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O třech bratřích

N

a počátku věků se mocný sopečný bůh Štaghorš vydal mezi své věřící a vybral
mezi nimi tři bratry. Zjevil se jim v podobě ohnivého potoka a řekl jim: „Vězte,
že vy tři spolu soupeřiti budete. Kdo z vás nejvíce úspěšný bude a pokoří své
bratry nejtvrději, mým pomocníkem na věčné časy se stane.“
I bratři spolu začali soupeřit. Zpočátku byly jejich soutěže nevinné. Kdo pokácí více stromů,
kdo dokáže unést těžší náklad, kdo doběhne rychleji a kdo doběhne dále. Jak stárli, začali
soutěžit v jiných věcech, kdo postaví větší dům, nebo kdo si najde krásnější ženu. A najednou
přešlo toto soupeření ve vzájemnou sžíravou nenávist.
I přišel nejmladší a nejslabší z bratrů za Štaghoršem. Měl menší dům než jeho sourozenci,
jeho žena byla hodná a dobrá, přesto nebyla tak krásná jako ženy starších bratrů. Nejmladší
vystoupal nad plameny hory, kde náš pán přebývá, a žádal všemohoucího Štaghorše o pomoc,
neboť nejmenší úspěchy s bratry měl. I Štaghorš nechal vystoupit proud žhavé lávy a ta
sežehla nejmladšímu z těch tří jeho oči. Pak řekl: „Ty jsi mi odevzdal svůj zrak, za odměnu
radu dám ti. Lítost teď u bratra tvého prostředního vzbudíš. I domluv se s ním na bratra
nejstaršího a zaveďte ho do divočiny, kde zmrzačte mu nohy. Pak ho nechte zemřít a ty sem
se vrať.“
Nejmladší bratr pln bolesti a pocitu nekonečné ztráty očí svých, vydal se za prostředním
bratrem a plán jejich pána vyjevil mu. Prostřední bratr byl sám bohatý muž s krásným domem
a nádhernou ženou, ale přeci jen byl chudší než nejstarší bratr, který bydlel v zámku a nad
jeho ženou pěli ódy bardi z celé Kuryty. Proto přistoupil na bratrovu nabídku a společně
bratra nejstaršího do hvozdu odvedli. Tam, daleko od pomoci, kamenem kolena mu roztříštili
a na smrt ho tak odsoudili.
Nejstarší bratr umíral a proklínal své mladší bratry za zradu, kterou na něm provedli. I prosil
svého pána o pomstu a nabízel za to jakoukoliv cenu. Štaghorš, který si nejstaršího bratra, pro
jeho sílu a touhu vítězit, již dávno oblíbil, ukázal se mu v lese jako obrovský černý vlk. I řekl
mu: „Když tě kousnu, získáš část mé moci. Staneš se pánem divočiny, ve které zemřít jsi měl,
a svým bratrů pomstít se budeš moci. Nesmíš však vykřiknouti. Budu ti rvát maso a drtit
kosti, ale ty nesmíš vykřiknout, pouze silný může nést tento můj dar.“ Nejstarší bratr nastavil
Štaghoršovi ruku a vlk se mu do ní zahryzl s nesmírnou silou. Nejstarší bratr přes urputnou
bolest nevykřikl, a tak ho Štaghorš nakonec opravdu ušetřil a věnoval mu kletbu lykantropie.
Tak povstal první vlkodlak.
Prostřední bratr využil slepoty svého mladšího sourozence a tajně mu přimíchal do pití
uspávací prostředek a sám spěchal za Štaghoršem na jeho horu. V plamenech ohnivé hory ptal
se, co má dělat dál. I Štaghorš vystoupil ze svých plamenů a řekl prostřednímu bratrovi: „Váš
bratr přežil lesní zkoušku a je na cestě za vámi. Zabiješ-li svého mladšího bratra, předám tobě
dar chránit se před hněvem nejstaršího z vás. Neuděláš-li to, najde si vás a vaší krví zbrotí
Kurytskou zem.“

I vydal se prostřední bratr zpět a svého mladého bratra ubodat nožem chtěl. Přesto zaváhal.
V ten moment nevidoucí oči nejmladšího bratra rozjasněny zázrakem byly a ten vytrhl
prostřednímu bratrovi nůž a ten bez zaváhání zarazil hluboko do jeho srdce. Duše
prostředního bratra opouštěla tělo, ale Štaghorš jí uvěznil ve svém ohnivém království. Tam
vytvořil pro prostředního bratra nové tělo, do kterého vložil jeho duši, ale nedal mu žádnou
svobodnou vůli. „Byl jsi jen otrokem svých bratrů. Nejmladším ses nechal poštvat proti
nejstaršímu a jen ze strachu z jeho pomsty jsi za mnou šel. Radu, kterou jsi na mě vyžebral,
podmínil jsem úkolem. Nesplnil jsi ten úkol a zaváhal jsi v činu, kterého jsou jen silní hodni.
Teď budeš sloužit bez otázek, dokud se nerozhodnu tvůj trest ukončiti.“ Tak vznikl první
Černý rytíř, ochránce chrámu Štaghoršova.
Nejmladší bratr, vida zázrak, kterým mu jeho Bůh zachránil život, tázal se, co dostane jako
vítěz. Z temnoty vystoupil stín a Štaghorš promluvil: „Dostaneš dar z nejtemnějších. Dostaneš
moc nad nocí a ty a tví následníci budete utíkat před světlem, na připomenutí, že jejich první
povstal z temnoty. Stejně jako ty, oni se nikdy v životě nenabaží krve a budou ji chtít více a
více. Budou zabíjet a svět je bude nenávidět.“ A nejmladší bratr se tak stal prvním upírem.
Proto neustále soupeří všechny tři kasty naší církve o moc, a proto se k smrti nenávidí,
neboť jejich předky byli tři bratři, kteří žili a umírali s nenávistí.

