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Ú V O D

Roku 1117: „Punisa, ministr války a míru pána na‰e-
ho velekrále Vi‰nuvardhany Hoj‰ály, k úÏasu i zdû‰ení
dohnal Tody a vniknuv do Modr˘ch hor Níla, obûtoval
jejich vrcholky bohyni Lak‰mí Vítûzné...“

(Nápis ãíslo 38 z âámradÏnagaru.)

1. dubna a 8. srpna 1603: „Já, bratr Giacomo Fenicio, poslu‰n˘ syn sva-
tého Ignáce, na‰eho Otce a zakladatele na‰eho fiádu Tovary‰tva JeÏí‰ova,
byl jsem vyslán biskupem Malabáru, Donem Franciscem Rosou, spolu
s nûkolika spolubratry do Todamaly Modr˘ch hor... Razili jsme si cestu
skrz lesy pod strm˘mi skalami, pfies dravé fieky, ohroÏovali nás tygfii, slo-
ni i jiná dravá zvûfi; cesta to byla tak obtíÏná a zima tak nesnesitelná, Ïe
nûktefií z m˘ch spolubratfií se v zoufalství, Ïe nikdy nedojdeme cíle, chtû-
li vrátit... Koneãnû pak tfietího dne jsme se vysoko v horách setkali s vel-
k˘m knûzem ThodarÛ, obrovit˘m to muÏem krásného vzhledu, s hrudí
obnaÏenou, s dlouh˘mi vousy a vlasy, jeÏ nosil po vzoru NazarénÛ tak,
Ïe mu spadaly aÏ na ‰íji... V usedlosti se nacházelo asi tfiicet nebo ãtyfiicet
ThodarÛ, ktefií mû pfii‰li uvítat. V‰ichni mûli dlouhé vousy a vlasy a byli
odûni dlouh˘mi pruhy pestrobarevné látky, a to i Ïeny, jeÏ nosily dlouhé
rozpu‰tûné vlasy a tváfie nezastfiené. KdyÏ jsem se zeptal jejich knûze, zda
je Ïenat, fiekl mi, Ïe on a jeho mlad‰í bratr mají za manÏelku jednu a tu-
téÏ Ïenu... ! Tito lidé se barvou pleti podobají lidem z níÏin – nûktefií
v‰ak jsou svûtlej‰í – jsou urostlí, stfiedního vzrÛstu... KdyÏ se shromáÏdi-
li, fiekl jsem jim, Ïe jsem k nim pfii‰el jako knûz, kter˘ je pfiichází pou-
ãit... Nedomnívám se v‰ak, Ïe je teì pro na‰e Tovary‰stvo vhodná doba
v onûch konãinách nûco podnikat, neboÈ Thodares ãítají toliko tisíc lidí
a jsou roztrou‰eni po vrcholcích asi ãtyfi hor... Celá tamûj‰í oblast se po-
dobá neobydlené pustinû, vítr a podnebí jsou tu velice studené, cesta
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tam i nazpût je nesmírnû namáhavá a lze ji podniknout jen v lednu ãi
v únoru... Thodares nelze pouãit a vychovat v kfiesÈanském náboÏenství,
neÏ pouze s nejvût‰ími obtíÏemi... Dûkuji Bohu, Ïe jsem se z hor Toda-
maly vrátil, neboÈ ona cesta mne za obrovskou námahu poskytla jen ne-
patrné uspokojení...“

(Dopisy fiádovému provinciálovi Albertu Laerziovi.)

V lednu 1968: Autor této kníÏky vstoupil poprvé do Modr˘ch hor – ze-
jména na svahy Nílgiri, porostlé lesy a dÏunglemi – zde „objevil své“ Iru-
ly a oznámil uãenému svûtu, Ïe mluví dosud nepopsan˘m drávidsk˘m
jazykem. Dal‰ích tfiicet let své odborné ãinnosti pak vûnoval v˘zkumu
a popisu rÛzn˘ch kmenov˘ch spoleãenství, ob˘vajících Modré hory.
Kter˘ch? Jsou to: Kótové, Todové, Kurumbové, Badagové, Irulové
a Úráliové, Kádu Nájakové a ·ólegové. A právû jejich pfiíbûhy a povídaã-
kami, legendami, hádankami i písnûmi vás hodlá pobavit tahle kníÏka.

1980: UNESCO prohla‰uje v rámci svûtového programu „âlovûk a pro-
stfiedí“ Nílgiri – Modré hory za první indickou biosféru.

