
 

~ 554 ~ 
 

Píseň o Pelinalovi 
Část 2: O jeho příchodu 
 
[Poznámka vydavatele: Díly 1-6 pocházejí z takzvaného Remanova rukopisu, jenž je umístěn v císařské knihovně. Jedná 
se o přepis dřívějších fragmentů, které na počátku druhého věku shromáždil neznámý učenec. Další zdroje těchto 
fragmentů bohužel nejsou známy, ale některé z nich se zdají být ze stejného období (a možná i ze stejného rukopisu). 
Ohledně datování těchto šesti fragmentů zatím neexistuje žádná odborná shoda a následující text se ji ani nesnaží najít.] 
 

 pak Perrif znovu upřela oči k Nebesům, která k nim nebyla vlídná již od počátku elfí nadvlády, a 
promluvila se Služebnou. A mluvila jako smrtelník, jehož zápal je bohům blízký svou silou ve slabosti, pokorou, jejímž 
ohněm je metafora, a který se přesto může zlomit [snadno a] kdykoliv a jenž může být v kterýkoli okkamžik odsouzen k 
smrti (a právě proto jsou ti, již nechají své duše vzplanout, tolik oblíbení Drakem a jeho rodem), a řekla: "O téhle věci 
jsem snila, tu věc jsem pojmenovala a její jméno je svoboda. Což je možná jen další jméno pro Šezarra, Toho, jenž se 
ztratil... [Tys] matkou prvního deště po jeho roztrhání [a přesně ten] si já nyní žádám pro naše nechtěné pány... 
[abychom] je mohli roztrhat úplně a oplatit jim jejich krutost [tím], že je odsoudíme k utopení v Topalu. Nechť nám 
Morihaus, tvůj syn, mocný a supící, rohy barvy krve a křídly obdařený, až příště z výšin slétne, s sebou i hněv přinese." ... 
[A pak] Kyne věnovala Perrif další symbol, diamant nasáklý rudou krví elfů, [jehož] vybroušené plošky se uměly 
[přeskupovat a formovat] v muže a jehož každá hrana byla tak ostrá, že mohla její žalářníky pořezat. A jeho jméno bylo: 
PELIN-EL, [což znamená] "Rytíř zrozený z hvězd", [a byl] oděn v brnění [z časů budoucích]. Již kráčel džunglemi Cyrodu a 
zabíjel, Morihaus pak dusal po jeho po boku, zpěněný, zakrvácený a hřmící vzrušením, neboť Pelinal konečně dorazil... [a 
Pelinal] přišel k Perrifině táboru vzbouřenců s mečem a palcátem v ruce, obě dvě zbraně pokryté rozdrcenými zbytky 
elfích obličejů, peří a magických korálků, což byly symboly ayleidonců, přilepených na rudé hmotě, jež kanula z jeho 
zbraní, které následně pozvedl a řekl: "Tohle byli jejich východní náčelníci, jejichž řeči už nikdo nebude muset 
poslouchat." 
 
  


