Žlutého kmene a Waringů lišila. Jejich hlasy zněly o 

něco měkčeji, ale mohl jim ještě dobře rozumět. Přátelsky nabídli Miangovi chléb, kyselé kobylí 
mléko a sýr, a on to vděčně přijal. Zdálo se mu těžké s těmito přátelskými lidmi déle mluvit. Odvykl 

hovoru. Ale oni o to ani nežádali, a s úctou pohlíželi na mladíka, jehož jasné oči hovořily o planoucím 
duchu v jeho nitru. Přijímali to, aniž by o tom dále přemýšleli. 

Miang sestupoval dál a dále dolů, vstříc novým prožitkům. Neptal se a nemudroval, následoval 

hlas svého nitra, jenž ukazoval stále ještě na jih. Svahy, které byly již pokryty kvetoucími křovinami, 
vyhlížely přívětivěji. Kopce byly nižší a porostlé šťavnatější a bujnější trávou, stáda početnější. Lidé, 

kteří zde žili v pevných osadách z plochých domků, jež jakoby se tulily k horským rozsedlinám, 
vyhlíželi spokojeně. Jejich hlasy působily na Miangův sluch ještě cizeji, ale on si nevědomky na tyto 

zvuky zvykal a nebylo mu zatěžko porozumět. Když se u nich mlčky objevil, ochotně mu poskytli 
potravu na cestu. V tomto tichém putování přijal Miang do své duše mnoho. Byla to zcela nová 
prožití, která ještě neuměl zachytit slovy, která však měla později přinést užitek. 

Jednoho večera došel do větší osady, v níž panoval veliký rozruch. Mnoho lidí se seběhlo a křičeli 
jeden na druhého. Ukazovali na západ. Miang však nemohl porozumět, čemu toto pobouření patří. 

Tiše zůstal stát v blízkosti rozčileného davu. Tu se z něj oddělila žena s dítětem v náručí. Hlasitě 
vzlykajíc, chtěla Mianga bez povšimnutí minout. On však následoval neodolatelné nutkání a položil 

pravici na její paži. V tomto pohybu bylo něco tak naléhavého, že zůstala bezděčně stát a pozvedla své 
oči plné slz k němu. 

„Co tě trápí, sestro?“ zeptal se Miang, a jeho klidný pohled se snášel jako balzám na její duši.  

Vzlykajíc, žena odpověděla: „Chtějí mi vzít mé dítě, prý je nečisté a přinese nám mnoho neštěstí. 

Ale já jim ho nedám, zcela určitě ne. Raději ať mě zabijí!“ 

„Buď klidná,“ řekl Miang zvučným hlasem. „Nikdo ti nesmí vzít tvé dítě, které ti Nejvyšší 

daroval, abys z něj vychovala člověka.“ 

Při těchto slovech žena hlasitě zavzlykala, a dítě, asi tříletý chlapec, který měl dosud svou tvář 

schovanou na jejím krku, obrátil svůj pohled k Miangovi. Ten se hluboce ulekl, neboť v dětských 
očích spočíval divý, nezkrotný pohled šelmy. Ještě nikdy nic podobného neviděl. 

„Co je s tvým synem?“ ptal se vlídně, a žena vyprávěla: 

„Hun-fu byl až do nedávná milé a vždy mírné dítě. Ochotně poslouchal a byl mojí jedinou radostí. 
Jsem vdova. Můj muž se zřítil ze skal, když zachraňoval zaběhnuté zvíře, a zůstal tam celý rozbitý 
ležet. Od toho dne se Hun-fu změnil. Úlekem onemocněl, když viděl, jak nesou zmrzačené mrtvé tělo 

jeho otce domů. Propadl v křeče, a když se opět probudil, kousal a škrábal každého, kdo se k němu 
chtěl přiblížit. Nyní všichni říkají, že do něj vešel zlý duch a jeho duše následovala otce do meziříše. 

Já ale miluji své dítě a nechci ho vydat.“ 

Útrpně tiskla chlapce k sobě. Tento však začal být neklidný. Zdálo se, že nemohl snést Miangovu 

blízkost. Chtěl se matce vytrhnout, a tloukl do ní, když ho nechtěla pustit. Miang ale spatřil něco, co 
ještě nikdy neviděl. Spatřil duši dítěte, plachou a ustrašenou, téměř bez života, stísněnou temným 
stínem, který se na ní přichytil a okrádal ji o dech. A ten tmavý stín na Mianga vyhrkl a volal zlými, 

hanebnými slovy, před nimiž se matka ulekla 

„Nech nás jít,“ prosila, ale Miang zavrtěl hlavou. 
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„Chci tobě a tvému dítěti pomoci,“ řekl, a pevným pohledem dítěti do očí nutil temný stín podvolit 

se jeho vůli. Miang sesbíral všechnu sílu své duše, zvedl své ruce a prosil: 

„Nejvyšší, shlédni sem dolů k nám! Pohleď na toto ubohé dítě, k němuž se přikradlo zlo! 

Osvoboď ho od tohoto břemene.“ 

Miang se vroucně modlil, a kolemstojící jako přikovaní naslouchali. Zatímco se Miang modlil, 

křičel zlý duch z chlapce a chtěl se bránit. Miang ale položil chlapci ruku na hlavu. Vřele projela jím 
Síla shůry, jež dále přecházela na chlapce. S výkřikem vzteku opustil temný jeho tělo, a dítě padlo 
matce bezvládně do náruče. 

„Je uzdraven,“ řekl Miang zvonivým hlasem, a síla, jež z něj vycházela, byla tak mocná, že se 
nikdo neodvážil odporovat. 

Hluboce otřesena se žena otočila a spěchala ke svému obydlí. K Miangovi ale přistoupil jakýsi 

muž a ptal se: 

„Kdo jsi, cizinče? A co tady u nás děláš?“ 

Miang klidně namířil svůj jasný pohled na tázajícího: 

„Potřebuješ také pomoci, že se mě ptáš?“ 

„Věru, musíš být mudrc, že to ihned poznáš,“ odpověděl muž s obdivem. „Doma leží moje žena 
už týdny nemocná, nikoho již nepoznává a odmítá všechnu potravu. Nikdo jí nedokáže pomoci. Smím 

prosit tebe o tvoji pomoc?“ 

Ve slovech prosícího byla důvěra, a Miang věděl, že i zde pro něj byla nová příležitost k působení. 

Rád následoval muže, který ho spěšně vedl k jeho chudé, o něco níže položené chatě. 

Uvnitř bylo dusno. Vzduch prozrazoval přítomnost těžce nemocného člověka. Miang přistoupil 

blíže k lůžku, na němž se neklidně převalovala ještě poměrně mladá žena. Její rty mumlaly 
nesrozumitelná slova. Muž k ní tiše přistoupil a promluvil na ni. Patrně to neslyšela. Její široce 
otevřené oči zdály se být bez pohledu. Vypadalo to, jako by ve veliké dáli spatřila něco, od čeho 

nemohla odtrhnout svůj zrak a co ji naplňovalo hrůzou. 

Miang se niterně ponořil do hluboké modlitby. Potom uchopil jednu z neklidných rukou do svých 

dlaní a zcela tiše ji držel. Trhavé pohyby těla se ihned uklidnily a muž to rozradostněně přijímal. Stěží 

se odvažoval dýchat. Upřeně pozoroval Mianga Co bude nyní dělat? 

Miang zavřel oči, zatímco stále držel ruku ženy. Beze slov prosil o sílu ku pomoci této duši a k 

osvobození od jejího utrpení. Před Miangovým zrakem vyvstávaly obrazy. Viděl ženu jako čilé, 
mladé děvče v kruhu jejích sourozenců. Zdála se být z nich nejveselejší. Viděl ji ve vlastním domě po 
boku svého muže, šťastnou a spokojenou. Poté padl na ni nějaký stín a uchvátil ji. S výkřikem se 

zhroutila a temná ruka tiskla její hrdlo tak, že zápasila o dech. 

Miang se obrátil k muži: 

„Co se stalo toho dne, kdy tvá žena onemocněla?“ zeptal se vážně. 

Muž zrozpačitěl: „Nevím již, je to tak dávno, pane.“ 

„Rozpomeň se, jinak tvá žena zahyne,“ žádal Miang. 

Muž se začal chvět a sklonil zrak. Minuty míjely, mlčení začalo být tíživé. Nemocná sebou 
sténajíc přehazovala 

„Mluv!“ přikázal Miang ještě jednou. „Podívej se na ni, dlouho to již její tělo nevydrží.“ 

Muž začal koktat: „Ó, ty velký mudrci, který všechno vidíš, chci ti říci, co také moje srdce tíží od 
toho nešťastného dne, a co jsem ještě nikomu nesvěřil. 

Hu-na, moje žena, byla jednoho rána ve svatyni, aby přinesla oběť. Chtěla opět prosit, aby nám byl 

seslán syn, neboť jsme stále bezdětní, a tuto hořkost jsme museli dennodenně snášet.  
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Bylo to naším největším přáním, pro něž jsme již častokrát přinášeli oběti, avšak stále marně.  

„Musíme přinést větší oběť,“ řekla mi Hu-na „Nestačí, že nosím plody a květiny. Musí to být něco 
živého, když nám má být sesláno živé dítě.“ 

Ale kde jsme měli oběť vzít? Jsme chudí, jak vidíš, ó mudrci, a máme jen to nejnutnější. Ale Hu-na 
neměla klidu. Den a noc mě trápila přáním, že musím přinést živou oběť. A nakonec jsem jí přislíbil 

jednu opatřit. Tajně jsem šel k mému sousedu, ukradl jim beránka a přinesl ho mé ženě. Byla 
přešťastná, a společně jsme ho nesli ke svatyni, abychom ho obětovali. 

Kněz ho usmrtil a přislíbil nám, že naše prosba nyní bude splněna. Ale doufali jsme marně. Hu-na 

zůstala dále bezdětná. Zahnízdilo se to v její duši jako nějaká nemoc. Když viděla matky s malými 

dětmi, musela se odvrátit. Začala jiným, šťastným matkám závidět. Ve dne v noci nemyslela na nic 
jiného, než jak by mohla přijít k dítěti. 

A potom přišel ten osudný den,“ muž zaváhal, jako by nemohl mluvit dále. Ale Miang od něj 
neodvrátil svůj pohled. 

„Moje žena mě opustila, nemohla to déle vydržet. Když jsem se probudil, bylo její lůžko prázdné. 
Netušil jsem nic dobrého. Ve chvatu jsem ji všude hledal, ale nikde nebyla po ní ani stopa. Vyšel jsem 

před dům, ale také zde nemohl jsem nalézt nic, co by mi prozradilo, kam se mohla vydat. Tu mě 
napadlo, že často v poslední době pohlížela na příkrý svah nad naší dolinou a opakovala: „Kdo by 
skočil dolů z těchto vysokých skal, ten by nalezl svůj klid.“ Tu jsem věděl, kde ji mám hledat, a hnal 

jsem se za ní. Byla ale již daleko napřed, a musel jsem se ze všech sil namáhat, abych ji dohnal. Bez 
dechu stoupal jsem vzhůru, sbíraje všechny síly, a když jsem odbočil úzkou cestičkou kolem skalního 

hrotu, tu jsem uviděl svoji ženu před sebou, jak se rozhlíží a spěchá výš a výše, jako by ji hnala nějaká 
neviditelná síla na nejvyšší vrchol. 

Pevně k sobě tiskla nějaký uzlíček. Nemohl jsem rozeznat, co to mohlo být, že si to vzala s sebou. 

Ale když jsem se dostal blíž, slyšel jsem z uzlíčku vycházet tiché naříkám, a velmi jsem se ulekl. Na 

okamžik musel jsem zůstat stát, abych nabral dech, a tento okamžik stačil, aby se mi opět stala 
nedosažitelnou. Jako by necítila žádnou únavu, žádnou závrať, stoupala bez opory dále na vyčnívající 

hranu vysokého skalního masivu a odtamtud hodila plačící uzlíček do hlubiny. Potom se předklonila a 
hleděla za ním. 

Mě zamrazilo. Sebral jsem své poslední síly a chytil jsem ji ještě za rukáv, když se právě rozhodla 

sama skočit. Jako by ji opustily všechny její síly, padla do mého náručí, a já ji odtáhl zpět od 
nebezpečného okraje. 

„Hu-no, co jsi to učinila?“ volal jsem a zatřásl s ní. 

Tu se probudila jako ze sna. 

„Dítě!" volala „Musela jsem obětovat dítě, aby mi bohové jedno darovali!“ 

„Kde jsi vzala to dítě?“ ptal jsem se zděšeně. 

Pohlédla na mě a odpověděla: 

„Nikdo mě neviděl, vplížila jsem se tam úplně tiše, a vzala ho Fu-se. Ona má ještě hodně dětí, 

nebude jí chybět.“ 

Prudce jsem s ní ještě jednou zatřásl a volal pln zděšení: 

„A ty jsi hodila to maličké dítě do propasti? Neslyšela jsi jeho pláč?“ 

„Poslouchej!“ řekla Hu-na, a v tichu kolem jsme zřetelně zaslechli naříkavý křik, nesoucí se zdola 
Zněl žalostně bezmocně a Hu-na se roztřásla po celém těle, když ho zaslechla 

„Bohové oběť nepřijali!“ šeptala, a potom padla v bezvědomí k mým nohám. 
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Zvedl jsem ji a odnesl domů. Nemohl jsem se o dítě postarat, ona by tam jinak umřela, a  také 

nevedla odtud dolů, kam uzlíček dopadl, žádná cesta S velikou námahou se mi podařilo ji donést 

domů, ale od té doby zde leží tak, jak ji vidíš, ó mudrci. Prosím tě, když znáš nyní pravdu, pomoz 

jí, pomoz mé Hu-ně!“ 

Hluboce otřesen Miang vyslechl vyprávění o zbloudění této lidské duše. Jako ohromná kletba 

ležela na ní těžká vina a nedopřála jí uzdravení. Co se s tím dalo dělat? Cítil, že se žena uklidňuje pod 
dotykem jeho ruky, kterou položil na její rozpálené čelo. Dlouho ji tam nechal ležet, a přemýšlel o 

tom, co slyšel. Takto se ti lidé zapletli do viny, a nyní se nemohli z té sítě osvobodit. Nemocná opět 
zasténala. Otevřela oči, a poprvé v nich šlo číst něco jako procitnutí. 

Miang se nad ní sklonil. 

„Hu-no,“ řekl, a jeho zvonivý hlas naplnil celou místnost. „Hu-no, lituješ, čeho jsi učinila?“ Žena 
zvedla polekaně ruku na obranu. Miang ale nepovolil a nutil ji, aby mu hleděla do očí. 

„Ukradla jsi matce její dítě v bludu, že jeho obětováním si můžeš pomoci! Což nevíš, že jsi tím na 
sebe naložila těžkou vinu? Pomysli jen na matku, jež pláče nad ztraceným dítětem. Toto ti mělo 
pomoci k dítěti? Tímto jsi duši, jež se k tobě chtěla přiblížit, cestu zatarasila Nyní nemůže k tobě 

přijít, neboť tvá vina stojí mezi ní a tebou.“ 

Hu-na propukla v horoucí pláč. Jako by se tím uvolnila křeč, jež ji tak dlouho držela v zajetí.  

„Co mám dělat?“ naříkala 

„Naprav to,“ řekl Miang. 

„To nemohu,“ znovu Hu-na naříkala a její pláč zesílil. 

„Něco lze vždy napravit,“ utěšoval ji Miang. „Pomohu ti při tom, ale především pros Nejvyššího  o 
odpuštění, neboť jsi ho svým zločinem velmi rozhněvala.“ 

Hu-na byla nyní ochotná ke všemu, a Miang mohl do rozryté duše nešťastné ženy zasévat první 
zrníčka lepšího poznání. Potom se otočil na muže. 

„Dobře se o ni starej, aby znovu načerpala síly,“ přikázal. „Později opět přijdu a pomohu jí dále.“ 

Muž chtěl překotně děkovat, ale Miang se odvrátil. Musel na čerstvý vzduch, nemohl tu déle 
vydržet. Vyšel ven a zhluboka se nadýchl. Cítil se lépe, když stál na volném prostranství, a 

mimovolně namířil své kroky dále ven, pryč od tohoto malého obydlí. Chalupy byly brzy za ním. 
Ocitl se na cestě, která ho vedla skrze polovysoké kvetoucí křoviny. Zhluboka vdechoval vůni květů. 

Jak to bylo osvěžující po zatuchlém vzduchu v místnosti. 

Tu potkal neobyčejný průvod. Šli mu naproti muži s jakýmisi nosítky. Patrně na nich ležel 

nemocný. Byl přikrytý, takže nebylo vidět, kdo byl pod přikrývkou schován. Miang zůstal stát a chtěl 
nosiče nechat projít kolem, ale něco nevysvětlitelného ho nutilo zeptat se, co nesou. 

Ochotně položili nosiči nosítka na zem a otírali si pot z čela. Zdálo se, že krátký odpočinek jim byl 

vítaný. 

„Neseme Hunga ke knězi. Je starý a jeho duše je připravena odejít do meziříše,“ odpověděli. 

„Mohu ho vidět?“ prosil Miang, a nosiči odkryli přikrývku. 

Miang před sebou spatřil starou, ošlehanou tvář, jež nesla stopy vysokého stáří. Muž klidně ležel a 
tiše oddychoval. 

Už chtěl Miang jít dále, když tu musel se ještě zeptat: 

„Kam ho nesete, muži?“ 

„Do svatyně, ke knězi, který odříká své modlitby a pomůže mu nalézt cestu,“ odpovídali zcela 
samozřejmě. 
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„Do meziříše?“ ptal se Miang. „A co tam bude dělat?“ 

„Tam bude čekat, dokud opět pro něho nebude připraveno nějaké tělo, v němž by mohl přebývat. 

To jeho nynější již příliš zestárlo.“ 

„A tak přicházíte stále znovu do nového těla?“ ptal se Miang. „Můžete si ho vybrat?“ 

„To nevíme,“ odpověděli nosiči, a již zvedali nosítka a chtěli pokračovat dále. Při zvedání nosítek 
se ale cosi u starcových nohou pohnulo, přikrývka sklouzla a Miang viděl, že tam leží ještě někdo, 

jakési malé dítě, jež ho nyní pozorovalo svýma velkýma očima 

„Co je to za dítě?“ zeptal se a nosiči mu opět dali vysvětlení: 

„Hung ho nalezl před několika týdny v křovinách. Plakalo, a on zaslechl jeho nářek. Vystoupil k 
němu a přinesl ho. Chce ho přinést knězi.“ 

Miangem trhlo. Mohlo to být dítě, jež Hu-na hodila dolů? Byla by taková zázračná záchrana 
možná? Nechal si od mužů popsat místo, kde ho Hung našel. Nebylo pochyb, stal se tu zázrak a Hu-

nina duše směla být od nejtěžší viny osvobozena 

„Dejte mi to dítě,“ řekl užaslým mužům. „Vím, komu patří a vrátím ho matce.“ 

Nic proti tomu neměli, a tak vzal Miang lehké břímě a s veselým srdcem kráčel k Hu-nině chatě. 

Muž ho tam věru neočekával tak brzy. O to větší bylo překvapení, když se tak rychle vrátil a když 

položil dítě do Hu-niny náruče. Slzy jí vytryskly proudem a odplavily poslední pomatené myšlenky. 

„Nyní můžeš svou nepravost znovu vyrovnat, Hu-no,“ řekl Miang rozradostněně. „Vrať nešťastné 

matce dítě nazpět a popros ji o odpuštění.“ 

„Bude potom pryč překážka mezi mnou a duší, která chce přijít?" ptala se Hu-na nesměle. 

Miang přisvědčil: 

„Jestliže svého činu upřímně lituješ a nebudeš chtít již nikdy nic takového udělat, pak může být 

ještě všechno dobré. Nyní musí tvůj muž zavolat matku dítěte, neboť ty jsi příliš slabá, abys k ní 
mohla dojít.“ 

Tak se stalo. Fu-sa přitiskla své dítě k sobě, a ze samé radosti, že se s ním opět shledala, 
zapomněla se na Hu-nu hněvat. A Miang mohl nyní těm opět šťastným lidem vyprávět, jaká 

podivuhodná pomoc dítě zachránila a od koho ta pomoc přišla. Nalezl všechna srdce otevřená, neboť 
žal i radost je pomohly otevřít. 

