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Slova klanové matky Ahnissi k její nejmilejší dceři 
 

hnissi ti praví: už nejsi mňoukající koťátko, už ses naučila, jak před Ahnissi tajit některé věci. Proto ti 
teď Ahnissi může vyprávět. 
 

Na počátku byli dva sourozenci z jednoho vrhu, Ahnurr a Fadoma. Po mnoha úplňcích praví Fadoma Ahnurrovi: 
"Vezměme se a pořiďme si děti, ať máme s kým sdílet svou radost." 
 

A tak počali Alakoše, první z koček. Tak Ahnurr praví: "Alakoši, dáváme ti do vínku Čas. Vždyť je snad něco rychlejšího 
nebo pomalejšího než kočka?" 
 

A tak počali Kenarthí zvanou Vítr. "Kenarthí, tobě dáváme nebesa. Vždyť je snad něco, co dokáže vylétnout výš než vítr?" 
 

A tak počali Magruse zvaného Kočičí oko. "Magrusi, tobě dáváme slunce. Vždyť je snad něco jasnějšího než oko kočky?" 
 

A tak počali Maru, matku koček. "Maro, ty jsi láska. Vždyť má snad někdo více lásky než matka?" 
 

A tak počali S'rendarra zvaného Nedochůdče. "S'rendarre, tobě dáváme milostivost. Vždyť jak jinak by nedochůdče 
dokázalo přežít, nebýt milostivosti?" 
 

A uplynulo mnoho úplňků a Ahnurr a Fadoma byli šťastni. 
 

Tak Ahnurr praví: "Měli bychom si pořídit více dětí, ať máme s kým sdílet svou radost." A Fadoma s ním souhlasila. Tak 
porodila Hermoru. A tak porodila Hircina. A tak porodila Merrunze a Mafalu a Sangína a Šegorata a mnohé další. 
 

Tak Fadoma praví: 
 

Hermoro, ty jsi Příliv. Vždyť kdo dokáže říct, zda měsíce určují příliv, nebo zda příliv určuje měsíce? 
 

Hircine, ty jsi Hladový kocour. Vždyť kdo loví lépe než kočka, jíž kručí v břiše? 
 

Merrunzi, ty jsi dža'Khajiit. Vždyť existuje snad ničivější síly, než je kotě? 
 

Mafalo, ty jsi klanová matka. Vždyť co je tajemnějšího než zvyklosti klanových matek? 
 

Sangíne, ty jsi Krvavý kocour. Vždyť kdo dokáže ovládat nutkání krve? 
 

Šegorate, ty jsi Kočka skumy. Vždyť co je bláznivějšího než kočka na skumě? 
 

A Ahnurr praví: "Dva vrhy nám stačí, jelikož příliš mnoho dětí by nám rozkradlo naši radost." 
 

Avšak Kenarthí předstoupila před Fadomu a ptá se: "Matko Fadomo, Kenarthí začíná být smutno. Žijeme vysoko nad 
světem, kam ani můj bratr Alakoš nedolétne." Fadoma se slitovala a lstí přiměla Ahnurra k tomu, aby jí udělal další děti. 
 

Tak Fadoma porodila měsíce a jejich pohyby. A porodila Nirní, jež je majestátními písky a bujnými lesy. A porodila 
Azurru, jež je soumrakem a úsvitem. 
 

A od samého počátku soupeřily Nirní a Azurra o matčinu přízeň. 
 

Ahnurr načapal Fadomu, zatímco ještě rodila, a pojal vůči ní zášť. Ahnurr uhodil Fadomu a ta pak utekla do skrytu Velké 
temnoty a porodila poslední kotě z vrhu tam. Fadominy děti se doslechly, co se přihodilo, a všechny se vypravily za ní, 
aby byly s ní a chránily ji před Ahnurrovým hněvem. 
 

A tak Fadoma ve Velké temnotě porodila Lorchaje, posledního z vrhu. A Lorchajovo srdce se zaplnilo Velkou temnotou. 
Když se narodil, Velká temnota také dostala jméno, které znělo Namíra. 



 

~ 581 ~ 
 

A Fadoma věděla, že její čas se chýlí ke konci. Tak pravila: 
 

Dža-Kha'džaj, vám Fadoma dává měsíční mřížku. Vždyť co je pravidelnější než fáze měsíců? Vaše věčné pohyby nás 
uchrání před Ahnurrovou zlobou. A měsíce odlétly a zaujaly své místo na obloze. A Ahnurr zavrčel a třásl Velkou 
temnotou, leč překročit měsíční oblohu nedokázal. 
 

Tak Fadoma praví: 
 

Nirní, tobě Fadoma zanechává největší dar ze všech. Stejně jako dnes Fadoma porodila několik vrhů, i ty porodíš mnoho 
dětí. Když pak Nirní uviděla, že Azurra se nezmůže ani na slovo, s úsměvem odešla. 
 

