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KUS KELTA VE MNÄš ...
NedÄ›le, 29 leden 2012

Ano, asi ten obÄ•as zpÅ¯sobí, Å¾e se prostÄ› musím vydat nÄ›kam do pÅ™írody, nejlépe do míst, kde prý keltský národ po sta
A Å¾e jich je i u nás opravdu hodnÄ›. Mým nejoblíbenÄ›j&scaron;ím je VladaÅ™, velebná stolová hora s mnoÅ¾stvím zachova
valÅ¯, tak mohutných, Å¾e aÅ¾ zÅ¯stává rozum stát. Je jen kousek od mÄ›steÄ•ka Å½lutice.
Najdu pak vzrostlý dub, pohodlnÄ› se pod nÄ›j posadím a sním...
Z doby nenávratnÄ› minulé se mi vynoÅ™uje ve
nijak malebná, polozemnice plní pÅ™edev&scaron;ím funkci úkrytu a zdaleka neslouÅ¾í jako vizitka movitosti. Je tu Å¾ivo: spo
chlapík s dlouhými vlasy, jen s koÅ¾enou zástÄ›rou kolem bokÅ¯, &scaron;irokým rozmachem bu&scaron;í do rozÅ¾haveného
kusu Å¾eleza aÅ¾ jiskry létají do nÄ›kolikametrové vzdálenosti. Banda malých dÄ›tí s nudlí u nosíku se je snaÅ¾í zachytit do
usmolených ruÄ•iÄ•ek, strkají do sebe, pÅ™edhánÄ›jí se, kÅ™iÄ•í bolestí, kdyÅ¾ se jim to podaÅ™í, ale nepláÄ•ou. V&scaron;
kováÅ™ dal co proto a okamÅ¾itÄ› vykázal za vesnici se slovy: &bdquo;Nevracejte se dÅ™ív, neÅ¾ s náruÄ•í plnou poÅ™ádný
klackÅ¯, aÅ¥ se mÅ¯Å¾ete v noci ohÅ™át!&ldquo;
DÄ›tem dovádÄ›jících okolo kováÅ™e se smÄ›je kolemjdoucí dívka. Ne
nádobu Ä•erstvÄ› nadojeného mléka. Její stádeÄ•ko koz je vyhlá&scaron;ené, peÄ•uje o nÄ› ráda a dobÅ™e, je na nÄ› hrdá.
Dívka je mlaÄ•ounká a uÅ¾ jistÄ› zamilovaná, protoÅ¾e se zdobí, aby se líbila. Dlouhé hnÄ›dé vlasy má spletené do malých
copánkÅ¯, protknuté modrými peÅ™íÄ•ky sojek a sepnuté jednoduchou sponou. PÅ™esto je to vzácnost, a velká &ndash;
spona je totiÅ¾ z bronzu; dostala ji od své babiÄ•ky a ta zase od té svojí.
DívÄ•iny nahé paÅ¾e zdobí Ä•erné sapropelitové
náramky a reÅ¾ná zástÄ›ra z Ä•ásti chrání modrozelenÄ› kostkované jednoduché &scaron;aty. Je bosa, ale
na&scaron;lapuje ladnÄ› a také kotníky si ozdobila náramky. StádeÄ•ko koz ji doprovází jako vÄ›rní psíci. KováÅ™ poloÅ¾í
palici, zálibnÄ› se na dívku zadívá a bez váhání zakÅ™iÄ•í: &bdquo;Kdybys chtÄ›la, ukovám ti místo tÄ›ch Ä•erných kÅ™ehotin
náramek bronzový, posly&scaron;, kdybys chtÄ›la!&ldquo;
DÄ›vÄ•e se zasmÄ›je a pohupujíc se v bocích hlasitÄ› odpovíd
&bdquo;A ty, kdybys chtÄ›l, ukáÅ¾u ti svoje kozy!&ldquo; V&scaron;ichni, kteÅ™í jsou svÄ›dky &scaron;kádlivého rozhovoru
tÄ›ch dvou mladých, se upÅ™ímnÄ› smÄ›jí, plácají se do stehen a obdivují dívÄ•inu pohotovou dvojsmyslnou odpovÄ›Ä•. VeÄ•e
mít o Ä•em mluvit, co probírat a budou se smát znova a znova.
I kováÅ™ se baví, ale pro sebe prohodí: &bdquo;I jen poÄ•kej
o nejbliÅ¾&scaron;ím lughnasadu si tÄ› odvedu k sobÄ›, pak opravdu chtít budu a ty mi je je&scaron;tÄ› ráda ukáÅ¾e&scaron;,
je&scaron;tÄ›rko jedna prostoÅ™eká!&ldquo; Ale rozverná slavnost skliznÄ› bude aÅ¾ za dlouho... o o o
Den se zvolna c
soumrak zaÄ•íná a padla rosa.
A tak i já pÅ™estávám snít, vracím se do své doby. Zvedám se a odcházím. DomÅ¯ to
nejspí&scaron; do tmy nestihnu. Kdyby aspoÅˆ ten lughnasad nebyl tak daleko&hellip; ANINA
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