Miang musel slíbit, že opět přijde a poví jim více o Nejvyšším. Jeho úloha na tomto místě zdála se 

být skončena, jen jedno ho ještě velmi zaměstnávalo: víra v opětovný příchod z „mezi-říše“. Prosil 

svého světlého přítele, aby mu pomohl s vyjasněním této otázky, a bylo mu to dáno. 

Směl vidět cestu, po níž se vydala duše starého Hunga, když mohla opustit své tělo. Od svého 

starého obalu nemohla se však příliš vzdálit. Mnoho pevných, hrubých vláken drželo ji s ním spojenu, 
protože oči duše byly obráceny k Zemi a návratu na ní. Konečně vlákna zeslábla a seschlá odpadla, 

neboť duše se již cele začala zaobírat svým novým okolím. Obklopovalo ji tu množství postav a tvarů, 
v nichž se zprvu nemohla vyznat. 

Takže toto musela být ona „meziříše“! Když to ale byla jen meziříše, tedy ležela mezi dvěma 

říšemi, z nichž jedna musela být Země. Ale kde byla ta druhá? 

Když Miang začal takto uvažovat, otevřelo se nad meziříší nebe a on spatřil daleko nad tímto 

světem zářící Světlo a překrásné zahrady, v nichž žili a pilně tvořili radostní lidé. Miangovo srdce 

zaplesalo. Jako rodný domov zdály se mu tyto světlé zahrady, jež měly být cílem mnoha lidských 
duchů, kteří tu v meziříši stále bloudili a hledali, aniž by věděli, co jim vlastně chybí.  

„Pohlédněte přece vzhůru!“ pokoušel se na ně Miang volat, ale nikdo ho neslyšel. 
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Jako mravenci, kteří běhají na své stavbě dolů a zase nahoru, tak připadaly Miangovi tyto duše, 

prodlévající v meziříši, aniž by šly dále. Čas od času nějaká duše zmizela, a Miang mohl vidět, jak 

se vrací zpět na Zemi a tam přijímá nový život. Ale jaký užitek měl nový život, když nevedl k 

novým poznáním? Mělo zůstat při tom stálém putování sem a tam mezi Zemí a světem pobytu 

duší? Jaký to mělo smysl? 

Mianga přepadl zármutek nad marností těchto lidských životů, ale potom se vzchopil: 

„K tomu mě přece Nejvyšší poslal, abych lidem ukázal, kam má vést jejich putování, aby již dále 

nevázli v meziříši, nýbrž pokračovali dále vzhůru do věčných zahrad.“ 

Šedivě a zamračeně vyhlížela meziříše, ale nahoře bylo jasné světlo, krása a mír. Kdo doputoval až 

tam nahoru, ten již nepotřeboval zpět na Zem, ten již nalezl svůj cíl a směl být služebníkem 
Nejvyššího v říši blaženosti a míru. 

Miang cítil velikou vděčnost za toto nové poznání. Nyní mohl lidem pomoci ještě lépe, mohl je 
varovat, aby se nepoutali k Zemi, a mohl jim ukázat cestu k nebeským zahradám. 
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Naplněn radostnou odvahou, vydal se na svou další pouť, která ho vedla ještě dále na jih. Půda 

byla stále úrodnější a nabízela hojnost stromů, které byly obtěžkány sladkými plody. Jací šťastní lidé 
museli žít v tomto pozemském ráji! Miang si jich v průběhu cesty živě všímal. Byli lépe a krásněji 

oblečeni a nosili hlavu výše než chudí pastýři nahoře v horách. Také jejich obydlí ukazovala 
majetnost. Ale byli také šťastní? Štěstí mělo na nich spočívat jako sluneční svit, při vší té kráse, jež je 
obklopovala. Ale nic z toho nebylo vidět. Naopak, přes všechnu nádheru kolem rozhlíželi se často 

zemdleně a zdálo se, že se snad ani neradují. Čím to mohlo být? 

Miang se blížil k malé modlitebně, do níž proudili lidé s věnečky květin v rukou i ve vlasech. 

Vešel s nimi dovnitř. Prostor uvnitř byl prázdný a nehezký. V zadní části vedly stupně k vyvýšenině,  na 

níž trůnil neuměle namalovaný strašidelný výtvor. Bylo to něco na způsob ženské postavy s hrubými 
rysy ve tváři. Před touto postavou lidé položili své květiny na zem, klekli si a zamumlali několik slov, 
která měla být modlitbou. Potom s lhostejným výrazem tváře vstali a opět opouštěli modlitebnu. 

Miang se hluboce zalekl. To měla být svatyně, místo k uctívání? Jak to bylo možné? Bylo mu 
nemožno se v tomto prostoru modlit. Tísnily ho k udušení ty všelijaké pitvorné výjevy, které byly na 

stěnách a které visely také na lidech, pobývajících ve svatyni. 

Nyní si povšiml za modlou stojící postavy, jež mu byla dosud v tmavém příšeří modlitebny skryta. 

Bez hnutí stála se zdviženýma rukama. Zdálo se, že všechen život z ní vyprchal. Lidé na tuto strnulou 
postavu úctyplně pohlíželi. Zdálo se jim to jako něco velikého, umět se takto „modlit“. Miang ale 
viděl, že duše tohoto muže byla právě tak strnulá jako jeho tělo a že v něm nebylo již více žádného 

života a zhrozil se toho. Co se zde dalo dělat? 

Miang nemohl od strnulé postavy odvrátit svůj pohled, a bylo to, jako by jeho pohled pronikal 

naskrz pevným obalem této neživé duše. Kněz se pohnul a nevrle obrátil svou pozornost k Miangovi. 
Nechal bezděky poklesnout své paže a zavrtal se do něj svým pohledem. Byl to boj mezi dvěma  

dušemi, v němž kněz podlehl. Uhnul očima k zemi a rozmrzele opustil východem v zadní stěně 
modlitebnu. 

Nějaký muž se tlačil k Miangovi. 

„Ty jsi byl silnější než kněz!“ šeptal na Mianga a ukazoval s hlavou otočenou zpět k zadnímu 

východu v modlitebně. 

Miang byl trochu zmaten. 

„Jak to myslíš, příteli?“ ptal se, aby získal čas. 

„Vytlačil jsi ho přece ven, tvá síla byla větší. To ještě nikdo nedokázal. Mohu tě kousek 
doprovodit?“ 

Miang si prohlížel muže důkladněji. V jeho očích se odrážela prosba, a proto Miang souhlasil. 

Muž ho vedl tichou ulicí k nějakému domu, který byl obklopen velikou zahradou. 

„Vstup ke mně!“ žádal Mianga, a tento uposlechl. Nevěděl ještě, co ho zde očekává, ale zdálo se 

mu správné pozvání přijmout. Usadili se v chladné, stinné světnici, a Miangův průvodce začal váhavě 
mluvit: 

„Pozoroval jsem tě dnes v modlitebně, cizinče! Vyhlížel jsi jinak než zdejší lidé, a především jinak 

než kněz, a neměl jsi před ním žádný strach. To se mi líbilo, neboť ani já se nemohu sklonit před tím, 
co po nás kněží žádají. Obzvláště, když mi nemohou dát odpověď na žádnou z mých otázek.“ 

Muž utichl. Nevěděl, jak by měl začít, aby Miangovi objasnil, v čem spočívá jeho vnitřní trápení. 

Miang ale viděl spoutaného ducha, který usiloval o osvobození se, a ihned se v jeho nitru probudilo 
přání mu pomoci. 

„Co tě tísní, příteli?“ zeptal se přátelsky. A tato slova jako by uvolnila jeho společníku jazyk. Jeho 
veliké trápení se z něho řinulo ven slovy: 
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„Každý den chodím do svatyně, hledám v modlitbě, přináším obětní dary, a každý den se opět 

vracím s prázdným srdcem. Kněz je hloupý, nedá mi žádnou odpověď, hloupá je i bohyně. Existuje 
tedy někdo, kdo by mi dokázal odpovědět? Jsem jen malý člověk, nemohu si sám pomoci, potřebuji 

někoho silnějšího, který mě povede. Ale kde je tento silnější? Celý svůj život ho hledám, ale nikdo mi 
ho nemůže ukázat. Dnes jsi přišel ty a byl jsi silnější než kněz, viděl jsem to dobře. Nyní tě prosím: 
pomoz mi!“ 

Tak vroucí prosba byla v těchto slovech, že Miang věděl - zde smí otevřít pokladnici svého vědění 

a rozdávat plnýma rukama. 

Dychtivě nasával Ma-tschi do sebe každé jeho slovo a zdálo se, že se stále nemůže dost 

naposlouchat. Konečně jeho duši naplnila hluboká radost. Oči mu zářily a nejraději by byl Mianga 
objal. Ale cosi ho zadržovalo. Vzdor Miangovu mládí, spočívala na něm vznešenost, která bránila 

každé důvěrnosti. Dlouho oba spolu hovořili a Ma-tschimu bylo stále lehčeji a radostněji u srdce. 
Prosil Mianga, aby u něj strávil několik dní, chtěl ještě pozvat přátele, aby se od Mianga nechali 
vyučovat. 

„Daří se jim právě tak jako mně,“ řekl Ma-tschi na vysvětlenou, a Miang se s tím spokojil. 

Ma-tschi byl zámožný obchodník. Poprvé ve svém životě si užíval Miang pohodlí a blahobytu. 
Všechny místnosti domu byly hojně vybaveny měkkými koberci, drahocennými hedvábnými 
tkaninami a skvostným nádobím. Obklopila ho nádhera tohoto domu, a on se z ní těšil, aniž by v něm 

vyvstalo přání něco z toho vlastnit. Co by také měl na své pouti s těmito hezkými, ale zatěžujícími 
věcmi dělat? Musel se začít smát, když se snažil si to představit. Ne, čím méně toho měl, tím to bylo 

pro něj lepší, tím volněji se mohl vydat za svou úlohou. 

Byl teplý, vlhký podzimní večer, když se Miang, Ma-tschi a několik jeho přátel sešli v šeré 

místnosti. Služebníci zapálili závěsnou lampičku, skrze jejíž pestré papírové okénko světlo uvnitř 
matně probleskávalo ven. 

Ma-tschi se jako první ujal slova: 

„Přátelé,“ řekl, „zde vidíte mudrce, o němž jsem vám vyprávěl. Rád vás bude, jako mně, 

vyučovat. Slyšte jeho slova.“ 

Všechny oči se zaměřily na Mianga, který ještě tiše přemýšlel. Opět vyvstávaly obrazy před jeho 

duší. Viděl před sebou vysokou, strmou horu, na jejímž vrcholu hořelo jasné světlo. Vrhalo své 
paprsky přes všechny stráně a svahy dolů do údolí, v němž nebylo vidět žádné jiné světlo. Mnoho lidí 
tam dole putovalo bezcílně kolem. Někteří zvedali svůj zrak tázavě vzhůru, ale světlo zdálo se jim 

příliš vysoko a příliš vzdálené, než aby jej mohli dosáhnout. Tu vyšly z tmavých jeskyní na úpatí hory 
postavy v dlouhých šatech. Nesly před sebou vyřezávané obrazy a postavily je na malé návrší v údolí, 

a volaly lidi k sobě. 

„Pojďte sem k nám,“ znělo z jejich úst, „poklekněte a vzývejte!“ 

A mávaly vykuřovadly, z nichž vystupoval hustý šedý kouř, který omamně přilnul na srdce a mysl 
lidí. V tomto omámení zůstali někteří stát a dělali, co jim bylo nařízeno, a postavy v dlouhých šatech 

zapálily malé lampičky a volaly: 

„Vizte světlo, veliké světlo!“ 

Osvítilo však stěží nejbližší prostor kolem vyřezaných obrazů, a pár kroků odtud bylo vše dále ve 

tmě. Miangovo srdce se zachvělo. Tak to vyhlíželo zde v této zemi, u těchto lidí! Nic nevěděli o 
jasném, silném, ryzím světle na vrcholu hory, neboť upírali své oči k zemi a své uši otvírali jen 
slovům jeskynních kněží. Nyní Miang věděl, co má dělat a říkat. 

„Milí přátelé,“ začal, a veliká dobrota spočívala v tónech jeho slov. „Vězte všichni, že tento váš 
život je cestou. Putování začalo již vaším narozením a neskončí vaší smrtí, protože tím, že vaše duše 

opustí tělo, nedosáhla ještě cíle, a nenalezne klidu ani míru, dokud k cíli nedojde.“ 
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Muži pozorně naslouchali, tato slova jim zněla důvěryhodně. 

„Pohleďte na tuto světnici,“ pokračoval Miang dále. „Venku je noc, všude je tma a vy si dáte tu 

práci udělat kolem sebe trochu světleji, abyste nemuseli být ve tmě. Ale vizte, jak slabé je vaše světlo! 
Stěží osvítí dostatečně místnost, aby se v ní daly rozeznat předměty. Přijde-li však den a svítí-li 

slunce, pak můžete nejenom jasně rozeznat předmět, ale také vidět jeho barvu až do nejmenšího 
odstínu. Všechno, co vás předtím obklopovalo jakoby bez života, kolem vás znovu ožije. Není to 
tak?“ 

Všichni museli souhlasit a nějaký mladší muž s živým výrazem tváře zvolal: „Právě tak vyhlíží 
temnota v nás, protože my nemáme žádné světlo, které by v nás udělalo jasněji.“ 

„Je ale jedno veliké, mocné, zářící Slunce, které se ve vás může rozjasnit jako ve dne, pokud mu 

to jen dovolíte!“ pokračoval Miang rozradostněn dále. A popisoval obraz, který právě viděl. „Velké, 
zářící Světlo jest ještě nad námi, svítí a září do dáli a osvětluje vše, jako to činí slunce na obloze. 

Schováme-li se ale do tmavé jeskyně nebo hledíme-li ustavičně k zemi, potom ho neuvidíme a ono 
nás nemůže těšit.“ 

Tomu rozuměli všichni a Miang pokračoval dále. Vyprávěl jim o Bohu, o Nejvyšším, který jako 

veliké slunce září nade vším stvořeným. 

„K Němu se musíte modlit, On vám může pomoci!“ volal Miang zaníceně. „Ne k lidmi 

vytvořeným děsivým obrazům v modlitebně!“ 

„To On tě učinil tak silným?“ chtěl vědět muž, kterému Ma-tschi vyprávěl svůj zážitek z 

modlitebny. 

„Ano!“ potvrdil Miang. „Jen od Něj mám sílu, a také vy ji můžete mít, když Jej o to poprosíte.“ 

Miang nalézal stále více v srdcích těchto mužů zkypřenou půdu, bylo třeba již jen ruky rozsévače, 

který do půdy zasil zlaté osení. To ihned vzcházelo a vzrůstalo. 

Byla to pro Mianga radostná práce a působení, ale nemohlo to tak zůstat dlouho, neboť svým 

vyučováním si přitáhl nenávist kněží, kteří se obávali o svůj vliv nad lidmi. Ma-tschi a jeho přátelé 
patřili k nejváženějším obyvatelům města a nemlčeli o tom, co prožívali. Tak se zpráva o velkém 

mudrci rychle rozšířila a stále více lidí se k němu hrnulo. Jako by se probouzeli z těžkého, tíživého 
snu, tak se lidé cítili, když jim Miang vyprávěl o Bohu. Hluboko v sobě nesly tyto ještě ne úplně 

strnulé duše touhu či spíše povědomí o nejvyšší bytosti, která byla Pánem všech. Hluboký výdech 
prošel těmito lidmi, a jejich pochmurné modlitebny s děsivými obrazy bohů se jim již přestaly líbit. 
Zůstaly prázdné a kněží pěnili zlobou. 

Radili se mezi sebou a dohodli se, že musí Mianga odstranit jako nebezpečí pro víru a pro jejich 
moc nad lidmi. Jeden fanatický kněz, ten, který podlehl Miangově duševní síle, se rozhodl Mianga 

zabít. Místo jeho pobytu bylo přece známo. Mělo se to stát jedné bezměsíčné noci. Avšak Nejvyšší 
svého služebníka varoval. Prázdné bylo lůžko, když se vrah vplížil otevřeným oknem, a tak se musel 

vrátit s nepořízenou. Vyvstala v něm myšlenka: „Mohl by jeho Bůh být skutečně tak silným, že by ho 
ochránil?“ Ale ihned takové myšlenky zavrhl. To nemohla být pravda! Musí svůj pokus jenom 
zopakovat v jiný den, pak bude mít více štěstí. 

Ten, jehož hledal a toužil zabít, však byl dávno mimo jeho moc. Miang putoval již po nových 
cestách, vstříc novým úkolům. A když se loučil, snažil se ještě jednou Ma-tschimu vštípit, aby se 

věrně přidržoval nově nalezené Pravdy. Mělo mu to být pomocí, aby do ní mohl stále hlouběji 
pronikat a více ji poznávat. S přetěžkým srdcem loučil se Ma-tschi s Miangem. Viděl, že s jeho 

odchodem ztrácí se něco, co již nenalezne a nezažije. Ale přijal to bez reptání, protože věděl, že 
kdykoliv může se obrátit tam, kde je nejvyšší moc: na Nejvyššího. 
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Mnoho myšlenek zaměstnávalo Mianga, když se sám znovu vydal na svou cestu. Co bude s těmito 

lidmi, v jejichž srdcích se opět mohl rozhořet paprsek Pravdy? Byli slabí a před nimi bylo mnoho 
bojů. Budou moci obstát? Ale Miang také věděl, že toto není již jeho věcí. Činil, jak měl. Co z toho 

bude, o tom již nemohl rozhodovat. Zvedl tedy opět vesele oči a prohlížel si více krajinu, kterou 
procházel. 

Kráčel nyní úplnou rovinou. Velicí buvoli táhli nízké vozíky, jež byly naloženy úrodou z polí. Lidé 

pilně pracovali na rýžových polích a slunce na ně z výšky silně pražilo. Jejich pokožka byla temně 

hnědá a po tváři jim řinul pot. Těžká byla tato práce, ale přinášela jim na dlouhé období potravu.  

Slunce začalo již nemilosrdně pálit, a Miang se rozhlížel po nějakém místě, kde by našel trochu 

stínu. Po chvíli uviděl u cesty veliký, košatý ovocný strom a ulehčeně pod ním usedl. Strom ho před 
pálícími slunečními paprsky dobře ochraňoval. Byl znavený a chtěly se mu zavírat oči, ale tu ho 

vylekal drsný hlas, který na něj volal nadávky. Nesměl zde odpočívat? Vzhlédl a spatřil hněvem 
rudou tvář. Nerozuměl slovům, která na něj polonahý rolník chrlil, ale pochopil tolik, že zde nebude 
trpěn. Beze slov, zemdlený, zvedl se a pokračoval dále. 

Tu přiskočilo k němu malé děvče, chytilo ho za ruku a táhlo za sebou. Plno soucitu přihlíželo, co 
se tu právě odehrálo. Vedlo cizince k blízkému domu a zvalo jej, aby usedl na lavici v jeho stínu. 

Potom vběhlo dovnitř a brzy se vrátilo zpět s pohárem studeného mléka, které Miangovi přívětivě 
nabízelo. S díkem ho Miang přijal a utišil svou žízeň. Když chtěl ale opět vstát a jít dále, malá mu 

bránila. Tlačila ho zpět na lavici a volala: 

„Neodcházej, cizí muži! Oha zavolá matku.“ 

S tím opět zmizela v domě. Miang tomu byl rád, neboť sluneční žár ho velmi unavil. 

Netrvalo dlouho, když se objevila mladá žena, která měla stejně tak přátelský úsměv jako její dítě, 

a Mianga ujišťovala, že se zde může klidně zdržet. 

„Až se můj muž vrátí domů, bude se tě na všelicos vyptávat,“ pravila vesele. „Zdá se, že putuješ z 

veliké dálky a můžeš určitě mnoho vyprávět.“ 

Miang byl nyní již přivyklý, že ho lidé cestou zastavovali, a přivolil do večera zůstat. 

Hodiny rychle míjely a malá Oha poskakovala čile sem a tam mezi ním a matkou, přinášejíc mu 
květiny, ukazujíc pestré kameny a nepřetržitě povídajíc. Když slunce stálo již úplně nízko nad 

obzorem, vrátil se rolník, zaprášený a potem smáčený, domů. Za ním klidně kráčel jeho společník, 
věrný buvol, který táhl vozík a zcela sám si našel cestu do chléva. 

Udiveně hleděl rolník na cizince, sedícího před dveřmi jeho domu, ale jeho žena mu vše vysvětlila 
a on byl spokojen. Měl rád chvíle večerního vyprávění po práci, a tak když vyšel měsíc, posadili se 

všichni přátelsky pospolu na lavici a těšili se z míru kolem. 

