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Třetí dveře 
 
sepsal Annanar Orme 
 
I. 
   Slyšte o Ellabet, Královně sekery, 
   Jež dokázala složit vzrostlý jilm dvěma údery. 
   Mohla zničit les jen tak z rozmaru. 
   Studovala u Alfhedila v Tel Aru. 
   Naučil ji body, seky, údery a postoje 
   Z ran sekerou stal se elegantní styl boje. 
 

   Ovládla ostnaté sekery drzých orků, 
   Šest stop dlouhé zbraně z Ledohradu, 
   I duté čepele seker elfů ze Západu, 
   Které tak odporně hvízdají při dopadu. 
   Jednoruční sekerou hbitě dva muže sťala. 
   Obouruční pak deset jednou ranou vzala. 
 

   Přesto však legendy o ní dosud žijí 
   Jen díky muži, jenž v půli rozťal srdce její. 
 

II. 
   Nienolas Ulwarth Mocný, který z Černorůže pocházel, 
   jediný muž, jenž se sekerou Ellabet přemoci dokázal. 
   V minutě skácela padesát stromů, on skácel padesát tři. 
   Hned věděla, že je to ten pravý muž pro ni. 
   Když mu však vyznala lásku, začal se Nienolas smát. 
   Prý mnohem více topor a ostří své zbraně má rád. 
    

   A kdyby ty nestačily ukojit všechna jeho přání 
   Má jinou, Lorinthyrae, a šel by tedy za ní. 
   Ellabet, Královny sekery, se taková zběsilost zmocnila, 
   Že přemítala jen o tom, jak by jej zhubila. 
   Mefala a Sheogorath jí poradili, jak by se pomstila 
   Celé týdny na tom pracovala, stále jak by snila. 
 

   V nočním tichu unesla svou sokyni 
   Vybrat jí dala, buď osud, nebo přežití. 
 

III. 
   Na blatech Lorinthyrae procitla, v domě osamělém, 
   S výjimkou třech dveří stěží zařízeném. 
   Za jedněmi z dveří, jak Ellabet pravila, 
   Nalezne svou i její lásku, skvělého Nienola. 
   Za druhými dveřmi hladový démon žije. 
   A za třetími prý cesta k svobodě je. 
 

   Musí si zvolit dveře, a to bez váhání: 
   Bude-li otálet příliš, sekera rozhodne za ni. 
   Lorinthyrae plakala a Ellabet s pocitem kajícnice, 
   První otevřela dveře, jež blíž byly její pravice. 
   Vedly do mokřin, a než zmizela v temnotách, 
   Poradila Lorinthyrae, by též překročila práh. 
 

   Lorinthyrae však nedbala, věřila v svou pevnou vůli. 
   Za dveřmi, v něž nahlédla, byl Nienolas z větší půli. 
 

IV. 
   Pokud jde o doupě démona, Ellabet dívce lhala. 
   Za třetími dveřmi byl Nienolas, avšak jen jeho hlava. 
  