Kamil V. Zvelebil
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P r v n í  p ř í b ě h  b u d e  v y p r á v ě n í  K ó t ů

O ČAROKRÁSNÉ DÍVCE TALADŽ 
A JEJÍM NENASYTNÉM LŮNĚ

Za onûch dob byli ti dva, Mánkyn a Kul Mády, muÏ a Ïena, a mûli tfii
syny a jednu dceru. Dcera se jmenovala TaladÏ a byla tak krásná, Ïe po-
bláznila v‰echny muÏské na‰ich hor. Pfii v‰í své kráse byla TaladÏ nedo-
stupná, nezkrotná a py‰ná. V‰echny odmítla. Tehdy si fiekl Kon TúdÏ:
„Jsem muÏ, nebo baba? TaladÏ bude mou Ïenou!“ Provdali ji za nûho
a on ji uãinil svou Ïenou. A tu se probudilo její lÛno a stalo se nenasyt-
n˘m. Kon TúdÏ v‰ak hlídal TaladÏ dnem i nocí, oka z ní nespustil.

TaladÏ na‰la zalíbení v jednom z muÏÛ ve vsi a její lÛno po nûm prah-
lo. Podafiilo se jí fiíci mu potají: „Pfiijì veãer k hnoji‰ti za domem a po-
ãkej tam na mû.“ Uvafiila pro svého muÏe a sotva pozfiel dvû sousta, fiekla
mu: „Jdu se vyprázdnit.“

„Jdi a vraÈ se!“ odpovûdûl Kon TúdÏ.
Vybûhla k hnoji‰ti. Zatímco leÏela s muÏem, po kterém zatouÏila, její

muÏ dojedl a vy‰el za ní. Byla tma a TaladÏ s milencem souloÏili se zvu-
kem dÏat bot dÏat bot. Její muÏ fiekl: „Co je s tebou? Má‰ nadmuté bfii-
cho? Cos jedla?“ Odvûtila: „Jedla jsem nedovafien˘ jeãmen, bfiicho se mi
nadmulo. Vyprázdním se a budu hned zpátky. Jdi domÛ.“ KdyÏ pak
ukojili ti dva svou vá‰eÀ a milenec ode‰el, vrátila se TaladÏ ke stolu a ‰li
s manÏelem spát.

Pak, pfií‰tího rána, fiekla TaladÏ muÏi, s kter˘m veãer za domem soulo-
Ïila: „Zítra ãasnû ráno zaváÏu muÏovi oãi a poÏádám ho, aby ‰el podojit
na‰i buvolici. Ty pak pfiijì, a protoÏe moje lÛno po tobû prahne, vnikne‰
do mû zezadu.“ On fiekl: „Co kdyÏ nás pfiistihne?“ Na to TaladÏ: „Jsi
snad mÛj dûdeãek, abys mnû dával rady? Nepfiistihne nás. Zafiídím to.“
Milenec souhlasil.

âasnû ráno fiekla TaladÏ manÏelovi: „MuÏi! Pojì, bude‰ dnes dojit.
Ale jinak neÏ obvykle!“
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„Jak? Proã?“
„ProtoÏe chci vidût, jak dovedn˘ dokáÏe‰ b˘t. ZaváÏu ti oãi, a ty po-

doj krávu, ale tak, abys ani kapku mléka neztratil! Vsadím se, Ïe to ne-
dokáÏe‰!“

„To je hraãka,“ fiekl Kon TúdÏ.
Uzavfieli sázku. Ona mu pak ovázala velk˘m ‰átkem oãi a u‰i a Kon

TúdÏ stiskl nádobu nohama, posadil se pod buvolí krávu a jal se dojit.
TaladÏ popadla manÏela obûma rukama za ramena, pfiitiskla se k nûmu
a zezadu do ní vnikl její milenec, a tak souloÏili a on s ní tfiásl ze strany
na stranu a zepfiedu dozadu. Jak do ní vnikal, TaladÏ, která drÏela man-
Ïela za ramena, jím tfiásla a zmítala tak i onak, ale on pokraãoval v doje-
ní a fiíkal: „AÈ se mnou tfiese‰ jak chce‰, neztratím ani kapku mléka!“

Milenec dokonãil svou vûc a ode‰el. Poté odvázala TaladÏ muÏi ‰átek
z oãí. Av‰ak bûda! Celé vûci pfiihlíÏelo dítû, holãice. Kon TúdÏ se podíval
na holãici a pravil: „¤ekni, podojil jsem kravku tak, Ïe jsem nepfii‰el ani
o kapku mléka?“

„Podojil,“ odpovûdûla holãice, „pfiestoÏe str˘ãek Olari odnaproti do
ní zezadu trkal tak, aÏ se celá kymácela a ty s ní, neztratil jsi ani kapku
mléka!“

„Bylo tomu tak?“ vykfiikl Kon TúdÏ.
„Bylo,“ odsekla TaladÏ.
I propustil ji Kon TúdÏ a rozvedl se s ní.
Za pár dní nato fiekl muÏ jménem Kevr TúdÏ: „V‰ak já ji zkrotím! Co

nedokázal Kon TúdÏ, dokáÏu já!“ A vzal si ji za Ïenu. A uãinil to tak, Ïe
svázal svÛj ‰at pevn˘m uzlem s jejím ‰atem a tak tomu bylo dnem i nocí.