Miang vyprávěl, jak byl nevlídně vylekán, když si chtěl v poledne odpočinout pod stromem, a 

malá to potvrdila a volala přitom: 

„To byl zlý stařec Mi, který ho tam nechtěl strpět!“ 

„Proč nechtěl dovolit, abych si odpočinul pod jeho stromem?“ ptal se Miang, který to nemohl 
pochopit. 

„Protože on nedopřeje nikomu ničeho, ani stínu svého stromu!“ řekl rolník. 

„Ale přece mu tím není nic bráno?“ ptal se Miang ještě jednou užasle. 

„On je duchem posedlý, že by raději sám nechtěl jíst a pít, jenom aby nemusel nic dát,“ smál se 
rolník, pro nějž to nebylo nic nového. 

Miang ale zatřásl hlavou: „Je tedy tak chudý?“ 
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„Naopak, je velmi majetný, ale jeho majetek ho učinil tvrdým. Ani žebrákovi nedá milodar, 

všechny nechá zahnat svými psy.“ 

„Chudák!“ vyklouzlo Miangovi z úst, a tím uvedl své posluchače do velikého údivu. 

„Chudák? Majetný Mi?“ Jak si to spojit dohromady? Ale Miang jim vysvětlil, že oni jsou bohatí 
láskou, stařec Mi však ne, a kdo nezná lásku, je trpce chudý. 

„Svůj majetek může pozbýt, a co mu zbyde potom? Žádné přátele svým přístupem jistě 

nezískal.“ To také museli i jeho hostitelé potvrdit. 

Miangovi nabídli nocleh a on rád přijal. Jako by ho tu ještě něco chtělo zdržet. V noci ho probudil 

hlasitý křik, a když se zvedl a vyhlédl oknem, viděl na obloze rudou ohnivou záři. Mimoděk musel si 
vzpomenout na zlostí rudou tvář. Dlouho pohlížel ven, dokud oheň nepohasl, potom si opět lehl a spal 

klidně až do příštího rána Když vstal, dověděl se od svých hostitelů, že v noci u Mi-a, toho majetného 
rolníka, propukl požár. Oheň se rozšířil tak rychle, že nebylo možné cokoliv zachránit. 

„Nyní se stal úplně chudým,“ dodali k tomu s lítostí. 

„Ne chudší, než už předtím byl,“ řekl Miang, a oni mu rozuměli. 

Nyní to ale Mianga vyzývalo jít dále, protože se měl dál učit a poznávat. Měl ještě poznat lidskou 

pošetilost a bídu a učit se prožívat, aby z toho načerpal životní moudrost a více otevřel svůj vnitřní 
zrak a sluch. 

Miang takto ještě dlouho putoval úrodnou zemí. Zřídka však setrval na nějakém místě déle. Jen 

když potkal lidi, kteří po vědění a Pravdě toužili, zůstal a pomáhal jim. V tomto poutním a učebním 
období stával se stále silnějším, pevnějším a skromnějším. Stále hlouběji nahlížel do duší lidí, stále 

lépe rozpoznával jejich vnitřní lenost, která jim bránila jít kupředu. A to využívali temní duchové ke 
svému prospěchu, aby získali do své moci co nejvíce lidí. Často ho naplňoval zármutek, když stále 
znovu narážel na totéž, a mnohdy jevilo se mu téměř nemožné zjednat nějakou pomoc. Ale potom slyšel 

opět tichý hlas, který mu našeptával: 

„Neklesej na mysli, Miangu, Nejvyšší pomůže, důvěřuj mu!“ 
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Potom posílen a povzbuzen šel znovu dále. Jedné noci zasáhlo ho však volání, aby se vydal zpět na 

cestu k Fongovi. Fong zestárl a potřeboval ho. Ještě v tu hodinu se Miang vydal na cestu a zamířil 
zpět na sever, k vysokému pohoří Karakorum. Rád žhavou rovinu nechal daleko za sebou. Byl dítětem 

hor a postrádal jejich svěží, drsný dech. S lačností nasával osvěživě studený vzduch, když již stoupal 
vzhůru do hor. Bez nebezpečí a také bez zvláštních příhod dosáhl své pozemské domoviny, Žlutého 
kmene. 

Nalezl ho v hlubokém smutku, neboť Fong se připravoval opustit Zemi. Zesláble, se zavřenýma 

očima ležel na svém lůžku. Okolo něj v hlubokém zármutku stáli nejšlechetnější z kmene. V rysech 
Fonga spočíval klid a mír. Když Miang tiše vkročil dovnitř, otevřel oči a jeho tváří přešel radostný 

úsměv. 

„Přišel jsi, Miangu, můj synu?“ pravil potěšené a zvedl se. Jako by se mu s radostí dostalo nových 

sil. 

„Nechte mne s ním o samotě,“ přikázal šlechticům, a oni poslechli. 

Pátravě spočinul Fongův pohled na Miangovi, a co spatřil, probudilo v něm velkou radost.  

„Tedy jsi dozrál,“ řekl. „Můžeš převzít vedení Žlutého kmene, až tu již nebudu. Pečuj o to, aby 
kmen zůstal ryzím a zachoval si svou víru. Budeš ho ještě lépe vyučovat, než jsem to dokázal já, 

protože Nejvyšší tě bohatě požehnal, Miangu, můj synu!“ 

Hluboce dojat poklekl Miang u lůžka svého otcovského přítele a ochránce a přijal jeho požehnání.  

V přítomnosti svých poradců a důvěrníků Fong ještě určil Mianga svým nástupcem. Potom zavřel 

oči navždy. 

Miang vystoupil před lid a řekl, co Fong určil. Lid jásal vstříc hezkému mladíkovi, jenž tu stál před 

nimi v plném rozkvětu své síly. 

„Chci vám být otcem a ochráncem, jako byl Fong,“ sliboval Miang, a nějaký hlas prosil: 

„Pak buď nám Miang-Fongem! V tobě žije Fong dále!“ 

Od toho dne jmenoval se mladík Miang-Fong, a nové jméno připomínalo mu navždy jeho učitele, 
jemuž byl za tolik vděčný a jemuž se usiloval vyrovnat. V moudrosti vedl jemu svěřený kmen. 
Upevňoval v něm vědění o Nejvyšším, neúnavně učil a poučoval, věděl však, že toto vše bude jen na 

krátkou dobu. 

Jednoho dne přišlo poselství od knížete Hadora Jeho poslové prosili Miang-Fonga o rozhovor v 

jeho stanu a přednesli mu prosbu knížete Hadora. Prosil o pomoc v boji proti jeho sousedům, kteří 
znovu začali s loupeživými přepady na jeho území a nenechávali jeho kmen v míru. 

Miang-Fong trpělivě vyslechl přednesenou žalobu, a potom vyzval posly, aby přijali jejich 
pohostinství, protože si nejprve chce vyprosit radu shůry. Tomu rozuměli a s tím odešli. Miang-

Fongovou myslí ale začaly proudit myšlenky. Mocně vyvstalo v něm vědomí, že ho čeká větší úloha 
než vedení Žlutého kmene. To mohl činit také i Hador, jehož víra v Nejvyššího k tomu dorostla a jeho 
síla k tomuto úkolu stačila. Chtěl se o tom ovšem nejprve ujistit a vnitřně prosil o pomoc a radu. Tu 

opět zaslechl dobře známý, jemu již zcela důvěrný hlas, který mu pravil: 

„Máš pravdu, Miang-Fongu, když se domníváš, že Nejvyšší má pro tebe připravenu ještě větší 

úlohu. Co jsi dosud činil, bylo všechno pouze proto, abys dozrál a vnitřně dorostl. Velký národ, žijící 

mezi nebetyčnými horami, čeká na Bohem vyslaného posla, který jej má osvobodit z jeho velké bídy. 
Vroucí prosby vystupují od tohoto národa k trůnu Nejvyššího, a On jim dobrotivě poskytne pomoc, 
jakmile k tomu dozraje čas. Spoj tvůj kmen s kmenem Waringů, svěř knížeti Hadorovi vedení obou 

kmenů, které v budoucnu mají nést společné jméno „Národ divých hor“. Ochrana Nejvyššího bude s 
nimi, když se nechají ochotně vést.  
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Ty se ale připrav; jakmile se toto uskuteční, navždy opustíš tento kraj. Máš se vypravit k cizímu 

národu, jehož řeč ještě neznáš, do velmi vzdálené země, k vysokému služebníku nejvyššího Boha, 
který tě má naučit, jak vést velký národ ve Vůli a Moudrosti shůry.“ 

Vděčně přijal Miang-Fong tuto zprávu a svolal na příští ráno starší kmene k poradě. S hlubokou 

vážností vzali tuto novinu, neboť přinesla jim nejprve smutek: Miang-Fong je měl opustit, ten, jehož 
všichni milovali a ctili. Ale nebylo zde žádného odmlouvání. Byli zavoláni poslové knížete Hadora, a 
bylo jim předloženo usnesení. Bylo to více, mnohem více, než mohli očekávat. Zprávu přijali s 

velikou radostí. 

„Vraťte se zpět k vašemu kmeni a přineste knížeti Hadorovi zprávu shůry!“ přikázal Mang-Fong. 

„Jak jen to bude možné, má sem přijet, abych mu mohl předat Žlutý kmen.“ 

Uběhlo jen několik týdnů, když jednoho večera přijel kníže Hador s malým průvodem a srdečně 

zdravil Miang-Fonga. Nečekanou byla mu Miang-Fongova odpověď, a těžko uvěřitelná byla mu také 
ještě i nyní. Síla a moc obou kmenů dohromady udržela by všechny loupežníky v uctivém odstupu, to 

bylo jisté. 

„Přestěhuj vaše sídliště do naší blízkosti,“ vyzval ho Miang-Fong. „Spojeni budeme dost silní 

proti každému přepadení. Potom ale převezmeš vedení obou kmenů do svých rukou. Nejvyšší ti je 
svěřuje a jednou mu budeš ze svého jednání skládat účty.“ 

„Co ale bude s tebou, můj příteli?“ ptal se Hador, jenž to celé ještě stále nemohl pochopit. 

„Mě povolal Nejvyšší k jinému, cizímu národu,“ odpověděl Miang-Fong. Více neřekl, a Hador se 
musel s touto odpovědí spokojit. 

Když bylo vše co nejlépe uspořádáno a Hador převzal vedení sjednocených kmenů, chystal se 

Miang-Fong k odchodu. Prošel ještě jednou řadami stanů a navštívil některé z obyvatel, aby jim ještě 
dal dobrého slova. Tak přišel také k Hisorovu stanu, v němž kdysi začínal ve svém působení jako 

služebník Nejvyššího. Oproti dřívějšku nebyl stan k poznání, protože kde onehdy panovala špína a 
nepořádek, svítila nyní čistota, a mladá žena zde působila s plnou radostí. Hisor vyhlížel šťastně a 

spokojeně. A-na vyrostla v půvabnou dívku. Miang-Fong se z toho těšil a přál jim také nadále 
všechno nejlepší. 

Dokázal bytí lidí Žlutého kmene pozvednout k dobrému. Všude nacházel pilný, čilý život, jež lidi 

činil šťastnými, a víra v Nejvyššího stala se u nich samozřejmostí. Mohl odsud klidně odejít. Miang-
Fongovi bylo vzdálené přijmout od svého kmene slavnostní rozloučení. Chtěl odejít zcela tiše, aby 

nevzbudil smutek v srdcích zůstávajících. Tak věděl hodinu jeho odchodu jenom Hador, a také jeho 
Miang-Fong prosil, aby ho nechal odejít bez rozruchu. 

Slunce sotva přeneslo první paprsky přes horizont, když se vypravil, doprovázen vřelým přáním 

knížete. Ve stanové osadě ještě vše spalo. Ranní úsvit dosud tkal své šedivé závoje nad křovinami a 
údolím. Naposledy se Miang-Fong ohlédl nazpět, a potom šel s klidnou odvahou dál. Tentokrát vedla 
jeho cesta na jihozápad, vstříc vzdálené, neznámé zemi. Až se mu rozbušilo srdce, když pomyslel na 

to, že vše dosavadní za ním nyní zůstalo ležet jako odložené šaty. Budoucnost ležela před ním dosud 
neznámá a zastřená. 
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Není třeba sledovat každý jeho krok. Cíl jeho touhy vedl do Perské říše, v níž moudrý Zoroaster, 

zářivý duch, nadšeně kázal o přicházejícím Reku, Saoshyantovi. A při něm působila Jadasa, Čistá, 
která učila ženy čistotě a pravé službě. 

Dlouho putoval Miang-Fong osamoceně. Čas mu však ubíhal rychle. V noci prožíval více než ve 

dne, neboť nebylo Vůlí Nejvyššího, aby se zdržoval cestou s tázajícími se a prosícími lidmi. Co se 
měl během putování naučit, poznat mnohé trápení lidí, to se již na své poslední pouti naučil. Nyní šlo 
jen o to, připravit ho na to nové, čemu kráčel vstříc. Když v noci odpočíval na svém prostém lůžku, 

často pod širým nebem, na trávě či na senu, v křovině či jeskyni, plynul před jeho duchem obraz za 
obrazem. Obzvláště jeden na něj velmi zapůsobil. 

Viděl nějaký veliký, velmi rozvětvený strom, na němž sedělo mnoho ptáků nejrozličnějších druhů. 
Světlá ruka sypala na zem pod tímto stromem zrní. Tu slétli všichni ptáci dolů a zrní zobali. Jeden z 

ptáků měl neobyčejné, cizokrajné peří a vyhlížel jinak než všichni ostatní. Přesto také on se připojil a 
chtěl zobat zrní. Ruka sypače mu chtěla bránit, ale nějaký hlas řekl: 

„Nechej také tohoto ptáka zobat, i on má mít možnost nasytit se. Je to Vůle Boží.“ 

Miang-Fong tomu nerozuměl, ale obraz ho neopustil. 

Když přešel hory ochraňující Persii a pomalu se blížil do jejího hlavního města, viděl v této zemi 

pěkné, přehledné uspořádání, blahobyt bez hýřivosti a spokojené obyvatelstvo, jaké ještě nikde 
neviděl. Veselé tváře a čilý život spatřoval všude. To se mu líbilo a snažil se s obyvateli země 

dorozumět. Brzy pochytil nějaké slovo, které se stále opakovalo a znělo jasněji než všechna jiná, a 
které, jak bylo vidět, všechna srdce více roztlouklo. Toto slovo bylo vyslovováno s tóny úcty, radosti 
a vděčnosti. Bylo to slovo „Zoroaster“! 

Na náměstích osad nacházel lidi shromážděné k pravidelným pobožnostem. Všude panoval klid a 

pořádek. 

„Věru, požehnaná země,“ napadalo Miang-Fonga opětovně. Mimoděk ji porovnával s úrodnou 

rovinou, v níž žlutí lidé pěstovali rýži, i s hojnou zemí, v níž ale přesto srdce lidí byla tak chudá. Oni 
neměli Zoroastra, to byl ten rozdíl. 

Tu se dostalo Miang-Fongovi nového poznání: jak mnoho může jediný čistý duch vykonat, když 
je Síla Nejvyššího při něm. Celý národ může tak přeměnit. Ještě radostněji kráčel dále.  

V ulicích se začali objevovat chodci a jezdci. Všichni směřovali k hlavnímu městu, jako by je tam 

něco volalo, a Miang-Fong následoval všeobecný dav. 

Konečně nastal okamžik, kdy Miang-Fong vstoupil do ulic nádherného města. Nepotřeboval se na 

obydlí Zoroastra vyptávat. Ve snu byl mu ukázán bílý palác, který měl vyhledat. A ještě stále bylo mu 
jako ve snu, když předstupoval před Zoroastra a přednesl mu svou prosbu, aby ho přijal za žáka.  

Zoroaster právě shromáždil své žáky kolem sebe k výuce. Užasle si prohlížel cizího mladíka, 

který vyhlížel zcela jinak než lidé jeho země. Nevyznal se ve zvláštních rysech jeho obličeje a 
považoval Miang-Fongovu skromnou odměřenost za neupřímnost. Jeho prosbu zamítl. Zdálo se mu 

nemožné přijmout do svého kruhu takového cizího člena. Znesnadňovalo by mu to výuku, a také  
nevěděl, k čemu tento cizinec učení vyžaduje. Už se chtěl obrátit zpět ke svým žákům a považovat 

věc za vyřízenou, když cizí mladík lámaně, ale přece srozumitelně řekl: 

„Mistře, nechej také cizího ptáka nazobat zlatého zrní!“ 

Při těchto slovech roztrhl se závoj před Zoroastrovýma očima, a vzpomněl si na obraz, v němž i 
jemu byl ukázán cizí pták, který se přidružil k těm domorodým a horlivě s nimi zobal nasypanou 

potravu. 

 Zoroaster nikdy nelitoval, že Miang-Fonga přijal, neboť tento tichý mladík působil silným 
vlivem na své spolužáky. Vycházela z něj síla, kterou žádný jiný neměl a která je vybízela ihned k 

úsilí vyrovnat se mu. Miang-Fong žíznivě nasával do své duše každé Zoroastrovo slovo, zpracoval je 
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v sobě, proměnil na trvalé vlastnictví, a nashromáždil si takto poklady na celý svůj život. Nepatřil k 

těm, kteří otrocky napodobovali, co jim bylo ukázáno, a kteří vše pouze doslovně opakovali. Stále ho 
to nutilo jít dále po cestě, kterou je Zoroaster vedl. Pro něj byla všechna poučení skutečně zlatými 

zrnky, o něž bylo třeba se starat, aby mohla vzklíčit a vyrůst ve stromy, obdarovávající okolí svým 
bohatstvím. Také jeho vědění o Nejvyšším, Jehož Zoroaster nazýval Ahuramazdou, rostlo a 
upevňovalo se, a jako největší poklad vyzískal si moudrost. 

Učební doba v krásné zemi Persii rychle uplynula. Miang-Fong byl nyní připraven pro vlastní 

úlohu svého života: přinést Světlo Pravdy národu, který by bez této pomoci musel utonout v 
nejčernější noci. Ze své vlastní síly si již nemohl pomoci, protože temnota hluboce zaťala své drápy 

do jeho těla. K smrti vysílené bylo tělo tohoto národa, plné hnisajících ran. Mělo-li se ještě někdy 
uzdravit, byl nejvyšší čas přijít mu na pomoc, jinak by uhasl poslední paprsek Světla v jeho duši.  

Bolestivě postrádali zůstávající tichého mladíka, který jim ve svém mlčení dával tolik síly. Těch 

málo slov, které kdy vyslovil, vždy vneslo jasnost tam, kde jiní nemohli již více nalézt. Vždy ale to, 
co řekl, bylo zcela něco jiného, než očekávali. Nacházel jiné, lepší cesty v myšlenkách i jednání než 

všichni ostatní. 

Tak jednou odpověděl na otázku, jak lidem nejlépe pomoci: 

„Nechejte je hladovět!“ 

Nikdo tomu nerozuměl, dokud nevysvětlil: 

„Hladový člověk prosí o jídlo vroucněji, neboť ho trápí hlad. Nabídnete-li ale jídlo sytému, ten 
jím opovrhne. Věří-li nějaký člověk, že Pravdu již nalezl, nebude od vás přijímat ničeho dalšího, i 

když je jeho pravda bludem. Teprve až pozná, že se mýlil, bude otevřen vaší Pravdě.“ 

To bylo jasné a srozumitelné, a přesto se ještě jeden z žáků ptal dále: 

„Jak to ale myslíš s tím nechat hladovět, Miang-Fongu?“ 

Právě tak jasně přišlo další vysvětlení: 

„Není cílem nabízet Pravdu. Nejprve musí hlad po ní otevřít duši. Odepřete tedy sytému vaši 
pomoc, dokud o ni vroucně nepoprosí, dokud si myslí, že ji nutně nepotřebuje.“ 

Také Jadasa si mladíka s vážnýma tmavýma očima oblíbila. 

Bylo jí ukázáno, jak se k němu vztahují prosící paže a volají k němu prosící hlasy. Viděla ho 

vystupovat pohořím Tibetu se zářícím světlem v rukách, které prozařovalo všechny propasti a tmavé 
rokle. Viděla také ohyzdné, krví potřísněné postavy, které se mu stavěly do cesty, a její srdce se 
rozechvělo v soucitu s utrpením, které on uvidí a prožije. 