A odešly i všechny zbývající Fadominy děti kromě Azurry. Tak Fadoma praví: "Tobě, má nejmilejší dcero, zanechává 
Fadoma největší dar ze všech. Tobě Fadoma zanechává svá tajemství." A Fadoma pověděla své nejmilejší dceři tři věci. 
 

Tak Fadoma praví: "Až se Nirní zaplní svými dětmi, vezmi si část z nich a pozměň je. Udělej je rychlejší, chytřejší, 
nekrásnější ze všech dětí a nazvi je Khajiity." 
 

Tak Fadoma praví: "Khajiiti musejí být nejlepšími lezci, jelikož pokud Masser a Secunda zklamou, budou Khajiiti musel 
vyšplhat po Kenarthíině dechu a vložit měsíce zpět do jejich správných drah." 
 

Tak Fadoma praví: "Khajiiti též musejí být nejlepší v klamu, jelikož je jim souzeno navěky skrývat svou pravou podstatu 
před dětmi Ahnurrovými." 
 

Tak Fadoma praví: "Khajiiti musejí být nejlepší v přežívání, jelikož Nirní na ně bude žárlit a nachystá jim nehostinné písky 
a nebezpečné lesy. Khajiiti budou navěky hladoví a budou vést válku s Nirní." 
 

A s těmi slovy Fadoma zemřela. 
 

Uplynulo mnoho úplňků, než přišla Nirní k Lorchajovi a pravila: "Lorchaji, Fadoma po mně žádala, abych porodila spousty 
dětí, jenomže nikde pro ně není místa." 
 

A tak Lorchaj praví: "Lorchaj vytvoří místo pro tvé děti a Lorchaj tě tam přenese, abys tam mohla porodit." Avšak 
Lorchajovo srdce bylo zaplněno Velkou temnotou a Lorchaj obelstil své ostatní sourozence tak, že byli na toto nové 
místo přeneseni spolu s Nirní. Mnohé Fadominy děti při tom uprchly a staly se hvězdami. A mnohé další Fadominy děti 
zemřely, aby ustálily Nirníinu dráhu. A kdo přežil, ten zůstal a potrestal Lorchaje. 
  

Fadominy děti vyrvaly z Lochrajova těla srdce a schovaly je hluboko dovnitř Nirní. A tak pravily: "Proklínáme tě, hlučný 
Lorchaji, abys po mnoho úplňků kráčel po Nirní." 
 

Ale Nirní brzy Lorchajovi odpustila, jelikož Nirní si mohla vytvořit děti. A tak se zaplnila dětmi, ale pak ronila slzy, jelikož 
její nejmilejší děti - lid z lesů - neznali svou skutečnou podobu. 
 

Tak před ní přestoupila Azurra a praví: "Nebohá Nirní, zastav své slzy. Azurra pro tebe stvoří dar nového lidu." Nirní 
přestala plakat a Azuzra pověděla První tajemství měsícům, které se rozestoupily a nechaly Azurru projít. A Azuzra se 
chopila lesního lidu, který se nedokázal rozhodnout mezi podobou člověka a zvířete, a umístila jej do těch nejlepších 
pouští a hvozdů na Nirní. A ve své moudrosti je pak Azurra vytvarovala do mnoha podob, každé pro jiný účel. A pak je 
Azurra nazvala Khajiity a pověděla jim Druhé tajemství a vylíčila jim, jakou hodnotu tajemství mají. A pak Azurra svázala 
Khajiity s měsíční mřížkou, jelikož to pro tajné ochránce Nirní bylo správné. Nakonec Azurra pověděla Třetí tajemství a 
měsíce zasvítily dolů na bažiny a z jejich paprsků se stal cukříček. 
 

Ale První tajemství zaslechl i Y'ffer a ten se proplížil za Azzuru. Y'ffer nedokázal pochopit hodnotu tajemství, a tak Nirní 
pověděl o Azuřině lsti. A tak Nirní udělala pouště horkými a písky žhavými. A tak Nirní udělala lesy mokrými a plnými 
rozmanitých jedů. A pak Nirní poděkovala Y'fferovi a nechala ho též pozměnit část lesního lidu. Y'ffer neoplýval Azuřinou 
nedozírnou moudrostí, a tak ze své části lesních lidí udělal elfy, na nichž nebylo nic zvířecího. A ty pak Y'ffer nazval 
bosmery. Od této chvíle nepatří bosmeři do téhož vrhu jako Khajiiti. 
 

A jelikož Y'ffer nedokázal pochopit hodnotu tajemství, svým posledním dechem rozkřičel První tajemství po celé obloze, 
takže všechny Fadominy děti tak mohly překročit měsíční mřížku. Avšak Azurra ve své moudrosti zakryla uši rozlíceného 
Ahnurra a hlučného Lorchaje, takže jediní tito dva tajemství neslyšeli.  