Na TaladÏ dostal zálusk muÏ, kterého zveme Tevn. LÛno TaladÏ bylo
nenasytné; i ona na‰la v Tevnovi zalíbení. KdyÏ jednoho dne TaladÏ a její
muÏ orali pole, pfiestrojil se Tevn za Ïenskou, pod svÛj ‰at vsunul velk˘ py-
tel, pfiipotácel se na pole, jako by byl tûhotnou Ïenou, a zvolal: „Pomoc!“

„Co se dûje?“
„Rodím! Po‰li svou Ïenu TaladÏ ke mnû, aby mnû byla ku pomoci

a chytla dítû!“ Kevr TúdÏ rozvázal rychle uzel a poslal svou Ïenu: „BûÏ,
pomoz jí a vraÈ se!“

Sotva dobûhla TaladÏ k Tevnovi, popadl ji, povalil ji na zem a rychle
a s chutí souloÏili, zatímco její muÏ, nic netu‰e, o nûco dál oral, hlavu
sklonûnou nad brázdou.
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Dooral a protoÏe se TaladÏ neobjevovala, ‰el se podívat, co se dûje.
Pfiistihl je oba ve chvíli, kdy vstávali ze zemû. I popadl Kevr TúdÏ svou
Ïenu a odvedl ji zpût k jejímu otci Mánkynovi a rozvedl se s ní. Od té
chvíle nebyl v celé zemi nikdo, kdo by dokázal zkrotit TaladÏ a její nena-
sytné lÛno.

AÏ na jednoho muÏe, kterého zveme Kalér TúdÏ. Ten pfii‰el k otci
Mánkynovi a fiekl: „Dej mi svou dceru za Ïenu.“ Mánkyn odvûtil: „Jdi
pryã! V celé zemi není muÏe, kter˘ by dokázal zkrotit TaladÏ. Prosím tû,
odejdi!“ Kalér fiekl: „Neodejdu. Dej mi ji za Ïenu. Zaplatím ti za ni.“
Tehdy otec Mánkyn svolil.

KdyÏ pfiivedl Kalér TaladÏ do svého domu, fiekl jí: „Îeno! Jsem velice
oddán bohÛm. Bozi mû milují. Tvoje prsy a tvoje pfiirození mnû prozra-
dí v‰e, co uãiní‰. Pozor tedy! Bude‰-li mi nevûrná, zvím to skrze tvé prsy
a tvé lÛno. A zabiju tû!“

A fiekl jí také: „Zítra poÏenu v‰echny na‰e buvoly na vysokou pastvinu
a veãer se s nimi vrátím. Dej si pozor! Nedovol Ïádnému muÏi, aby se ti
pfiiblíÏil! A pospû‰ si! Dej mi s sebou jídlo na cestu, pÛjdu.“ „Jdi a pro-
spívej a vraÈ se domÛ,“ odvûtila TaladÏ a poslala muÏe pryã.

Sotva Kalér ode‰el, TaladÏ se vypravila do vsi a její nenasytné lÛno ji
pohánûlo od domu k domu. „MÛj muÏ není doma, zahnal buvoly na vy-
sokou pastvu.“ NeÏ se TaladÏ vrátila domÛ, vrátil se tajnû i její muÏ, vy-
lezl pod stfiechu a mlãky tam sedûl. âekal.

Jeden za druh˘m pfiicházeli muÏové ze vsi. Sedm, osm, deset muÏÛ
vniklo do lÛna TaladÏ, aÏ se její pfiirození nasytilo a unavilo. Zatím sedûl
Kalér pod stfiechou a vidûl a sly‰el v‰echno, co se pfiihodilo. KdyÏ pak
TaladÏ ode‰la k potoku, aby se po v‰ech milostn˘ch hrách omyla, sesko-
ãil její muÏ dolÛ, vybûhl zadním vchodem. A tak kdyÏ se TaladÏ vracela
od potoka, vidûla manÏela, jak se vrací z vysoké pastviny.