Stejně tiše a skromně, jako když přišel, opustil Miang-Fong místo své poslední přípravy. Věděl, že 
také sem se již nikdy nevrátí a tyto jemu tak drahé lidi více neuvidí. Ale vysoko nade všemi lidskými 

přáními stálo mu to, k čemu byl vyvolený: stát se nositelem pochodně Světla a vyvést národ z 
temnoty opět ke světlým zítřkům. 

Loučení bylo tak vřelé a srdečné jako ještě nikdy. Dlouho hleděli za mladíkem, kterého si všichni 
oblíbili a který se nyní opět vydal tak osamoceně svou cestou. Miang-Fongovo srdce překypovalo 

radostí! Nyní směl se zcela vložit do toho, oč celý život usiloval: do služby Nejvyššímu, který ho 
vyvolil jako svého služebníka. 
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Trvalo měsíce, než se Miang-Fong dostal k úpatí vysokých hor, které uzavíraly pohoří s jeho 

ledovými vrcholy, měsíce vnitřního prohloubení, posledního otužení. 

Jednoho večera dospěl k malé, vysoko položené horské vesnici, kterou ovíval chladný vítr. 

Špinavé, nízké chalupy, pokryté šedivou plochou střechou, tiskly se na stranách horských úbočí, 

namačkané jedna na druhou, jako by si chtěly poskytnout vzájemnou ochranu. Jako vymřelá vyhlížela 
tato vesnice, pouze z nějaké vzdálenosti bylo slyšet podivné zvuky, jako klepání, pláč, a do toho 
pronikavý křik. Neznělo to právě přitažlivě, a přece vedl Miang-Fong své kroky tam, odkud tóny 

přicházely. 

Tu naskytl se mu hrozivý pohled. Před hloučkem třesoucích se lidí, stojících těsně vedle sebe, 

poskakovaly s rachotícími klepadly v rukách jakési divoké postavy, jejichž pohyby připomínaly 
divoká zvířata, která se chtějí vrhnout na svou kořist, ale pokaždé od toho v posledním okamžiku 

upustí. Z jejich úst vycházely také ty pronikavé tóny, které přecházely do zaklínání. Pomalovaní 
křiklavými barvami, ověšeni kožešinami a peřím, nabízely tyto postavy odpudivý pohled. Jeden z 
nich vytáhl nyní z opasku nůž a chtěl jím bleskurychle bodnout. Chopil se prvního nejbližšího z 

hloučku lidí a vytáhl tohoto strachem znehybnělého ven. Miang-Fong přihlížel tomu pln zděšení. 

„Zadrž!“ zavolal burácejícím hlasem a se zdviženou rukou. 

Co to bylo? Zaklínači překvapením klesly paže. Ještě nikdy se nic podobného nestalo. Dříve než se 
mohl rozmyslet, stál Miang-Fong před ním a vytrhl mu nůž z ruky. Výhružně změřil si ho tento 

pohledem od shora dolů. 

„Co tě to napadlo?“ zaječel zaklínač a chtěl se opět zmocnit svého nože. Ale takový žár svatého 

hněvu vyšlehl na něj z Miang-Fongových očí, že nechal pozdvižené ruce znovu klesnout a bezděčně 
udělal krok zpět. 

Miang-Fong vzal ještě stále strachem ochromenou oběť za ruku a láskyplně k ní promluvil. 

„Neboj se, on ti nemůže nic udělat!“ přislíbil, a vycházela z něj taková síla, že všichni obyvatelé 

vesnice si ulehčené vydechli. Jako Bůh, který sestoupil z nebes, jevil se jim Miang-Fong, padli před 
ním na kolena a chtěli ho vzývat. Ale on to nedovolil a řekl jim: 

„Pojďte a ukažte mi, kde bydlíte. Chci u vás zůstat a pomoci vám.“ 

Lidé jásali. Kněží se však potajmu odplížili pryč, neboť se báli. Obklopen vesničany, kteří se 

kolem něj tlačili, šel Miang-Fong zpět k vesnici. Nikdo nechtěl se od něj vzdálit, všichni viseli na jeho 
očích a rtech a čekali, co se bude dít dále. 

„Kde můžeme společně hovořit?“ zeptal se Miang-Fong a pátravě se rozhlížel kolem. Ukázali na 
jeden větší dům. Ochotně jeho majitel otevřel dveře, a všichni se strkali a tlačili dovnitř. Spěšně byl 

rozžehnut oheň v krbu, který na tváře přítomných vrhal své hřejivé rudé světlo. Někdo se posadil na 
zem, jiní zůstali stát ve dveřích, a i venku byli lidé namačkáni. 

Nyní se ozval Miang-Fongův hlas: 

„Řekněte mi, lidé, co se to dělo právě nyní tam venku? Co jste učinili, a proč chtěl muž v 

kožešinách jednoho z vás zabít?“ 

Tu vystoupil starší muž, lehce se před Miang-Fongem uklonil, jako by ho k tomu neobvyklému 

pohybu nutila neznámá úcta, a začal mluvit: 

„Cizinče, viděl jsi, jak náš zaklínač se svými pomocníky opět uchvátili jednoho člověka a chtěli 

ho obětovat. Je ve svých požadavcích nenasytný. Svolal nás a hrozil, že na nás sešle hněv bohů, když 
neposlechneme.“ 

„A co by se stalo s obětí?“ zeptal se Miang-Fong otřeseně. 

„Nechal by ji tam ležet a její majetek by připadl knězi,“ vysvětloval dále muž. 
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„Věříte skutečně, že bohové žádají takovou oběť?“ ptal se Miang-Fong. 

„Nevíme. Kněží to říkají, vyhrožují nám a zatracují nás, když neposloucháme.“ 

„A toho se obáváte?“ opět se ptal Miang-Fong. 

Bázlivě lidé hleděli na sebe. Nějaké dítě zaplakalo. Ženy se vystrašeně rozhlížely. 

„Když neučiníme, co oni chtějí, potom začarují náš dobytek, že onemocní a zemře, nebo přivolají 

těžkou nepohodu, nebo proklejí ženy, a ony zůstanou bezdětné. 

„Jak by člověk mohl mít takovou moc?“ podivoval se Miang-Fong. „A co je to za „bohy“, kteří 

mu pomáhají činit takové zlo?“ 

„Cizinče, neznáš je, my je ale známe a bojíme se jich,“ řekl stařec opatrně, a Miang-Fong četl na 
všech tvářích přitakání. 

Vysoce se vzpřímil a řekl: „Já vám však říkám, že nejsou žádní bohové, kteří by těmto kněžím 
pomáhali! Bůh lidem neškodí, On jim pomáhá!“ 

„Ty máš takového boha?“ chtěli nyní vědět, a Miang-Fong přisvědčil. 

„Přece jste to sami viděli, jak silný On je! Kněz nad vámi ztratil svoji moc a musel oběť nechat 

jít!“ 

To všichni prožili, a ještě stále žasli nad cizincovou odvahou. 

„Může nám tvůj Bůh také pomoci?“ chtěli dále vědět, a Miang-Fong opět radostně přisvědčil. 

„Můj Bůh je dobrý Bůh. On mě k vám poslal, abych vám pomohl a vyprostil vás z moci kněží, 
kteří vás ničí. Když Mu budete důvěřovat a budete Ho prosit o Jeho ochranu, bude vám pomáhat, jako 
vám pomohl dnes večer. Potom se nemusíte již více bát kněží, nemohou vám nijak uškodit.“ 

Jak se rozzářily ty stísněné tváře. Miang-Fongova síla a důvěra dodala jim odvahy. Vždyť přece 
prožili, jak prchli kněží, proti nimž byli všichni dohromady bezmocní. 

„Zaklínač se ale opět vrátí a bude požadovat novou oběť,“ řekl jeden malomyslný. 

„Zůstanu při vás, dokud se nenaučíte stát v ochraně dobrého Boha,“ slíbil Miang-Fong. 

Tu propukla taková radost, že si Miang-Fong musel zakrýt uši. Dlouholetý strach, můra, jež na 
tyto lidi doléhala, od nich ustoupila. Sami byli slabí a nevědomí, ale nyní dostali odvahu skrze Miang-

Fongův slib. 

Následovaly měsíce, v nichž se podařilo Miang-Fongovi z těchto vystrašených, úzkostlivých lidí 

učinit opět lidi veselé. Jejich oči se dívaly otevřeně, a bylo slyšet veselý smích, když se sešli k 
vyučování. 

„To je zázrak, co jsi s námi udělal,“ řekl jednoho dne Miang-Fongovi starý Mu-hai. „Od té doby, 
co jsi u nás, stala se naše srdce lehkými. Předtím na nich ležela velká tíha, která nás bezmála udusila.“ 

Tak to také bylo. Vláda kněží nenechala vyrůst v duších lidí nic jiného než strach a utrpení. Nyní 
ale bez starostí mohli jít za svou prací, neboť kněží nebylo více vidět. Tak se to zdálo. Ve skutečnosti 

ale kněží sledovali ostrým zrakem vše, co se v malé horské vesnici dělo. Mezi obyvateli byl jeden, 
který s nimi potají držel a v noci jim předával zprávy. Nenávist žila v duši tohoto muže, nenávist proti 

Světlu, které z Miang-Fonga vyzařovalo a které on nemohl snést. Fu byl chudý, protože byl líný, a 
doufal, že dostane od kněží odměnu, když pro ně bude dělat vyzvědačské služby. 

Miang-Fong ale bez obav z těchto temných intrik dále pokračoval s pomocí a s rozžínáním světla 

v duších těchto prostých lidí. 

Když se kněží dověděli, že Miang-Fongův vliv každým dnem roste a že nečiní žádné přípravy, aby 
vesnici opět opustil, radili se, jak by ho mohli zneškodnit. Bylo těžké se k němu přiblížit, neboť byl 

neustále obklopen lidmi, ale snad se najde nějaká příležitost, jak se s ním setkat o samotě. 
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Jeden z kněží navrhl, vycházeje ze sebe sama, aby vzkázali Miang-Fongovi prostřednictvím Fua, 

že ve skalách za vesnicí je ukryt poklad, určený jejich bohům. Svůj nápad přednesl ostatním se 
zajíkavou horlivostí, domnívaje se, že je to to nejlepší, co mohl kdo vymyslet. V temné noci stal by se 

osamocený Miang-Fong, vylákaný za pokladem, přece již snadnou obětí něčí dýky. 

Přestože to byl jediný návrh, setkal se s pochybnostmi mezi ostatními. 

„Tomu on neuvěří,“ mínil Fu. „Mimo to nevěřím, že by ho mohly zlákat poklady.“ 

Tak museli tedy vymyslet něco jiného, a nakonec je napadla ďábelská lest. Uvázali jedno zvíře z 
pastvy do poloviny výšky skalního masivu a nechali ho tam žalostně naříkat. Mužům z vesnice ale 

musel Fu říci, že je to duch, který se na vesničany hněvá kvůli jejich odklonění se od kněží.  

Lidí se opět chtěl zmocnit pověrčivý strach, jak příšerně zněl nářek hladového a utrápeného  

zvířete. Bylo uvázáno na příkrém místě, kde bylo v trvalém nebezpečí zřícení se a udušení.  

Miang-Fong byl ale odhodlán objasnit příčinu tohoto nářku. Šplhal se vzhůru úzkou cestičkou, 
která ho vedla blízko k místu, odkud nářek přicházel. Tu sklouzla jeho noha po kluzké kamenné 

plotně, až se málem zřítil. Ale jako by ho zachytily neviditelné ruce, a on znovu našel pevnou půdu 
pod nohama. Zřetelně rozpoznal nyní nad sebou uvázané zvíře. Naplnil ho veliký soucit a zároveň 
hněv nad touto špatností. S velkou námahou vyšplhal se ještě poslední kus vzhůru, zastavil se na 

malém výčnělku z hladké skály a oddechoval. Neklidně chtělo se zvíře na něj tlačit, tušíc pomoc. 
Nebylo však možné ho takto osvobodit. Oba by se zřítili dolů, neboť nemohli se zde oba zároveň 

bezpečně pohybovat. 

Zatím co Miang-Fong ještě přemýšlel, co má dělat, zasvištěl náhle shora těsně kolem něj skalní 

úlomek, a zároveň ozval se výkřik, a Miang-Fong viděl řítit se dolů tělo nějakého muže. Kdo to byl, 
nemohl rozeznat, ale že zříceného muže stihl konec, jenž byl určen jemu samému, to si uvědomil. 
Obrátil se na třesoucí se zvíře a promlouval k němu. 

„Přivedu pro tebe pomoc,“ řekl, a zvíře muselo mu dobře porozumět, neboť se zcela utišilo. 

Miang-Fong spěchal dolů do vesnice, jak jen to strmá cesta dovolila, a oznámil, co právě prožil. 
Nalezlo se několik mužů, odhodlaných vrátit se s ním a zvíře osvobodit. Vzali s sebou provaz, aby se 
vzájemně přidržovali. Uklidňujíce zvíře laskavými slovy, podařilo se, že ho uvolnili a přivedli dolů.  

Fu ale nebyl od toho dne více viděn. 

Se závanem smrti zmizel jediný zlý duch z vesnice a Miang-Fong mohl bez překážek pokračovat 
v působení. Pomalu ustoupil strach a vzrůstala důvěra a síla v duších lidí, a když se Mang-Fong po 
delším čase od nich odloučil, věděl, že se své nové víry budou pevně držet. Ale bylo ještě mnoho 

utiskovaných a zastrašených lidí v této velké zemi. Zesurovělí, bezcitní lidé utlačovali slabé, všude 
byly přinášeny krvavé lidské oběti pod záminkou, že to bohové žádají. Poměrně snadné měl to 

Miang-Fong v odlehlé malé horské vesnici. Jak ale nyní pronikal dále do nitra země, poznával 
hrozivou moc, kterou měli kněží a knížata kmenů v rukách. 
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Vypadalo to, jako by tu žily dva druhy lidí: jedni s hrubými rysy, širokými nosy, velmi šikmo 

posazenýma očima a kloubnatými, hrubými končetinami. Ti byli také zevně silnější než ti druzí, kteří 
byli o něco světlejší barvy pleti a jemnějších rysů tváře. 

Miang-Fong pátral, čím to je, a dověděl se, že lidé Tau, jak všichni vládnoucí třídu nazývali, sem 

přitáhli před dávnými časy ze severu, vytlačili zdejší obyvatele Ming a podrobili je své vládě. Nyní 
nemohli se jim více ubránit, protože lidé Tau přinesli s sebou také zaklínačskou víru, lidské oběti, a 
přivedli své zaklínače, kteří uměli s všelijakou lstivostí, předstíráním a také pomocí svých temných 

pomocníků udržovat lid Ming ve strachu a závislosti. 

Miang-Fong neputoval ještě příliš dlouho, když znovu narazil na stopy jejich ohavného kultu. 

Hrubé kamenné balvany zbrocené krví svědčily o hrůzách, které se zde udály. Liduprázdno bylo na 
místě, kde se teprve nedávno musela odehrát strašlivá scéna. Miang-Fongovo srdce vzplálo hněvem. 

Pátraje rozhlížel se kolem. Lidská obydlí nemohl v blízkosti nikde objevit. Ale něco jeho pohled k 
sobě přitáhlo: stará žena, ležící zkroucená nedaleko na zemi. Šel k ní a dotkl se jí, aby zjistil, zda je 
ještě při životě. Nedala žádné znamení, že by cítila, co s ní provádí. Otočil její tělo, aby ji lépe viděl, 

ale zděšeně se odvrátil nazpět, neboť hleděl na něj zohavený obličej s prázdnými očními důlky. Něco 
tak hrůzného ještě neviděl. Naklonil se nad tělem. Žena musela být mrtvá, poslední dech z těla zdál se 

být pryč. Ale nemohl přece mrtvou zde nechat ležet! Přijdou divoká zvířata a seběhnou se na mrtvé 
tělo. Hledaje se rozhlížel. Kolem byly jen kameny, žádný keř, z kterého by mohl ulomit větve, a zem 
byla tvrdá. Tak navrstvil kolem těla kameny a přikryl ho jimi. Potom vyslovil tichou modlitbu za 

nešťastnou duši. 

Nebyl s tím ještě ale hotov, když se náhle z více stran přibližovaly zlověstné postavy s výhružně 

tasenými noži, obklopily ho a se zuřivými zvuky na něj dorážely. Klidně a tiše zůstal Miang-Fong stát 
a pohlédl jim pevně do očí. To bylo pro ně neobvyklé, neboť obyčejně vídali prchat lidi ve smrtelném 

strachu. 

„Vezměte ho s sebou!“ přikázal vůdce, velikán se šikmýma očima, plochým nosem a krutým 

výrazem obličeje. 

Miang-Fong si nechal všechno líbit. Odvedli ho k sídlišti, které bylo vytvořeno z šedých kamenů, 

takže se obydlí dala jen málo odlišit od skalnaté půdy. S vítězným křikem byl Miang-Fong odveden 
na jakési náměstí a tam uvázán ke kůlu. Potom svolávali muži pomocí bubnů a pronikavého hvízdotu 

obyvatele domů, kteří jen neochotně vycházeli. S nejvyšším údivem pozorovali cizince, který beze 
strachu stál mezi divochy. Něco takového se ještě nikdy nestalo. Jako by si divoši ještě ukazovali na 

pohled zajatce, a pak jejich vůdce velikého vzrůstu vyšel před Miang-Fonga a začal se vyptávat. 

„Kdo jsi a co tu pohledáváš?“ 

Kovově znějícím hlasem Miang-Fong odpověděl: „Jsem vyslanec Nejvyššího a přicházím pomoci 
utlačovaným této země.“ 

Sotva uvěřitelně zněla tato slova, nepochopitelně, a přece v nich bylo něco, že všichni napnuli 
svůj sluch. Jaksi bezradně hleděli divoši na Miang-Fonga, který nejevil před nimi vůbec žádný strach 

a nechtěl se sklonit před jejich silou. Co si s ním měli počít? Ale nehrozil, že chce osvobozovat 
utlačované? 

Hromotluk propukl v nepěkný smích: „Ty chceš osvobodit utlačované? Osvoboď nejprve sebe! 

Nyní jsi v naší moci.“ 

„Jen tak dlouho, jak to můj Pán, Nejvyšší, připustí,“ odpověděl bez obav Miang-Fong. „Ani 

okamžik déle.“ 

„No, uvidíme, kdo je silnější, tvůj Pán, o němž tak pyšně mluvíš, nebo zde tento můj silný nůž!“ 
chvástal se velikán. 
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Zvedl svůj zahnutý nůž a chtěl jím bodnout. Vtom mu malý pes, dosud stojící mezi vesničany, 

hlasitě štěkaje vběhl pod nohy. Velikán klopýtl a spadl na zem. Přitom vrazil si nůž hluboko do prsou. 
Výkřik ozval se ze zástupu. V Miang-Fongovi však vyvstal vroucí dík za tuto očividnou pomoc jeho 

Pána. 

„Kdo se nyní odváží ještě pochybovat o tom, že Nejvyšší své služebníky chrání?“ zeptal se 

Miang-Fong. Plni pověrčivého strachu pohlíželi zaklínači na něj. Neodvažovali se mrtvého odklidit 
stranou, dokud jim Miang-Fong nepřikázal: 

„Odneste ho pryč a uvolněte moje pouta, abych vám mohl říci více o mém Pánu.“ 

Jako by zlomila tato slova nějaké kouzlo, vyskočili někteří muži, rozťali jeho pouta a odstoupili 
potom uctivě od něj zpět. Miang-Fong jim ale řekl, jako by se nic zvláštního nestalo: 

„Muži, nyní jste prožili, že se nemusíte bát, když vás Nejvyšší ochraňuje. Ale vy Ho ještě neznáte, 

proto Ho neumíte také o Jeho pomoc prosit. Já Ho však znám. On mě k vám posílá, abych vám 
pomohl.“ 

To byla opět nepochopitelná zpráva pro ty vystrašené lidi. Byla skutečně nějaká vysoká bytost, 
která se nad nimi smilovala? 

„Tak jsem marně neprosil,“ nechal se slyšet nějaký hlas, patřící útlému mladému muži, jenž tlačil 

se horlivě dopředu a předstoupil těsně před Miang-Fonga. „Stále a stále znovu prosil jsem, aby nám 
bylo pomoženo z našeho utrpení. Nevěděl jsem jasně, koho mám prosit, ale myslil jsem, že musí přece 

být také dobrý Bůh, a v Něj jsem doufal.“ 

„Činil jsi správně, a On tvou prosbu vyslyšel,“ řekl Miang-Fong přátelsky. „A nyní smíte se o 

Něm všichni dozvědět. Mnoho mohu vám o Něm zvěstovat, především ale vězte, že On nezapomene 
na žádné lidi, kteří jsou v nouzi, neboť Jeho služebníci zpraví Ho o každém, kdo se namáhá být 
dobrým.“ 

Už těchto několik vysvětlení bylo tak převratně nových pro tyto lidi, kteří byli neustále udržováni 
ve strachu před hrozivými, nahněvanými, trestajícími, krve a oběti chtivými „bohy“, že stěží mohli 

uvěřit tomu, co tu slyšeli. 

„Vyprávěj nám více o dobrém Bohu,“ prosili. „Kde je? Vidí nás? Smíme ho skutečně prosit?“ 

Dlouhé utrpení učinilo lid, který se tu kolem Miang-Fonga tísnil, otevřeným. Nebyli tu ale všichni 
vesničané. Někteří se i nadále třásli před mocí kněží a ztratili se proto pryč, aby tu nebyli viděni. 

Věřili, že se kněží mohou i z dálky dívat, a obávali se jejich pomsty. Min-fu, mladý muž, který se jako 
první odvážil jít kupředu, však blaženě naslouchal Miang-Fongovým slovům a povzbuzoval ostatní k 

dalším otázkám. 

„Zde nemůžeme zůstat, mudrci,“ řekl. „Pojď k nám a vyprávěj nám více o tvém silném, dobrém 

Pánu.“ 

Opět se nalezla osada, v níž mohl Miang-Fong působit, a on to činil pln radosti. Min-fu nehnul se 

mu od boku, a když přišel čas, v němž byl Miang-Fong odvolán, aby své osivo zaséval také do jiných 
srdcí, prosil ho: 

„Dovol mi jít s tebou, veliký mistře, abys nezůstával sám na své namáhavé cestě. Dovol mi být 
tvým žákem, který se od tebe bude učit a pomáhat ti, aby tvou pouť učinil méně namáhavou.“ 

Potěšeně Miang-Fong přivolil. To bylo to, co si přál, aby se nalezli lidé, kteří by byli připraveni 
podpořit ho v jeho velkém působení. 
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Dále putoval Miang-Fong zemí, od místa k místu, a všude nalézal stejnou hrůzovládu temných 

pověr. Tu zasáhlo ho jednoho dne volání jednoho obzvláště ohroženého kmene. Obrátil se na sever k 
vysokému okrajovému pohoří. Tam Miang-Fong narazil na větší osadu, nazývanou Kum-bum, v níž 

se usadila skupina zaklínačů, kteří odsud řídili celý kraj. Náčelník kmene, muž Tau, vládl lidem 
společně se zaklínači a nechal si odevzdávat od obyvatel hojnou část dobytka, mléka a obilí. Skupina 
ozbrojenců s kopími a šípy dávala mu moc dosáhnout všeho, po čem toužil. Bezmocně museli 

obyvatelé přihlížet, jak byli stále znovu a znovu okrádáni. 

Nyní pronikla k nim zpráva o cizím mudrci až sem, a nalezl se odvážný muž, odhodlaný ho najít a 

prosit ho o jeho pomoc, neboť vyprávěly se o něm podivné věci: on je nezranitelný, protože má 

mocného Boha, jenž je silnější než všichni ostatní bohové, také silnější než kněží, kteří před ním 
padali mrtví, jen co na ně pohlédl. Lidé opět přizpůsobili události svému způsobu myšlení. 

Posel Mao-tsu nalezl dobře stopu Miang-Fonga a jeho průvodce, neboť neobyčejné pověsti o jeho 

moci a vlivu ho předcházely. 

Hluboce se sklonil Mao-tsu před velkým moudrým mistrem, jak byl Miang-Fong všeobecně 

nazýván, sepjal dlaně vztyčených rukou k sobě a prosil: 

„Ó, veliký mistře, lidé z Kum-bumu prosí tě o tvou pomoc! Zle utiskuje nás Mao-dsung, zuřivý 

náčelník, nejsme si jisti svými životy. Přišla k nám zpráva, že ty stojíš v ochraně Boha, jehož kouzla 

jsou silnější než bohové, o nichž nám říkají kněží. Prosíme tě o Jeho ochranu!“ 

Užasle vyslechl Miang-Fong tuto řeč. Co ti lidé z učení o Nejvyšším udělali? Jak rychle ho zkřivili ve 

svém myšlení! Tu vyplatilo se být bdělým, zjednat nápravu a vnést opět Pravdu mezi lid. 

„Doveď mě do Kum-bumu,“ přikázal Mao-tsuovi, a ten rád uposlechl. Cesta byla obtížná. Museli 

přecházet divoké horské bystřiny, zdolávat strmé kamenité skalní stezky a mrazivé severní větry, 
vanoucí vysoko položenou otevřenou plání, v níž na úpatí nízké vyvýšeniny ležel Kum-bum. Zde 

svědčilo všechno o veliké hojnosti. Pláň zdála se být úrodná a obydlí lidí byla zbudována stabilně.  

Miang-Fong přišel právě k nějaké slavnosti. Mnoho lidí proudilo cestami, ale nevyhlíželi vesele.  

Sice spolu hovořili, volali na sebe pozdravy, ale temný zvuk bubnů a pronikavé tóny píšťal dodávaly 
tomu všemu zvláštní příšerný přízvuk. Tu přiblížil se průvod, před nímž všichni ustoupili stranou, v 

čele s vystrojeným knězem s pestře pomalovaným obličejem, ověšeným rozličně barevnými hadry a 
mávajícím velkým nožem ve své pravici. Za ním šlo ještě několik podobných postav, točíce v rukách 

rachtajícími bubínky, vydávajícími společně nelibý nesouzvuk. Byl to divoký rámus, který byl 
podivným protikladem k mrtvému mlčení, jež padlo na lidi. 

Miang-Fong si prohlížel přicházející průvod. Byly to většinou zesurovělé obličeje, jejichž hrubý 

výraz ještě zvýrazňovalo křiklavé pomalování. Pevně uchopil je pohledem a posílal jim vstříc 
odrážející myšlenky. Zdáli se něco z toho také pocítit, protože nohy jim na okamžik zpomalily, ale 

ihned na to rachtali malými kulatými bubínky o to hlasitěji a píšťaly zněly ještě pronikavěji a 
falešněji. Průvod došel právě na místo, kde stál Miang-Fong se svým průvodcem, a přibližoval se k 

přihlížejícímu davu. Lid uchvátila hrůza a Miang-Fong cítil jejich strach. Tu vystoupil, zvedl ruku, a 
přikázal hlučný průvod zastavit. S nevrlým pohybem chtěl ho první ze zaklínačů odstrčit stranou, ale 
Miang-Fong stál jako přikovaný, takže donutil zastavit i ostatní. 

„Jdi mi z cesty!“ vřeštěl zaklínač. „Nemáš zde co pohledávat.“ 

„Mýlíš se,“ odpověděl Miang-Fong. „Hledám něco, co ty nevlastníš a neznáš, ale co mi musíš 

dát. “  

„Mluvíš v hádankách, muži,“ odpověděl zaklínač uštěpačně. „Co někdo nemá, to nemůže dát. 
Uvolni místo, nebo pocítíš můj nůž,“ a výhružně jím zašermoval Miang-Fongovi před obličejem. 
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„Něco jsi ztratil!“ řekl neočekávaně Miang-Fong, a zaklínač se sehnul, jako by to chtěl zvednout. 

Miang-Fong mu vtom ihned vytrhl nůž, zlomil jeho čepel v půli a hodil zaklínači k nohám. S křikem 
chtěl se tento na něj vrhnout, ale Miang-Fongův jasný pohled ho spoutal. 

„Vidíš, že nic nezmůžeš?“ ptal se Miang-Fong. „Nyní dej mi to, co ti nepatří a co neznáš! Dej mi 

svobodu těchto lidí! Přestaň je trýznit a zastrašovat!“ 

Kněz, pěnící zlostí, obrátil se ke svým společníkům. 

„Chopte se ho a svažte ho!“ přikázal. 

Ale jako by mluvil do větru. Z Miang-Fonga vycházelo něco, co tyto zpustlé lidi drželo zpět. 

Nebyli ozbrojeni, nesli jenom své hlučné nástroje. Nemohli vědět, jaká kouzla tento muž ovládá. Ještě 
nikdy se nestalo, že by se někdo odvážil vzepřít Hi-laovi. Zástup napjatě přihlížel. Co bude zaklínač 

nyní dělat? Má-li skutečně nějakou moc, musí ji teď ukázat! Ale nic se nedělo. Zkusil uhnout a 
Miang-Fonga obejít. Ten mu ale znovu zakročil cestu a řekl: 

„Ještě jednou ti přikazuji: nechej tyto lidi v míru! Nemáš nad nimi žádnou moc.“ 

Co bude Hi-lao dělat? Netvrdil vždy, že bohové rozdrtí toho, kdo se mu vzepře? A nyní nedělo se 

vůbec nic! Poprvé odvážily se hlasy: 

„Nu, Hi-lao, kde jsou tví bohové? Zavolej je přece na pomoc!“ 

Tu ozval se Miang-Fongův hlas a zarazil je: 

„Přátelé, bohové, jimiž vám hrozí, nejsou! Jest jenom jeden Bůh, jemuž všechno musí sloužit, a 

Jeho služebníci nejsou lidem protivníky, nýbrž přáteli!“ 

„Hleďte, hleďte!“ ozval se rozčilený hlas, a ukazoval na příšerný obraz, který se formoval za Hi-

laem. „Jeho bůh!“ 

S křikem chtěli se lidé rozutéct. Hi-lao se ale otočil, padl k zemi a hlasitě volal o pomoc. Také pro 

něj bylo toto novým. 

„On ho přivolal!“ křičel a ukazoval na Miang-Fonga. „Pomozte mi, vy dobří lidé!“ 

Tito však zůstali stát a hleděli se zřejmou škodolibostí na strach člověka, před nímž se tak dlouho 
třásli. Miang-Fong ale zvedl své paže vzhůru k nebi a volal: 

„Nejvyšší, kterému já smím sloužit, ochraň nás před démonem, kterého tento muž vytvořil!“ 

Tu snesl se dolů světlý opar a nehezký obraz se v něm rozplynul. 

„Vidíte, jak nám Nejvyšší posílá paprsek své Čistoty?“ volal Miang-Fong. „Nebojte se tohoto 
muže, je bezmocný a nemůže vám nic udělat. Odveďte ho pryč," přikázal průvodcům zaklínače, a oni 
uposlechli. 

Miang-Fong se nyní obrátil k přihlížejícím a řekl: 

„Kdo dobro hledá, bude dobro nacházet. Kdo zlo hledá, k tomu zlo přijde a zničí ho. Viděli jste to. 
Hledejte jenom dobro a pomoc bude stále při vás.“ 

Rychlostí větru rozšířila se zpráva o tom, co se stalo, a donesla se také k náčelníkovi Mao-

dsungovi. Tento vzplál hněvem a vydal se se svými ozbrojenci vetřelce zajmout. Vesničané ale 

Miang-Fonga varovali a ukryli ho u sebe. Miang-Fong se svým průvodcem přijali jako úkryt temnou 
chodbu, vedoucí ze sklepení Gopekova domu a ústící ve skalní stěně, a Gopek je potají zásoboval 

jídlem a pitím. 

Miang-Fongovi však nebylo vhod čekat v úkrytu, mnohem raději by proti Mao-dsungovi otevřeně 

vystoupil. Jeho světlý vůdce mu však přikázal: „Čekej, až budeš zavolán.“ S tím se spokojil a 
vyučoval v utajení. 

 Mao-dsung ale zuřil vztekem a přísahal, že nechá všechno spálit, když mu vetřelec nebude 
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vydán. Bůh však pomáhal Miang-Fongovi, že nebyl nalezen. Mao-dsung nechal svými lidmi 

prohledat všechny domy, ale nikde Miang-Fonga neobjevili. Když ohlašovali Mao-dsungovi, že 
hledaného nenalezli, křičel: „To musí odpykat!“ 

A dal příkaz založit veliký oheň, do nějž mají ozbrojenci naházet věci vesničanů. Pronikali do 

domů, plenili a odnášeli ven všechno, co jim přišlo do cesty, a házeli to do ohně. Kněží tančili kolem 
ohně, zpívali a křičeli svoje zuřivá zaklínadla. Obyvatelé bezradně postávali kolem a naříkali. Tak 
mnozí z nich by nyní rádi Miang-Fongův úkryt prozradili, jen kdyby ho znali. 

Hojně vyživený oheň šlehal vysoko a pohyby kněží, kteří tančili kolem, byly stále divočejší. Tu 
náhle, jako by ze země vyrostl, stál před hořící hromadou Miang-Fong. Zvedl ruce a zavolal tak 

hlasitě, aby ho všichni kolemstojící mohli slyšet: 

„Ve jménu Nejvyššího Boha nařizuji ti, ohni, přestaň hořet!“ 

Jako mávnutím kouzelného proutku plameny poklesly, praskání utichlo, a krátce na to oheň již 
jenom doutnal. Jen Miang-Fong viděl malé ohnivé bytosti, které se odtud spěšně vzdálily. Ale ostatní 

padali na kolena před tímto velikým „kouzelníkem“ a velmi se báli. 

Nyní se Miang-Fong obrátil k Mao-dsungovi, který ještě nemohl pochopit, co se zde odehrálo, a 

řekl: 

„A ty, služebníku temnot, opusť toto místo a již se nevracej zpět! Tvůj čas vypršel, nemáš tu co 

pohledávat.“ 

Při těchto slovech přibližoval se k náčelníkovi. Tento ale před ním ustupoval, neboť nemohl 
Miang-Fongův plamenný pohled snést, a jeho ozbrojenci ho následovali. 

Když lid viděl, že Mao-dsung a jeho ozbrojenci prchají, zmocnila se jich odvaha, jakou ještě 
nikdy neměli. Vytrhli ze zbytků ohně doutnající dřevěné kusy, pustili se za kněžími a hnali je, ano, 

někteří je pronásledovali až daleko za osadu, a potom se triumfálně vrátili zpět. Poprvé tito lidé zažili 
řízení vyšší moci. Nemohli se dosti vynadivit. Tito obyčejně tak málomluvní lidé nemohli se utišit v 
projevu svého úžasu. 

Miang-Fong nenechal jim ale k tomu dlouhý čas, nýbrž je vyzval: 

„Poděkujte nyní Nejvyššímu, který vám pomohl zbavit se vašeho jařma!“ 

A hlasitě velebil se zdviženýma rukama Dobrotu Boží a připojil k tomu: 

„Odpusť jim, Ty Nejvyšší, že ještě nevědí, jak Ti mají děkovat. Jsou připraveni se to naučit.“ 

Miang-Fong nenechal obyvatele Kum-bumu znovu klesnout zpět do jejich staré ochablosti a 
stísněnosti. 

„Musíte si sami pomoci,“ pravil jim. „Musíte si mezi vámi zvolit jednoho, jenž vás povede místo 
Mao-dsunga. Tomu chci potom pomáhat, aby se naučil počínat si podle Vůle Nejvyššího. Čiňte tak, a 

potom vás také On bude ochraňovat. Potom se nikdy více nebudete moci octnout v takové nouzi, 
jakou jste dosud trpěli.“ 

To uznali všichni, a volba jednomyslně padla na Gopeka, staršího a rozvážného muže, který kvůli 
kněžím ztratil už několik synů. Neskloní se znovu před nimi. 
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Miang-Fong mu pomohl všechno uspořádat a sestavit zákony, podle nichž mají lidé nadále žít. 

Tyto zněly: 

 

Jest jen jeden Bůh, Nejvyšší, jenž nás všechny stvořil. 

 
Jemu jsme zavázáni díkem a poslušností, neboť On nám daroval náš život. 

 
Také zvířata a rostliny jsou Jím stvořené. Člověk má jich dbát jako svých spolutvorů. 

 
Služte všichni Nejvyššímu, tak budete všichni bratry a žádný nebude působit jinému utrpení.  
 

Podržte mír mezi vámi, tak stanete se silní. 
 

Pomáhejte si vzájemně, pak bude všechno vzkvétat. 
 
Podle těchto zákonů upravil do budoucna kmen Mihao svůj život. Miang-Fong vyučoval je tak 

dlouho, až je mohl ponechat samotné. Gopek osvědčil se jako spolehlivý vůdce. 
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Když se vydal Miang-Fong dále, připojil se k němu ještě zástup mladých mužů, kteří měli stejné 

přání jako Min-fu, být jeho žáky. Patřili k nim Pao, Lung, Dak a Su. 

Miang-Fong viděl nyní přicházet čas, kdy musí se svými žáky vytvořit pevné místo, kde by tyto 

denně učil, připravoval a vychoval z nich své příští pomocníky. Velký, dalekosáhlý plán začal se 

tvořit v jeho nitru. Jako veliká, světlem zalitá stavba s mnoha místnostmi vznikal mu obraz budoucího 
Tibetu. Zářící světlo mělo z této stavby vycházet, mělo být sluncem, které celou zemi prohřeje a ozáří. 
Až do nejvzdálenějších temných koutů země měly jeho paprsky dopadat, aby se již nikde více 

nezahnízdilo něco, co by nemohlo obstát před zrakem Nejvyššího. 

Miang-Fong viděl snášet se z viděného střediska vycházející světlá myšlenková vlákna, a ta byla 

jako silná lana, jichž se lidé mohli pevně přidržet. Po nich pomáhal duším lidí vzhůru, neboť současně 
s vycházejícími světlými paprsky musely nitky dobrého chtění, uctívání a služby neustále usilovat 

vzhůru, a tyto potom měly duše lidí s nimi spojených povznášet. Stále zřetelněji formoval se tento 
obraz před jeho vnitřním zrakem, že se již nemohl dočkat, až jej začne uskutečňovat. Ale ještě nebylo 
nalezeno místo, na němž by se mohl usadit. Musel vyčkat času Nejvyššího, a to se Miang-Fong již 

dávno naučil. Jen potom zdařilo se všechno v dokonalosti, jež byla nerozlučná s každým dílem, které 
Nejvyšší ve své Vůli nechal vykonat. Kdyby zasáhly lidské ruce nedočkavě a svévolně do tohoto 

jemného tkaniva, pak by přetrhaly stávající nitky, a to se nesmělo stát. 

Tak putoval Miang-Fong rozlehlou zemí a vyučoval své žáky. Neohroženě vystupoval všude proti 

temným pověrám a intrikám kněží. Pověst o Čarodějné moci velkého mistra kráčela před ním a 
připravovala lid na jeho působení. Lidé také často mísili vybájené, špatně pochopené a nesprávně 
vykládané zprávy, které však byly toliko zajedno s pravdou v tom, když stále znovu dokazovaly jeho 

moc nad úskočnými kněžími a dodávaly lidem odvahu, aby se z jejich moci osvobodili. 

Kum-bum ležel nyní již daleko za ním. Jeho kroky směřovaly na východ, kráčel rozlehlými 

vysokohorskými plochami, liduprázdnými pláněmi. Překonával příkrá horská pásma. Potom volalo jej 

vedení zase na jih. Tak proputoval velkou část země, až ho jednoho dne zastihl příkaz usadit se. Stál 
na úpatí jedné mírně vysoké hory, která terasovitě stoupala. Z jejího vrcholku musel být dobrý 
rozhled na celou zemi okolo. Kdo by bydlel nahoře, mohl by tam jako vladař sedět na trůnu. Celá 

daleká země ležela by mu u nohou. 

„Má to být Stánek Nejvyššího,“ vysvětloval mu jeho světlý vůdce. „Pohleď, jak hora vzpíná se po 

stupních vzhůru až k vrcholu, toť obraz vzestupného vývoje lidského ducha Od stupně ke stupni má 
stoupat, každý stupeň musí ho připravit na nejbližší následující. Žádný nesmí být přeskočen. Tak máš 

lid vyučovat, a tak jej máš rozdělit: na nejnižším stupni stojí ti, kteří začínají Pravdu přijímat. Učiní-li 
to, smí položit nohu na další stupeň. Tak to půjde dále, od pomáhání ke službě, k novému hledání a 
nalézání. Uspořádej si to v sobě, a potom začni touto cestou vést své žáky.“ 

Zůstalo nyní jen ještě otázkou, kdy a jak by měl Miang-Fong začít se stavbou místa k vyučování 
pro své žáky. Tu přišla mu ku pomoci událost, která mu ukázala cestu a také opatřila potřebné 

pomocníky. 
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V blízkosti terasovité hory, na jejímž vrcholku se měla vztyčit pozemská stavba, jež měla být 

obrazem duchovního chrámu, který měl být vybudován pro celý Tibet, ležela v rovině osada. S jejími 
obyvateli Miang-Fong již navázal spojení. Byli přátelští a ochotní ku pomoci, neboť také k nim 

pronikla zpráva o velikém divotvůrci a vzbudila jejich touhu po vědění na nejvyšší míru.  