Veãer pak prostfiel Kalér rohoÏ, v‰e si pfiipravil a fiekl: „Îeno! ProtoÏe
jsem velice oddán bohÛm, musím se na v‰echno, cos dnes dûlala, zeptat
tvého ohanbí a tv˘ch prsÛ. Svlékni se, tady se postav nahá! PfiiváÏu tû ke
sloupu, kter˘ podpírá na‰e podkroví, dám ti provaz kolem krku a roze-
vfiu ti nohy. Tvoje pfiirození a tvoje prsy, které nelÏou, mi fieknou v‰e, nic
nevynechají. Vyslechnu je pozornû.“

Jak fiekl, tak uãinil. ObnaÏil ji, pfiivázal ji s provazem kolem hrdla
a kolem nohou ke sloupu, kter˘ podpíral podkroví, a pravil: „Budu se tû
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ptát. Odpoví‰ podle pravdy, ano ãi ne, tak tomu bylo, tak tomu nebylo.“
Pak si pfied ní dfiepl s uchem pfiiti‰tûn˘m k jejímu pfiirození a fiekl: „Pro-
mluv, lÛno, poslouchám tû!“ Poté zmûnil hlas a zamumlal: „KdyÏ jsi
ode‰el s buvoly na pastvu, pozvala si k sobû milence ze v‰ech tfií skupin
na‰í vsi!“ „Je tomu tak?“ zvolal muÏ.

„Není,“ odpovûdûla TaladÏ, „moje ohanbí lÏe!“
I popadl Kalér hÛl a vykfiikl: „Proãpak lÏe‰, ty prolhaná vulvo!“ A za-

sadil pfiirození své Ïeny lehkou ránu. Pak zamumlal zmûnûn˘m hlasem:
„Pane mÛj! Já nelÏu, to moje star‰í sestra fiíká nepravdu! Zeptej se prsÛ!“

I povstal a pfiitiskl ucho k prsÛm své Ïeny a fiekl: „Mluvte, vy pûkná,
plná Àadra! Jak tomu bylo?“ Pak odpovûdûl sám sobû zmûnûn˘m hlasem:
„Na‰e sestra si pohrávala se sedmi, osmi nebo deseti muÏi u sebe v ku-
chyni, v‰ichni do ní vnikli, zepfiedu i zezadu!“

Rozvázal jí pouta a pravil: „Îeno! Co si s tebou mám poãít? Podvedla
jsi mû! Jak tû mám potrestat? Co ti mám udûlat? Mám tû zabít?“

„Pro jednou jedinkrát!“ zvolala TaladÏ. „OdpusÈ mi mÛj hfiích!“
A padla pfied ním v celé délce tûla na tváfi. Kalér jí odpustil. Pak spolu
spali.

Pfií‰tího rána bûÏela TaladÏ ke své matce Kul Mády a v‰e jí vyprávûla,
i to, jak promluvilo její pfiirození a její prsy. „Dcero, styì se,“ fiekla jí
matka, „a poÏádej muÏe, kter˘ dovede konat taková kouzla a má takovou
moc, aby tvoje lÛno a tvoje prsy umlãel, nebo se stane, Ïe o tom budou
mluvit se v‰emi lidmi v na‰ich horách, a zostudí nás pfied v‰emi Kóty,
Tody i Kurumby! Jaká hanba!“

KdyÏ se TaladÏ svûfiila Kalérovi, fiekl: „Îeno! Poradím ti. AÏ se k tobû
pfiiblíÏí nûjak˘ muÏ, buì pfiipravena takto: Pfiichystej si tfii tlusté knoty,
namoã je v oleji, zapal je a do pravé ruky vezmi nÛÏ. AÏ muÏ, kter˘ s te-
bou bude chtít leÏet, pfiijde, fiekni mu, aby si lehl první. Pak, aÏ ulehne,
vezmi do levé ruky hofiící knoty, do pravé nÛÏ a obejdi muÏe a skloÀ se
nad ním s kfiikem „hááá!“. UãiÀ to tfiikrát. Uvidí‰, co se stane. A já dnes
odejdu s buvoly na vysokou pastvinu.“

Uãinil jako prve. Vrátil se potají domÛ, skryl se pod stfiechou a pozo-
roval, co se bude dít.

Za nûjakou dobu se objevil jeden z milencÛ. „TaladÏ,“ fiekl, „jak na to
dnes pÛjdeme?“ Odpovûdûla: „Jdi do kuchynû, pfiijdu k tobû.“ KdyÏ se
uloÏil, pfiipravila si rychle tfii tlusté knoty z hadrÛ, napustila je tukem,
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