Byl to nedotčený, stranou položený kout země. Obyvatelstvo nebylo početné, a bylo stejně tak 

vzdálené od hojnosti jako od chudoby. Tento zdravý střed tak přirozeně podporoval jejich vnitřní 
vyrovnanost. Miang-Fong ještě nikde nenarazil na tak otevřené duše jako zde, v Lao-tschangu. 

Ale nyní neočekávaně proniklo k těmto lidem neštěstí, jaké ještě nikdy nezažili. Vypukla mezi 
nimi nákaza, kterou nedokázali ovládnout. Postihla nejprve děti, ale potom se rozšířila také mezi 

dospělými a mnoho z nich v krátkém čase zahubila. Kněží, kteří by nákazu mohli zahnat zaříkávadly 
a kouzelnými nápoji, zde nebyli, a veškeré znalosti lidí v tomto případě nevystačily, aby tuto nemoc 

zdolali. Tak jevil se jim Miang-Fong, když k nim přišel, jako posel z nebes, a plni důvěry prosili ho o 
pomoc. 

Miang-Fong přišel k nemocným a ihned poznal hrozbu, kterou tato nemoc v sobě skrývala. 

Nebude-li jí včas učiněna přítrž, bude celý kraj brzy vylidněn. Poznal ale také příčinu: byla to nemoc, 
která se přenášela mlékem zvířat. Kdo se dalšího požívání mléka zdržel, ten se v krátkém čase 

uzdravil. Pro ostatní ale nebylo žádné pomoci. Onemocnění krve, které se projevovalo nesčetnými 
hnisajícími vředy, odebíralo všechny síly a nechalo tělo v sobě zetlít. Ale odkud přišla nemoc ke 

zvířatům? Miang-Fong pátral a prosil o vysvětlení svého vůdce. Tu byla mu ukázána rostlina, která se 
v tomto roce bujně rozrostla, a jejíž míza prudkou nemoc vyvolala. Avšak zatímco zvířatům mnoho 
neškodila, přenášela se její ostrá jedovatost skrze mléko na lidi a tyto usmrcovala. 

Poté, co Miang-Fong přišel k tomuto poznání, přikázal lidem z Lao-tschangu jejich dobytek 

vyhnat na výše položené pastviny, kde tato rostlina nerostla, a kde pro něj nalezli lepší potravu. V 
tomto létě byla totiž zde v rovině neúroda a jen ona neštěstí přinášející rostlina suché období dobře 

přestála a rozrostla se. 

Miang-Fong přikázal lidem po nějakou dobu mléko neužívat, aby se jejich krev vyčistila a oni se 

uzdravili. Ne všichni podrobili se ihned a ochotně tomuto nařízení, ale kdo tak učinil, ten sklízel brzy 
odměnu za své uposlechnutí, zatímco jiní dále nemoci podléhali. 

Tu otevíraly se obyvatelům Lao-tschangu oči, zejména když viděli, jak neúnavně Miang-Fong a 

jeho žáci přijímají nemocné, ošetřují je, myjí a koupají, přikládají tišící obklady a dodávají jim 
odvahu. Otevírala se jim také srdce, a mnohá světlá semínka se dostala dovnitř a tam ve zkypřené 

půdě vzcházela. Když nemoc vymizela, nechtěli obyvatelé Lao-tschangu Miang-Fonga nechat opět 
odejít. 

„Zůstaň u nás, ó veliký mistře,“ prosili, „uč nás, jak máme vzývat tvého Boha. Ty jsi moudřejší 

než my všichni. Ocitneme-li se znovu v nouzi, bez tebe budeme ztraceni!“ 

Miang-Fong ale nechtěl mezi nimi zůstat. Nyní již velmi bolestně postrádal ticho a osamocení 

nedotčené přírody, v níž se cítil mnohem blíže Bohu. Věděl také, že i jeho žáci potřebují pro přijímání 
vědění a pro vzdělávání se v něm odlehlost a ticho, a řekl to lidu z Lao-tschangu. Porozuměli tomu a 
nabídli mu, že mu rádi pomohou vybudovat místo, kde může se svými žáky přebývat, aniž by byl jimi 

rušen. 

Tu ukázal Miang-Fong na vzdálenou terasovitou horu a řekl: 

„Tato hora je Nejvyšším určena jako budoucí naše bydliště. Leží vysoko nad shonem a 
myšlenkami lidí, a přece jim není nedosažitelná. Chcete-li mi pomoci, tedy vystavme tam klášter, v 

němž mohu se svými žáky přebývat.“ 
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Lidé z Lao-tschangu ochotně přislíbili svou pomoc. Těšili se na trvalou blízkost svých zachránců. 

Tak od těchto dnů začalo pilné budování na Hoře Nejvyššího, na hoře T a o - s c h an, jak se od 
nynějška nazývala. Miang-Fongovi byl v noci ukázán obraz, jak má klášter vypadat, a nachystaným 

stavitelům předal potřebné pokyny, jak mají stavět. Byl však mezi staviteli jeden, který také směl 
vidět obrazy, jež k němu přicházely v noci. Dokázal lidi tak zaměstnat a řídit, že vznikl věrný obraz 
toho, co bylo shůry ukázáno. Pomalu, avšak plynule rostla stavba na Tao-schanu. Budova byla větší, 

než Miang-Fong nejdříve pro svůj malý zástup potřeboval, věděl však, že brzy k němu začne 
přicházet více lidí. Velmi důležité bylo také založení zahrad, neboť si musí sami umět vypěstovat 

potravu. Založili jich vícero na různých terasách jižní strany hory pro pěstování obilí a zeleniny. Také 
ovocné stromy vysadili. Min-fu, který poutním životem velmi zesílil, převzal dohled nad zahradami. 
Všichni byli prostí a nenároční. Nahoře na vrcholu hory byla kolem kláštera vytvořena zahrada, jejíž 

předobraz byl Miang-Fongovi také ukázán. Spočíval v ní uložen hluboký význam. Tato zahrada měla 
být těm, kteří se v ní zdržovali, připomínkou na věčné nebeské zahrady. Proto měla být zkrášlena 

mnoha květinami a rozdělena zelenými živými ploty na mnoho dílů, z nichž v každém převládala 
nějaká barva. 

Modrá barva, jak vysvětloval Miang-Fong svým žákům, připomíná vám věčnou Pravdu, která je 

tak jasná, průzračná a neměnná jako modré nebe nad námi. 

Červená barva hovoří k vám o Lásce Nejvyššího, která nás vede a provází. Hřejivá je tato barva a 
září do dálky. Tak má také naše láska k lidem zářit do dálky a prokazovat jim dobrodiní. 

Žluté květiny jsou vám obrazem nebeského Světla. Tato barva je velmi významná, neboť věčné 
Světlo v jeho zářivém lesku má nyní vyjít nad tímto světem a vyhnat odsud temnoty. Kam dopadá 

Světlo, tam zaniká temnota, neboť Světlo ji vytlačí. Toť jest od nynějška naší úlohou - rozšiřovat 
Světlo kolem nás i daleko do dáli. 

Zelená, která nebude chybět v žádné zahradě, je jako pomáhající ruka, kterou chceme podat lidem 

vstříc. Zelená spojuje všechny barvy dohromady. Stojí tu tiše a skromně, nechce sama ničím býti, a 
přece by žádná květina nemohla být skutečně pěkná bez zelených lístků, bez zelené louky, na  níž 
vyrůstá. Zeleň luk je potravou pro dobytek. Zeleň je to, co nám zem z velké části přináší k naší 

výživě, nemůžeme zeleň postrádat. 

Přijměme tedy v sebe věčnou Pravdu shůry, naplňme srdce hřejivou láskou, tak můžeme vnášet 

Světlo do temnoty a býti lidem ku pomoci. 

Radostně Miang-Fongovi žáci přijímali do svých niter toto nové vědění. Nikdy jej již 

nezapomněli, a bylo jim základem také pro jejich rozčlenění do jednotlivých skupin. 

„Nejprve musíte k Pravdě usilovat touhou celého vašeho srdce,“ učil Miang-Fong. „Vyprázdněte 

své nitro, aby se mohlo naplnit poklady Ducha Pravdy. Čím méně budete plni vlastních znalostí, tím 

více můžete přijmout z toho, čím nás Nejvyšší obdarovává. Proto nenechte vaše myšlenky toulat se 
pátravě kolem - ony zůstanou vězet u země. Nemáte být naplněni myšlenkami, nýbrž Pravdou. Jedině 
tato je pravým věděním. Vědění ale nemůže býti nalezeno, ono je nám darováno shůry, pokud se k 

tomu správně otevřeme.“ 

Takto a podobně učil Miang-Fong své žáky. Každý večer, když byli hotovi s namáhavou denní 

prací, shromáždil je kolem sebe a mluvil k nim, a oni vděčně přijímali každé jeho slovo. Obzvláště 
Dak uměl naslouchat a přijímat tak jako žádný jiný. Jeho oči byly stále zářivější a jen málo slov 

procházelo skrze jeho ústa. Neboť Miang-Fong učil je dále: 

„Když jste přijali něco z Pravdy, potom nevydávejte to ihned opět dále. Nenechte to hned 

vylétnout jako mladá ptáčata z hnízda. Ona také nejsou ještě opeřená, když se právě vylíhnou 
z vajíčka. Nejprve musí růst, a jejich křídla musí je unést, než se odváží k prvnímu letu. Tak dovolte 
nejprve i vědění Pravdy ve vás vyrůst a zesílit, než ho přinesete jiným. Mlčte o tom, dokud to zcela 

nepochopíte.“ 

Tak naučil Miang-Fong své žáky poznávat sílu mlčení, a brzy si navykli po večerním vyučování 

setrvávat v tichosti.  
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A Miang-Fong pokračoval: 

 

„Když vaše tělo v noci odpočívá, potom jej může to, co ve vás žije, tedy vy sami, opustit. Neboť  

tělo je jenom vaší schránkou, kterou zde na zemi potřebujete k ochraně, a tato schránka potřebuje 

oddech. Vy sami ale máte si v noci vyprosit cestu do věčných zahrad, máte ji hledat, protože tam 

nahoře je váš domov. Zkoušejte již nyní trochu se k němu přiblížit. Dokážete to, i když o tom 

svým denním vědomím nebudete vědět. Mlčky ho hledejte, beze slov, toužebně pozvedněte svého 

ducha jemu vstříc. Tak potom jednou, až opustíte vaši tělesnou schránu, cestu neztratíte.“ 

 

„Mistře,“ ptal se Su, „když zestárneme nebo když se naše tělesná schránka rozbije a opustíme své 

pozemské tělo, smíme odejít domů do věčných zahrad? Nemusíme se znovu vracet?“ 

„To záleží na vás,“ vysvětloval Miang-Fong trpělivě.  

„Ten, kdo smí již v nocích vystupovat vysoko vzhůru, na cestu k věčným zahradám, má chůzi 

lehkou a hbitou. Ten nalezne potom cestu, a domov ho přijme. Ale jen ten, kdo své já překonal, má 
chůzi tak lehkou, tak svěží, že ho Země nemůže již zadržet a zavolat nazpět.“ 

„Jak ale můžeme překonat naše já?“ ptal se nyní Lung, nejpomalejší a nejváhavější žák, a z jeho 
otázky znělo znepokojení. 

Miang-Fong se ale usmál: 

„Lungu, k naučení se toho byli jsme my všichni přivedeni sem na Tao-schan. Není lehké se to 
naučit, ale kdo to dokáže, okusí již zde na Zemi duchovní blaženost nebeských zahrad. 

Chci vám dát příklad. Znáte Min-hu, mladou ženu, která musela pohlížet na své umírající dítě. 

Víte také, že byla u dítěte ve dne v noci a činila všechno pro to, aby ho udržela při životě. Zapomněla 

přitom sama na sebe, myslela jenom na choré dítě a pečovala o něj dnem i nocí, a její nezištná péče to 
byla, jež ho zachránila. Byla šťastná a nepomyslela ani na okamžik na to, jakou oběť mu přinesla. 

Nerozuměla tomu, když ji někdo chválil nebo obdivoval. Bylo jí to samozřejmé. Překonala svoje já z 
lásky ke svému dítěti. 

Když budete pomáhat jiným tak, jako Min-ha pomohla svému dítěti, když budete žít pouze 

myšlenkou „co mohu učinit, abych druhého udržel při životě“, potom zapomenete na své vlastní já a 
nepřijde vám již více na mysl mít nějaké přání pro sebe samé.“ 

Takto a podobně učil mudrc a uváděl své žáky denně hlouběji do toho, co museli vědět a v sobě 
nést, aby mohli šířit Světlo, Světlo Pravdy, jež v nich rozžehl. Přecházely měsíce. Došlo to tak 

daleko, že Miang-Fong se svými žáky již mohl obývat novou budovu, i když ještě nebyla úplně 
dokončena. 

Lidé z Lao-tschangu při stavbě kláštera pilně pomáhali a měli stejnou radost z rostoucí stavby. 

Nyní, když se práce blížila ke konci, někteří litovali, že brzy budou muset Horu Nejvyššího opustit. 
Nalezli zalíbení v pospolitém životě a nechtěli se ho vzdát. Tak prosilo několik mladších lidí Miang-
Fonga, aby i je přijal do zástupu svých žáků. Miang-Fong je zkoumavě prohlížel, a kde nalezl 

poctivou touhu po duchaplném životě, po prohloubeném poznání, a také touhu po pomáhání jiným, 
tam přivolil. 

Tak rozšířily se řady obyvatel kláštera brzy na troj až čtyřnásobek, a Miang-Fong musel přistoupit 
k rozdělení do skupin podle jejich stejnorodosti a duchovní zralosti. Z některých jeho starších žáků již 

mohl nyní učinit „pomocníky“, kteří mu při výuce „učících se“ stáli po boku. Byl to zejména Dak, 
jeho nejzralejší žák, ale také Su a Pao. Lung byl příliš pomalý. Musel nejdříve ještě výuku dále 
přijímat a v sobě zpracovávat. Min-fu prosil mistra, aby mu i nadále byly svěřeny zahrady. Tím byl 
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plně zaměstnán.  

Vychoval si z nejmladších zástup ochotných pomocníků, kteří pečovali o tělesné potřeby 
klášterních obyvatel. 

Tu přišlo jednoho dne k Miang-Fongovi poselství, že v jedné vzdálené osadě, zvané Kombodscha, 
také vypukla nákaza, a nikdo si tam s ní neví rady. Dostala se k nim ale zpráva o podivuhodné 

pomoci lidem z Lao-tschangu, a oni ho nyní prosili, aby jim také pomohl. Byli plni důvěry, že on je 
jediný, který může pomoci. 

Miang-Fong se ptal svého světlého vůdce a obdržel odpověď, že se má přichystat a vydat do  

Kombodschy. Bude mu dáno mnoho požehnání a věci Nejvyššího to velmi prospěje. Tu vyvolil 

několik ze svých žáků a vzal je s sebou. Dak převzal správu kláštera na Tao-schanu. 
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Plni radosti vedli ho poslové z Kombodschy nejkratší cestou do jejich postižené domoviny. Zde 

vyhlíželo to však velmi zle. Velká část obyvatel již prudké morové nákaze podlehla, a ti, kteří jí dosud 
zůstali uchráněni, třásli se strachy a neodvažovali se vycházet ze svých obydlí. 

Miang-Fong chodil od domu k domu, utěšoval je a dodával jim odvahu, a jeho neohrožené 

vystupování darovalo stísněným opět sílu. Bylo to, jako by sama jeho přítomnost šířila zdraví a novou 
odvahu. 

Poté, co se Miang-Fong přesvědčil, jak zde k nákaze došlo, začal tuto nemoc účinně potlačovat. 

Nechal zbudovat něco na způsob izolační chaty, do níž uložili na čistá lůžka všechny nemocné. Potom 
musely být všechny domy pečlivě vyčištěny a odstraněna často mnohaletá nečistota, která byla 

veřejně spálena. Tím bylo mnoho zárodků nemoci zničeno. Dále přikázal pro všechny obyvatele 
třikrát denně omývání převařenou vodou, do níž byly přidány šťávy z určitých bylin, které působily 

léčivě. Prosil při svých vycházkách do okolí malé služebníky Nejvyššího o pomoc, a oni mu ukázali 
tyto nenápadné bylinky, v nichž spočívala pomoc proti nemoci. Miang-Fong přikázal, aby mladí, 
zdraví lidé nasbírali dostatečné množství těchto bylin, a ženy potom připravily léčivý nápoj. Také těla 

nemocných byla třikrát denně tímto omývána. K omývání nebyly používány tkaniny, nýbrž jemná 
vlákna, která se po použití spálila. Mnozí se pomalu uzdravovali. Ti, které nákaza už příliš oslabila, 

ještě umírali, ale nebylo to již více strastiplnou smrtí, nýbrž pomalým zhasínáním životní síly. Ostatní, 
kteří dbali Miang-Fongových předpisů, zůstávali již zdraví, a když si Miang-Fong po týdnech mohl 
konečně volněji vydechnout, byla jeho námaha bohatě odměněna. Přespříliš děkovali obyvatelé z 

Kombodschy, ale Miang-Fong se bránil. 

„Mně nenáleží dík. Děkujte Tomu, jenž mi pomohl nalézt správný prostředek a přikázal svým 

služebníkům ukázat mi léčivé byliny.“ 

Překvapeně se lidé z Kombodschy ptali: 

„Kdo je ten, o němž mluvíš? Neznáme ho a nevidíme také nikoho, kdo by ti pomáhal!“ 

Tu mohl Miang-Fong začít s učením. Nyní byli připraveni naslouchat a přijímat, protože bída o 
tělesné zdraví je nyní již netísnila. Miang-Fong jim vysvětlil, že je ještě i jiná bída, která je mnohem 
horší než ta tělesná - bída hladovějící duše. A oni mu porozuměli. 
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Radostně vrátil se malý zástup zpět k Hoře Nejvyššího, kde nalezli vše v nejlepším pořádku. 

Všichni pilně pracovali na dokončení započatého díla. Miang-Fong se těšil ze zápalu svého malého 
zástupu. Pobízelo ho to také dávat jim, kolik jen byli schopni přijmout. Jemu samému bylo darováno 

poznání stojící vysoko nad všemi poznáními v tichých hodinách vnitřního pohroužení. Hodiny mlčení 
v průběhu jeho dne staly se mu potřebou, a jeho žáci následovali v tom jeho příkladu. Tyto hodiny 
byly těmi, které je nejštědřeji obdarovávaly. To pociťovali všichni, a vděčně také toto nové přijímali 

do sebe. 

Pozvolna Miang-Fong začal zavádět přísný rozvrh dne. Po hodinách učení následovaly hodiny 

mlčení. Dny začínaly a končily modlitbou. To dávalo každému dni jeho pevný rámec. V tichosti však 

už Miang-Fong pracoval na dalším, budoucím uspořádání klášterního života, pro který bude muset 
přijmout ještě mnohem přísnější pravidla. Ti, jež se zde učili, měli být vyzdviženi z lidu, a to mělo se 
zde viditelně projevovat ve všem. Kdo byl přijat jako žák do kláštera Nejvyššího, daroval Mu svůj 

život a nepatřil již nadále sám sobě. Musela ho naplňovat pouze touha pronikat k prameni pravého 
vědění, nechat se Pravdou prostoupit, aby ji přinesl jiným. Neboť Miang-Fong vychovával své žáky 

jako pomocníky pro jejich národ. Ukazoval jim propast temnoty, která se v zemi Tibetu otevřela. Měli 
rozpoznat, jaké nebezpečí pro celou Zemi spočívalo v tom, že víra zaklínajících kněží se svým 
průvodem hrůzy, strachu a útisku duší držela velkou část obyvatel ve své moci. Spoluprožili to přece 

více či méně všichni, téměř každý oplakával nějakou oběť ze svých nejbližších příbuzných. 

Miang-Fong je ale učil, že Nejvyšší je Bůh Lásky, jenž svým tvorům život z Lásky daroval, a 

jehož Vůlí je, aby tento jim darovaný život prožili v míru a štěstí. 

„On vás nestvořil k životu v utrpení a strachu. Máte opět radostně vystupovat k věčným zahradám, 

z nichž jste vyšli, máte v neúnavné píli překonávat stupeň za stupněm. Potom zesílíte, když tak 
učiníte, a Oko Nejvyššího spočine na vaší snaze se zalíbením.“ 

„Jak se to ale mohlo stát, ó mistře,“ ptal se váhavě Lung, „že kněží mohli získat takovou moc nad 

lidmi? Kde jsi ty proti nim vystoupil, jejich moc se ihned zhroutila, avšak žádný z nás nedokázal s tím 
nic svést.“ 

„To bylo proto, Lungu,“ poučoval Miang-Fong, „že jste nevěděli nic o Nejvyšším. Tak nemohla 

být ještě ve vás Jeho Síla. Jen v Jeho Síle dokázal jsem se postavit kněžím, a Jeho Silou zlomil jejich 
moc.“ 

„Kněží také o Nejvyšším nic nevědí, nebo nám to jenom zamlčují?“ byla další otázka. 

„Jestli vědí či nevědí, to vám nemohu říci. Každopádně slouží jinému pánu než Nejvyššímu.“ 

To byla pro žáky převratná novina Jinému pánu? Kdo to může být? Že bohové, o nichž kněží 
lidem vyprávěli a jimiž jim hrozili, žádnými bohy nebyli, to už pochopili. Kdo byl potom ale pánem, 

o němž právě teď Miang-Fong mluvil? 

Miang-Fong ale učil dále: 

„Jako je Nejvyšší sám Láskou, jako On žije ve Světle a sám jest Světlem, tak je také pán temnot, a 
tomuto slouží vaši kněží.“ 

Pán temnot? Neuměli si to představit. Miang-Fong musel jim dále vysvětlovat: 

„Tento je nepřítelem Nejvyššího. Zkouší všechno, aby v lidech zhasil vědění o Nejvyšším. Jeho 

služebníci nesmí o něm nikdy mluvit. On slibuje jim moc a majetek, když mu budou sloužit, a protože 
většina lidí po moci a majetku touží, protože se jim to jeví nejžádoucnějším, proto nalézá stále 

ochotné přisluhovače. Kam přijdou jeho služebníci, tam potemní to v duších lidí, tam skrčí se mnozí 
strachem a neodvažují se více žádného kroku z vlastního chtění. 

Moji žáci! Chraňte se před všemi, kteří vám chtějí slibovat moc a majetek! Oni vás táhnou dolů do 

propasti zničení, která také je pohltí. I Nejvyšší skrývá poklady, ale ony jsou jiného druhu.  
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On vám dává poklady vědění v hojnosti, a tyto poklady jsou nepomíjivé. Kdo si je získá, v tom září 

Světlo Pravdy, a ten může toto vědění také přinést jiným lidem a rozjasňovat je. Kde se ale rozjasnilo, 
tam nenachází pán temnot více prostoru. Musí ustoupit Světlu, neboť jej nesnese. 

Chápete nyní, proč vás musím vyučovat a školit zde v ústraní? Zde nemůže k vám žádný pokušitel 

přijít. Nerušeně můžete do sebe přijímat Světlo Pravdy a nechat ho tak v sobě vyrůst, aby vám ho již 
nikdo nemohl vzít. Každá hodina mlčení upevňuje však vaši vůli postavit se posluhovačům temnot a 
zvítězit nad nimi. Celý proud takových nositelů Světla má se odsud rozlévat do Tibetu, a každý má 

být nositelem silného, jasného Světla, které opět kolem sebe rozšíří další Světlo. Proto učím vás, to je 
moje úloha, již mi Nejvyšší svěřil: vnést Světlo do této temné země, kterou si pán temnot vyvolil za 

svou říši. Má mu být však opět odňata, a k tomu bude potřeba také vaší pomoci. Učte se již nyní 
vysílat své myšlenky k těm, kteří potřebují oporu. Každá taková myšlenka nechť je ryzí a jasnou, 
nechť je pevnou holí, jíž se slabí mohou přidržet. Neboť myšlenky jsou jako pevná, silná lana. Ony 

zůstávají s vámi spojeny a navazují současně spojení mezi vámi a jinými lidmi. Mějte to stále tak před 
očima: držíte mnohé ve spojení s tímto místem, když jim dáváte oporu čistými myšlenkami, a potom 

může Síla Nejvyššího proudit odsud k nim.“ 

Tomu všichni rozuměli, a byli nyní dvojnásob požehnáni v hodinách mlčení, v nichž se učili 

nejenom přijímat shůry, nýbrž také působit do dáli. Viditelně formoval se jejich zevnějšek úměrně 
vnitřnímu životu. Produchovněle začali vyhlížet svým vnějškem, a Miang-Fong se těšil, když hleděl 
do jejich jasných očí, jež byly obrazem jejich zrajícího ducha. 

Následující roky proběhly míruplně. Miang-Fong mohl dále nerušené budovat svoji školu, jejíž 
pověst již začínala pronikat do dáli. Již několikrát se přihodilo, že obyvatelé vzdálenějších osad prosili 

o učitele ze školy Tao-schanu. Miang-Fong potom mohl vysílat nejzralejší ze svých pomáhajících 
žáků, aby rozšiřovali mezi lid vědění o Nejvyšším. Ti se potom po nějakém čase vraceli zpět, aby se 

ještě dále mohli učit a vzdělávat. 

Miang-Fong rozdělil nyní žáky do tří skupin: 

Ti, které zval hledajícími žáky, byli zelení. Oni ještě hledali Pravdu, která jim měla být k vnitřní 
pomoci, proto zelená barva. Také klášterní kroj byl mu ukázán, byl to jednoduchý, opásaný dlouhý 

oděv. 

K druhé skupině patřili učící se bratři, kteří již Pravdu nalezli, a nyní se v ní prohlubovali a 

rozšiřovali si vědění. Jejich barva byla žlutá, neboť měli nechat Světlo Pravdy v sobě vzplanout.  

Třetí skupinu tvořili modří bratři, kteří byli vysíláni jako pomocníci k lidem. Potřebovali k tomu 

Sílu, která spočívá v Pravdě. A věčnou Pravdu připomíná barva modrá. 

Pracující bratři, kteří obdělávali zemi a starali se o pozemské potřeby všech, nosili hnědý krátký 

pracovní oděv, protože pracovali s půdou a s tím, co přinášela. Oni stáli mimo tři skupiny klášterních 
žáků. 

Časem se však ukázalo jako nutnost vyčlenit ještě čtvrtou, vyšší skupinu, která stála nad oněmi 

třemi. Trvalým prohlubováním a vnitřním otevřením stali se v tichosti někteří duchové tak vyzrálými, 
že také dokázali přijímat poselství shůry a mohli vidět služebníky Boží. Otevřel se jim vnitřní zrak a 

sluch a obdařil je schopností pochopit více než jiní lidé. 

Dak byl první, na němž mistr tuto novou schopnost zpozoroval. On o tom nemluvil, neosmělil se z 

obavy, že by mu toto nové mohlo být opět vzato. Miang-Fong ho však jednoho dne nalezl v zahradě 
při rozmluvě s jedním, pro lidi neviditelným služebníkem Božím, a velmi ho to potěšilo. 

„Nyní jsi dosáhl stupně, z nějž můžeš natáhnout vzhůru svou ruku a chopit se jiné ruky, Daku,“ 

řekl Miang-Fong. „Nikdy ti nebude síla a pomoc chybět, když si toto uchováš.“ 
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Miang-Fong obdržel nyní pokyn udělit Dakovi zvláštní požehnání a jako prvnímu hodnost 

„lámy“. 

 

„Láma znamená vidoucí služebník Boží,“ osvětloval Miang-Fongovi jeho světlý vůdce. „Mnoho 

lámů odsud ještě vyjde, a jako se děti osamostatňují od matky, aby mohly vést vlastní život, jak 

jest to Boží Vůlí, tak mají tito lámové zakládat v zemi nové kláštery, v nichž shromáždí kolem 

sebe své žáky a vychovají z nich budoucí pomocníky svému národu. Tak má být časem celý Tibet 

protkán sítí klášterů, a v okách této sítě Světla mají lidé nalézat oporu a ochranu proti všem intrikám 

temnot. Ty však máš zůstat zde jako patron všech klášterů. Odsud bude vždy vycházet největší 

síla, zde budou zjevována poselství Nejvyššího a udělovány Jeho příkazy. Ty jsi „Vrchním 

lámou“, který stojí nade všemi ostatními bratry a kláštery. Zde musí pramen Pravdy proudit vždy 

nejčistěji a nejsilněji.“ 

Byl to veliký svátek, když obdržel Dak z ruky Miang-Fongovy požehnání Nejvyššího. V klášteře 

byl zařízen větší sál ke konání pobožností, a ten byl jediným místem v klášteře, jež bylo bohatě 
vyzdobeno, protože „k poctě Boží musí člověk všechno činit, největší krásu pro Něj rozvíjet, neboť 

pro Něj nemůže být nic dostatečně krásné.“ 

V průběhu roků nechali zhotovit zlaté a stříbrné náčiní, stěny pokryli hedvábnými látkami, a ve 

středu sálu stál nízký stolec, který stále zdobily nejkrásnější květiny, které zahrady nabízely. Vzdor 
vysoké poloze, zahrady pod láskyplnou péčí Min-fuovou a jeho pomocníků nádherně prospívaly. 
Min-fu si už dlouho dobře rozuměl s malými služebníky Nejvyššího a uměl se jejich radami řídit. 

Nikdy mu nic neuhynulo, vždycky znal správnou dobu setí, výsadby a sklizně. Požehnání Boží 
viditelně spočívalo na jeho díle. 

Cely klášterních bratrů byly prosté. Neobsahovaly žádné předměty, nic, co by mohlo rozptylovat 
od vnitřního prožívání. Tvrdá lůžka, která nezvala k dlouhému odpočinku, byla vše, co cely nabízely 

jako zařízení. Vysoko v kamenné zdi bylo umístěno stále otevřené okno, které neumožňovalo žádný 
výhled ven. Bratři měli se pohroužit do svého nitra, měli hledat světy nahoře, když se den chýlil ke 
konci. Cely byly úzké a ležely vedle sebe jako buňky v úlu. Mlčení bylo zde příkazem, žádný bratr 

nesměl navštěvovat celu jiného bratra Všichni obyvatelé kláštera řídili se však rádi těmito přísnými 
pravidly, neboť všichni prožívali, jaké požehnání jim z této přísné sebekázně vyrůstalo. 

Miang-Fong sám učil starší žáky, kteří měli vycházet ven jako učitelé. Rozdělil jim úlohy, které 

povzbuzovaly jejich ducha a udržovaly jej v činnosti. Dříve než byl Dak jmenován lámou, shromáždil 
Miang-Fong starší žáky kolem sebe a pronesl k nim následující řeč: 

„Jeden z vás již tak dalece dozrál, že se stal nositelem Světla. Stojí samostatně ve spojení s 

vysokým vůdcem, jenž ho vede. Nyní přišla hodina, kdy má být vyslán ven, aby sám vystavěl 
středisko Světla. Spojte své prosby za něj, aby v den jeho slavnosti plně přijal požehnání Nejvyššího.“ 
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Nastal den Dakova požehnání jako lámy. Zářící slunce prosvěcovalo a prohřívalo čerstvý jarní 

vzduch. V klášteře vznášelo se ticho plné očekávání. Byla to první slavnost tohoto druhu, již směli 
prožít, a všichni klášterní obyvatelé od ní očekávali něco zcela jedinečného. A také se ve svém 

očekávání nezklamali. Ve slavnostním průvodu kráčeli žáci do svatyně, nejprve modří bratři - 
pomocníci, potom žlutí a naposledy zelení. Každý znal jemu přidělené místo a mlčky ho přijal. 
Slavnostní zpěv mužských hrdel naplnil prostor a přijal všechny v záchvěvech vysokého posvěcení. 

Světlo shůry zcela naplňovalo sál a zdálo se tam být světleji než jindy. Miang-Fong stál v bílém 
kněžském rouchu za stolcem vyzdobeným květinami, s rukama zdviženýma, pohroužen v hluboké 

modlitbě. 

Když zpěv umlkl, zavládlo naprosté ticho. Miang-Fong spustil paže a promluvil: 

„Vy, služebníci Nejvyššího, a vy, kteří jimi chcete být, slyšte, co vám Nejvyšší sděluje. Jeden z 
vašeho zástupu má být vyvolen stát se nositelem vysoké Síly. Tak má vyjít ven a stát se pilířem 

Světla, aby se mnozí kolem něj mohli shromáždit. Od dnešního dne určil mu Nejvyšší nové jméno.  

Poklekni před tváří svého Nejvyššího Pána, Daku, který máš být od nynějška zván Dao-tse! Tvé 

jméno znamená „služebník Nejvyššího Světla“! Má ti propůjčovat sílu, abys zůstával stále na cestách 
Nejvyššího a sloužil Mu s neochvějnou věrností. Tvou barvou buď zelená. Světlá zeleň probouzející 
se přírody, jež všechny tvory obdarovává novou životní silou. Oblékni se svým novým jménem 

zelené roucho pomáhajícího lámy. Bude ti stále připomínat tvůj závazek k Nejvyššímu. A nyní přijmi 
požehnání Nejvyššího, které ti On skrze mne dává!“ 

Dak poklekl před stolcem obsypaným květinami. Jeho duch vystoupal vzhůru a naslouchal tónům, 

jež ho naplňovaly blažeností. Potom snesl se na něj proud Síly, který ho hluboce niterně rozechvěl. 
Miang-Fong položil ruku na jeho hlavu se slovy: 

„Nejvyšší, Jehož vzýváme, daruj svému služebníku, který zde před Tebou pokleká, Sílu, aby se 

stal nositelem Tvého Světla!“ 

Pozvolna proud Síly slábl. Někteří bratři pomohli Dao-tsemu vstát, a Pao položil mu na ramena 

plášť ze světlezeleného hedvábí. Za znění slavnostního mužského chóru opustili všichni svatyni, v níž 
prožili něco nezapomenutelného. Dak však, jenž se nyní jmenoval Dao-tse, směl brzy započít své 

nové působení. Z Kombodschy přišla prosba, jestli by mohl být vyslán nějaký bratr, který by u nich 
zůstal. Byli připraveni postavit mu klášter, a čekalo zde již mnoho mladých mužů, kteří chtěli 

vstoupit do kláštera jako žáci. 

Rozloučení bylo krátké. Ještě jednou položil Miang-Fong svému dřívějšímu žáku, žehnaje, ruku 

na hlavu, a potom tento vykročil ven, provázen žehnajícími přáními bratrů. Dao-tse založil klášter 
Kombodscha, jehož zbytky dnes ještě existují, a také z tohoto místa proudilo velké požehnání. 

V Kombodschy na Miang-Fongovu dřívější pomoc nezapomněli, a také jeho žáku vycházeli vstříc 
plni důvěry. 

Poté, co Dao-tse opustil klášter, tohoto tichého mladíka, který nyní již zcela dozrál v muže, jeho 
bratři nejprve velmi postrádali, ale jiný nastoupil na jeho místo, a přísně rozvržený klášterní život 

nenechal je oddávat se vzpomínkám. 

Byl to Pao, kdo zaujal Dakovo místo. Také on viditelně rostl a jeho duch vzkvétal. Stal se 

živějším, jako býval i Dak, a šířil kolem sebe jen radost. Nikdy se nezlobil kvůli žádnému žertu tam, 

kde se žert dal snést. Miang-Fong pln radosti pozoroval jeho dozrávání. Při vší veselosti nechybělo 
mu mužné vážnosti, a Miang-Fong mu mohl svěřit již větší úlohy. Byl to právě Pao, který byl 
povolán jako druhý láma, když donesla se k Miang-Fongovi opět prosba o vyslání jednoho bratra z 

kláštera Nejvyššího. 

Tentokrát přišla prosba z oblasti, v níž ještě stále držel v rukách otěže vlády pán temnot a 

nechával lid třást se strachy. Byli tam však také lidé, k nimž pronikla zvěst o nejvyšším Pánu, jenž je 
silnější než muži Tau a kněží. Tajně poslali tito k Miang-Fongovi vroucí prosbu o pomoc. Co se zde 



 

 

M I A N G  -  F O N G  

83 

dalo dělat? Miang-Fong nemohl do této bojem ohrožené oblasti poslat jednoho bratra, neboť zmohl 

by tam příliš málo. Tak byl Paovi, který byl pro tento úkol určen, přidělen malý zástup modrých 
pomocníků, odvážných mužů, kteří se těšili jít do boje proti pánu temnot. 

Opět konala se ve svatyni slavnost, a také i Pao obdržel k požehnání lámy nové jméno „Pao-
san-tse“, což znamená „bojovník pro Světlo“. Miang-Fong vyjasnil mu smysl jeho nového jména. 
Má být bojovníkem, který s odvahou a přesvědčením vystoupí proti nepřátelům Nejvyššího. Bude 

k tomu potřebovat mnoho síly. Pravda má mu být v tomto boji nepřekonatelným mečem. Proto 
Nejvyšší určil pro něj jasně modrou barvu Pravdy. 

„Jdi, Pao-san-tse,“ pravil Miang-Fong. „Bojuj a přinášej vítězství Nejvyššímu. On tě volá a 
posílá ven do boje proti pánu temnot. Bojuj v Jeho Síle!“ 

Tak byl opět klášter o zástup bratrů chudší, ale nenastaly tím žádné mezery. Přicházeli stále noví 

žáci, které pověst kláštera přitáhla. Miang-Fong musel nyní počet žáků ohraničit. Nemohli být přijati 

všichni, kteří o to prosili. Dao-tse v Kombodsche byl však připraven odmítnuté k sobě přijmout, 
pokud se ukázali jako vhodní pro velké úkoly, které jim mají být svěřeny. 

Pao-san-tse to neměl lehké, ale také jemu se podařilo stejně jako dříve Miang-Fongovi moc 

kněží a s nimi propojených mužů Tau zlomit, a lidé v Ladaku mohli se volně nadechnout. 

Ochotně semkli se pod Pao-san-tseovým vedením proti vládě pána temnot, a proti této obranné 
síle byly všechny útoky, hrozby a pronásledování služebníky temnot marné. Pro Ladak nastaly 
šťastnější časy. Prospělo mu osvobodit se od vlády temnot, a ještě nyní žije tam svobodnější duch 

než kdekoliv jinde v Tibetu, jenž opět po nejkrásnější době rozkvětu upadl do temnoty. O tomto 
však nemá zde být zmiňováno, nýbrž o šíření Pravdy, o vědění o Nejvyšším. Všude, kam Pravda 

zavítala, vykvetl život, lidé volněji dýchali a jejich bytí dostávalo smysl. 
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Opět míjely klidné roky, v nichž Miang-Fong vyučoval a sám stále hlouběji pronikal do vědění o 

Bohu a Jeho zákonech. To se také snažil nyní svým žákům předat: poznání hluboké moudrosti Boží a 
Jeho vznešených zákonů, které udržovaly a řídily vesmír. Sám směl po nocích častokrát vystoupat do 

světlých výšin, v nichž k němu ze všech stran proudilo vědění a poznání. Bylo mu tam nahoře 
všechno tak známé, jako by jenom procitalo k vědomí to, co na Zemi bylo zakryto závojem 
zapomnění. Tu najednou poznal, co znamená „hmota", zhutnění, které zabraňuje očím nahlížet vyšší 

světy. Ale nespočívala také v tom moudrost Nejvyššího? Žili by ještě lidé na Zemi rádi, když by před 
očima trvale měli nádheru nebeských zahrad? Ne, bylo to lepší tak, jak to bylo, a úkolem těch, oči 

kterých byly otevřeny k nahlížení vyšších světů, bylo o tom vyprávět ostatním a vzbudit v nich touhu, 
aby nezůstávali uváznutí ve hmotě, nýbrž aby stoupali vzhůru. 

Miang-Fongovi byl ukázán koloběh putování lidských duchů, to nekonečné putování mezi tímto a 

oním světem. Musel se zármutkem pozorovat, jak se povětšinou s každým dalším životem zatěžují 

novou vinou a jak každý další život míří ne vzhůru, ale dolů. Probudila se v něm vroucí touha lidstvo 
varovat, ještě jednou se vydat na pouť, mluvit k němu a burcovat jej plamennými slovy. Tato touha 

nedopřála mu ve dne v noci klidu. V klášteře šlo všechno svým chodem dále. Potřebovali ho sice jeho 
starší žáci, které jen on sám mohl vésti dále, neboť žádný jiný nestál tak vysoko ve svém duchovním 
vývoji jako on, ale nemohli by přece nějaký čas být bez něj? Budou se muset o to více starat o ostatní 

žáky, aniž aby se ho mohli ptát na radu, a tato samostatnost bude také jim samým prospěšná. 

A Nejvyšší vyslyšel jeho prosby. Jedné noci vyvstaly mu opět před očima obrazy. Byly jiné než 

tehdy, když ho utrpení Tibetu přivedlo do země, utiskované kněžími. Tentokrát viděl mnoho lidí na 
obřím tkalcovském stavu. Bylo to dlouhé, umělecké tkanivo, jež tito lidé tkali. Nešlo dohlédnout 

horního konce, neboť byl příliš vysoko. Na spodním okraji lidé tkali, avšak zatímco v horní části se 
zřetelně objevovaly hezké úponky a kvítky, zde se nitky zamotaly, a někteří lidé je netrpělivě 
zpřetrhávali a chtěli je navázat novými. Pokaždé vznikaly uzly, v nichž zářící Světlo, které sem do 

tkaniny shůry proudilo, vázlo. A jak nepěkné byly barvy na tomto okraji! Tmavé, špinavé, šedivé či 
pronikavé a křiklavé. Zřídka viděl tu nyní Miang-Fong sedět klidného tkalce, který trpělivě a 

neznepokojeně dovedl tkát a spřádat čisté nitky. Kolem takových lidí byla světlá záře, a vyhlíželi 
radostně a šťastně, zatímco jiní byli mrzutí a nepříjemní, vzájemně se rušili a okřikovali a dokonce i 
hádali. 

„Dělejte to přece jako tamti!“ volal Miang-Fong a ukazoval na tiché tkalce, kterým se jejich dílo 
tak dobře dařilo. 

Ale nikdo ho neposlouchal a musel to vzdát. 

„Pohleď na lidstvo zde, jež má tkát na velkém tkanivu Stvoření!“ slyšel Miang-Fong říkat nějaký 
hlas. 

„Zkus jim ukázat, jak rušivě zasahují, jak škodí svým svévolným jednáním kráse celku!“ 

Miang-Fong se probudil se zarmouceným srdcem. Stále měl před sebou ten obraz, ale ještě 

žhavěji vzplálo v něm přání pomoci a varovat. Svěřil klášter nejstaršímu ze svých žáků a vydal se 
zcela sám, jako ve svých mladých letech, na cestu do neznámé dáli. Tehdy byl ještě žákem, učícím se. 
Nyní mohl předávat, mohl působit jako vedoucí. A požehnání a ochrana Nejvyššího provázely jej na 

všech jeho cestách. 

Ještě dlouho vyprávěli si lidé podivuhodné příběhy o velkém mistru, který procházel zemí, 

svolával lidi a varoval je, a mnohé z nich probudil ještě k lepšímu konání. Bylo to, jako by rozněcoval 
oheň v duších, když mluvil - tak se o něm vyprávělo, a kdo ho slyšel, ten na to již nikdy nezapomněl. 

Před ním temnota ustupovala, jako by ji zahnal ohnivým mečem zpět do jejích nejskrytějších doupat. 
V Tibetu se rozjasnilo, Světlo Nejvyššího mohlo nerušeně proudit dolů a lidem bylo lehčeji u srdce. 
Ne všichni vzdali se své vnitřní lenosti, avšak mnozí o to více vzpláli. Jako veliké probouzení šlo to 

zemí. Nyní naplnilo se na Miang-Fongovi to, nač on s obdivem pohlížel v Persii: že   j e d e n   člověk 
může proměnit celou zemi. 
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Když se Miang-Fong vracel zpět do kláštera Nejvyššího na Tao-schan, nechal za sebou úplně jiný 

Tibet než ten, do kterého kdysi vyšel. Protkaný světlými nitkami, v nichž tu a tam plápolalo zářící 
světlo jako malé plamínky, tak ležel před jeho duchovníma očima a těšil jeho srdce. Nenamáhal se 

nadarmo. Ale ještě nebyla jeho práce dokončena, ještě více klášterů muselo být zřízeno, aby sloužily 
jako opěrné body. Tehdy tyto kláštery byly všechny naplněny duchem Pravdy, čistě zářily do dáli a 
přitahovaly hledající lidské duchy. 

Jak jinak vyhlíží to v Tibetu dnes! Všude se houževnatě zahnízdilo nejtemnější temno a i těch 
několik málo zvěstí o Pravdě, které ještě zbyly z oněch dávných časů, využilo vědomě ke svým cílům 

tím, že na ně napojilo falešnou víru, omyly a pokušení. Tibeťané jsou velmi přístupní k 
nadpozemskému dění a událostem. Chtěli by proniknout do tajemství duchovního světa, ale již se jim 
to nedaří, protože Pravda je zasypána a všude narážejí na falešné cesty. Z Miang-Fongem 

vyžadovaného mlčení učinili odpoutání duše, čímž to zavedli už příliš daleko. Co mu však prospěje, 
když jeho duše je vědomě schopna dostat se do Bonspy, do meziříše? Dále se již nedostane, neboť 

zůstává stále spojena se Zemí a uvězněna na ní. Jen poslední zbytky pravého vědění jsou dnes ještě v 
Tibetu k nalezení. 

Tehdy však, za Miang-Fongových časů, vykvétala Pravda v srdcích prostých lidí, neboť prostá, 

dětská důvěra v Boha je nejlepší cestou k Němu. Přidá-li se pak k tomu ještě silný, vedoucí duch, jenž 
sám předchází a ostatním dodá křídla, může být dosaženo mnohého. 

Miang-Fong se nyní vnitřně ptal, kde musí v podobě klášterů vybudovat opěrné body Světla. Toto 
rozmístění klášterů v zemi bylo mu ukázáno. Mezitím mnoho bratrů dospělo ke zralosti lámů, a mohli 

být tak všechny kláštery obsazeny. 

Tak byl Su vyslán do Kum-bumu, kde vystavěl klášter, který je ještě dnes proslulý a pro mnohé 
přitažlivý. Záchvěv pravého hledání je tam k nalezení ještě i dnes. Pobývala zde také známá 

cestovatelka po Tibetu (tzv. „Tibetforscherin“), která byla povolána za ženského lámu. Avšak láma již 
dnes zdaleka není tím, čím byl dříve, i když je ještě stále považován za zdroj vědění a vyšší 

moudrosti. 

Su získal jako láma jméno Sao-tse, to znamená „nositel Světla na severu“. Šťastná byla jeho ruka, 
a požehnání bylo v jeho činech. Kláštery Dao-tsea a Sao-tsea zůstaly nejdéle v blízkém spojení s 

mateřským klášterem, a udržely se nejdéle čisté a nedotčené. 

Když byly kláštery založeny a všechny pevně propojeny, viděl Miang-Fong blížit se konec své 

životní práce. Stále více mohl se nyní hroužit do moudrosti shůry, a jeho vnitřní zrak se stále více 

otevíral a nahlížel kousek po kousku vznešenost Nejvyššího. 

Tu stalo se jedné noci, že byl vynesen do veliké síně. Obrovské sloupoví tyčilo se kolem a Světlo 

přitékalo dolů z nedohledných výšin. Na třpytící se podlaze obrovského klenbového sálu se Světlo 
rozkládalo v kruzích a paprscích do hvězd se protínajících, v neutuchající nádheře těch nejzářivějších 
a nejjemnějších barev. Ale ještě krásnější, než tato oči uchvacující hra světla a barev, byl vznešený a 

neodolatelně přitahující bílý oltář ve středu sálu a na něm miska, rozžhavená do překrásné purpurově 
rudé barvy. Znění radostného uctívání Boha naplňovalo sál, a vznešená světlá postava, před jejímž 

jasem padl Miang-Fong se sklopeným zrakem na kolena, přistoupila k oltáři a pozvedla rozžhavenou 
nádobu vstříc proudu bílého Světla, jenž se do ní zesíleně vyléval shůry. A v proudu Síly objevil se 
nad nádobou pták se sněhobílými perutěmi a rozepjal svá křídla. 
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Jako bez smyslů ležel Miang-Fong, přitlačen Silou, jíž nebyl zvyklý, a přece vnímal všechno a 

odnášel si to navěky nezapomenutelně v sobě. Když se znovu ocitl na svém lůžku, ještě naplněn 
prožitím a prožhavený nejvyšším plamenným žárem svého nitra, slyšel hlas svého světlého přítele: 

„Směl jsi vidět Krále světů, nezapomeň na to nikdy! Ale nemluv o tom před tvými, oni by to 

nemohli ještě pochopit. Přijde jiný, který jim o tom řekne, avšak stane se tak až v pozdějších dobách. 
Toto není již tvojí úlohou. Připrav se, neboť tvá pozemská úloha přiblížila se ke svému konci. 
Přichystej se, abys byl každou hodinou připraven. Posilni své blízké a dej jim jako poslední dar věrný 

obraz Svaté nádoby, která stojí ve Svatyni Nejvyššího ve světlých výšinách, aby do sebe přijímala 
Jeho Sílu.“ 

Světlý posel umlkl, a Miang-Fong upadl do hlubokých myšlenek. Jak dlouho bude ještě smět být 
pomocníkem svému lidu? Každý okamžik, který mu ještě zbývá, musí dobře využít. A neúnavně 

pustil se do práce, aby dokončil i to poslední, co měl ještě učinit. 

Dle pokynu shůry, podle předobrazu Svaté nádoby, již viděl v chrámu Nejvyššího, nechal zhotovit 

skvostnou rudou nádobu z ušlechtilého skla. Tibeťané uměli tavené sklo zpracovávat velmi kvalitně. 
Materiál k tomu jim jejich země poskytovala v hojné míře, a také se naučili, jak vyrábět barevné sklo. 
Avšak rudé sklo dosud ještě nikdo nevyráběl. Jenom modré nebo zelené. 

Postaven před tuto obtíž, Miang-Fong prosil o pomoc, a také se mu jí brzy dostalo. O několik dní 

později nechal se u něj ohlásit muž ze vzdálené ciziny. Měl velkému mistru doručit poselství. Starší, 
již šedovlasý muž se před Miang-Fongem hluboce poklonil. Měl špičatý klobouk šedivé barvy, úzce 

přiléhavý oděv, který sestával z dlouhých kalhot a krátké haleny, a přes ni široký, nabíraný plášť. 
Hrdelním hlasem, ale řečí Tibeťanů, pozdravil Miang-Fonga slovy: 

„Nejvyšší mě k tobě posílá, ó veliký mistře! Mám ti pomoci vyrobit nádobu, kterou potřebujete.“ 

A vytáhl ze záhybu pláště kousek skla rudé barvy, již v Tibetu nedokázali vyrobit. 

Tu poznal Miang-Fong znovu s pohnutým srdcem láskyplné vedení svého nejvyššího Pána Přivítal 
muže a nechal ho v klášteře posilnit a odpočinout si. A potom započal Hu-si-nan svou práci. Z daleka 

přišel sem, ze země Tarim. Na Boží příkaz vydal se před měsíci na cestu, aby přinesl Miang-Fongovi 
pomoc, již nyní potřeboval. Ukázal bratrům výrobu a barvení červeného skla, k němuž musely být 
přidány určité, ve vysokém žáru roztavené kovy, a po několika týdnech stála před Miang-Fongovýma 

očima nádoba, jakou viděl té noci. Nemusel ji Hu-si-nanovi popisovat, neboť stařec ji také znal. 

„V mé vlasti stojí v každém chrámu Nejvyššího taková nádoba,“ vypravoval. „Poslové Nejvyššího 

ukázali nám její obraz. Ukázali nám také obraz chrámu ve světlých výšinách, a podle něj vystavěli 
jsme naše chrámy.“ 

Bylo tedy ještě více jiných národů, které věděly o Nejvyšším, které ho uctívaly a byly Jím vedeny! Jak 
nádherná byla tato zvěst! Z hloubi srdce za ni Miang-Fong děkoval. Vyzval Hu-si-nana, aby u nich 

zůstal. Ale stařec se zdráhal. 

„Smím u vás zůstat jen tak dlouho, abych vám ukázal umění, jež mi bylo darováno,“ pravil 

slavnostně. „Až budu Nejvyšším odvolán, musím vás opustit.“ 

A tak jednoho rána, když ho bratři hledali, protože se neukázal, nalezli jeho celu prázdnou. Na Boží 

příkaz vydal se Hu-si-nan uprostřed noci na cestu, aby splnil nový úkol. Nikdy více ho již v klášteře 
nespatřili, ale nezůstal tam v zapomnění, ještě často hovořilo se o zručném starci z neznámé země 

Tarim. 

Rudá nádoba od nynějška zdobila stolec ve svatyni a naplňovala srdce naslouchajících tušením 

nebeské vznešenosti. 

Miang-Fong jim vysvětlil, že v nebesích, v chrámu Nejvyššího, se také nalézá taková nádoba, do 

níž se vlévá Síla shůry. Ona tuto do sebe zachycuje, a když je jí zcela naplněna, přeteče a 
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obdarovává dále všechno stvořené. Pozemská nádoba je také určena k tomu, aby přijímala Sílu 

shůry a přetékajíc ji předávala dále. Měli svá srdce široce otevřít tomuto vysokému prožití, a 

potom mohla Síla přijít také k nim v den, v němž Nejvyšší své Stvoření obdarovává. 

Více nesměl jim Miang-Fong již říci, avšak řečeno bylo dost. 

Až do dnešního dne šeptá se o tajuplné rudé misce, která kdysi byla na Tao-schanu a konala 
zázraky. Navázaly se na to pohádky a báje, které vymyslel po zázracích dychtící duch lidí. Měly však 

k dobrému, že pomohly o tom uchovat památku. Miska sama ale zmizela. Nikdo neví, kde je. 

Miang-Fong strávil své poslední pozemské roky v duchovním působení pro Nejvyššího. Co 

nejplamenněji snažil se bratrům vštípit, že na nich stojí uchování Pravdy a stále znovu je poučoval: 

„Nenechejte se nikdy žádným úplatkem odvést z přímé cesty Pravdy. Každý, i ten nejmenší krok 
stranou, vede do tenat pána temnoty. On čeká na to, že vy můžete zeslábnout, nezná žádné slitování, 

výsměšně vás strhne do záhuby. Zůstaňte ale věrni Pravdě, tak budete před ním ochráněni. Musí od 
vás zůstat vzdálen, neboť Pravda vás obklopí jako ochranná, neproniknutelná hradba.“ 

Když k nim Miang-Fong takto hovořil, vzplanuli žáci ve svých nitrech a slibovali podle jeho slov 

jednat. Ještě si všichni pamatovali strašlivé časy, kdy vládl v Tibetu pán temnot a obávali se ho.  Dlouho 
zůstalo Světlo Pravdy neposkvrněné uchováno v klášterech, které dále vysílaly do širé země nové, 

čisté služebníky Nejvyššího. Kdo prošel klášterním vzděláním, ten byl ochráněn před pokušeními 
světa venku. 

Když byly Miang-Fongovy dny sečteny a on cítil blížit se svůj konec, svolal všechny bratry k 

sobě, požehnal jim a ještě jednou k nim promluvil. 

„Netruchlete nade mnou,“ pravil láskyplně jejich moudrý mistr. „Jděte dále odhodlaně svou 

cestou, i když já mezi vámi již nebudu. Budete stále vedeni služebníky Nejvyššího. Oni vás nikdy 
neopustí, pokud vy neopustíte je. 

Přijímejte Světlo do sebe, a potom jděte a vneste toto Světlo mezi lidi. Potřebují jej. Máte být 

nositeli Světla do této země, aby již nikdy neupadla do temnoty. Uvidíte-li radostné lidi kolem vás, 
pak jste vykonali, co jste vykonat měli. Vrátí-li se ale bída, pak se ptejte, co jste opomněli. Na vás 

záleží, jak se naplní osud Tibetu. Vy jste těmi, kteří musí udržovat spojení vzhůru, potom přijdou pro 
všechno pomoci. Směli jste prožít zázrak, když člověk, jemuž byla přinesena Pravda, přes noc 

rozkvetl, jak se probudil z hlubokého spánku a poznal, kým je a co má činit. Dosáhněte mnoha 
takových zázraků, moji žáci, potom jednou, až opustíte svá pozemská těla, budete se moci klidně 
zodpovídat.“ 

„Mistře,“ ptal se jeden z žáků, a za jeho otázkou bylo vroucí přání, „mistře, vrátíš se sem? Nebo 

zůstaneš nahoře ve věčných zahradách, z nichž jsi přišel?“ 

„To je ve Vůli Nejvyššího,“ bylo Miang-Fongovou odpovědí, „ať již mě opět obdaří milostí 

pozemské úlohy, nebo jestli Mu smím sloužit tam nahoře. Vy však, moji žáci, dbejte o to, aby vy jste 
se nemuseli vracet, protože jste něco opomněli učinit, a protože jste ještě nedozráli pro život v 

nepomíjivých zahradách nebeských! Nenechte žádný den uplynout, aniž byste se ptali: učinil jsem 
všechno, co jsem učinit mohl a měl? Zkoumejte se opravdově každý večer. Setrvejte ve svých nitrech 
a nešetřete se. Jen Pravda pomůže vám dále kupředu! A nezapomeňte nikdy cvičit se v mlčení. 

Mlčením vzrůstá vaše vnitřní síla a procitá ve vás poznání, v mlčení mohou se k vám přibližovat vaši 
neviditelní vůdci. Mlčení je ještě mocnější než řeč, neboť lidská slova vznikají jenom z lidských 

myšlenek a lidského chtění, v mlčení vašich duší však promlouvá k vám Nejvyšší.“ 

Dojatě naslouchali žáci slovům starého mistra V rysech jeho tváře spočíval jas. Nikdy 

nezapomněli, co jim v této hodině řekl. Potom je Miang-Fong poslal pryč. 

„Jděte nyní, jen Su-an-tse zůstane u mne.“ 
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Miang-Fong zavřel oči. Bylo to příliš unavující pro jeho tělo, z něhož se duše začínala již 
uvolňovat. Dlouho seděl Su-an-tse mlčky u jeho lůžka a beze slov pozoroval zde ležícího. Paprsky 

večerního slunce dopadaly do prosté komnaty stále šikměji. A právě když poslední paprsek dopadl 
na Miang-Fongovu tvář, otevřel ještě jednou oči a pravil jasně: 

„Můj Pane a Bože, Tobě sloužím ve věčnosti!“ 

Potom mu oční víčka poklesla, a v šeré komnatě se rozprostřelo hluboké ticho. Mlčky modlil se 

Su-an-tse na lůžku mrtvého mistra, jehož obličej se stále více rozjasňoval a rozprostíral se přes něj 
dech míru, čistoty a dobroty. 

A Su-an-tseho otevřená duše viděla světlé postavy, jež odváděly drahého mistra s sebou. Nesly 

jej stále výš a výše, až byly viditelné jenom jemňoučké obláčky světla a tiché tóny nadpozemského 
znění se vytrácely. 

Dlouho ještě zůstal Su-an-tse u lůžka Miang-Fongova. Byl jeho žákem, jenž mu v posledních 

letech stál nejblíže, a byl shůry určen jako Miang-Fongův nástupce. 

Mírně a čistě, pevně a rozhodně vzal vedení kláštera do svých rukou a vedl ho mnoho let v 

duchu Miang-Fonga dále, až také on byl odvolán do věčnosti. 

Jeden vrchní láma následoval druhého. Pravidla a předpisy Miang-Fonga byly dále vylepšovány 

a klášter se zvětšoval. Stále však držel si klášter na Tao-schanu duchovní vedení. Vrchní lámové 

tohoto kláštera byli všem ostatním nadřízení. Stáli duchovně nejvýše a pevně udržovali spojení 
vzhůru nezkalené. 

Jak dlouho zůstalo toto spojení zachováno, tak dlouho byl Tibet ochráněn před temnotou, která 
se marně snažila vydobýt si zpět svou ztracenou nadvládu. Ne bez důvodu byl tento klášter položen 

nejvýše. Ale když se vzdáleněji položené kláštery začaly bouřit proti vedení na Tao-schanu, nastal 
první průlom a temnota pronikla a rychle se rozšířila. 

Opět zvítězilo vlastní chtění a sobectví, a po nejkrásnějším rozkvětu, který přetrval mnoho 

staletí, nakonec klesl Tibet ukořistěn zlem zpět do moci temna. 

 

 

Avšak nyní přijde jeho vláda ke konci. Imanuel osvobodí také tento národ od jeho břemene. 

Daruje mu nový život a tibetský národ bude opět věrně sloužit Nejvyššímu. 
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