Ani bůh nerozumí ženám

Vládnout nebesům je práce na plný úvazek. Občas ale každý potřebuje chvilku oddechu, i
mocný bůh hromu a nebes. A tak si vyrazil do světa pročistit mysl. Nohy, někdy i křídla, to podle
nálady, ho nesly krajinou. Pozoroval obyčejné lidi i panovníky při jejich každodenních starostech.
V tom ho do očí udeřila krása, jakou nikdy nespatřil. Ani on, nejvyšší ze všech bohů, nestvořil kdy
něco krásnějšího, než byla ona. Uviděl Európu.
Ať bůh či nebůh, pěkná ženská udělá s každým chlapem to samé. Civěl a toužil po tom poznat
ji a být jí nablízku. Jenže při představě, že by na ni měl promluvit, se mu rozklepala kolena. Najednou
mu došla slova, zůstaly jen obavy. V hlavě mu vířily všemožné scénáře, co se může pokazit. Jakmile
přijde na něžné pohlaví, je bezradný i pán nebes.
Dlouhé minuty ji obdivoval se zatajeným dechem (tedy šmíroval), načež se Európa otočila a
zahlédla ho. Nezmohl se na nic jiného, než utéct, jak zpráskaný pes. Domů na Olymp se vrátil skleslý.
„Nazdar, Die!“ zdravili ho, ale on na nikoho neměl náladu. Co ho to popadlo, vždyť je nejmocnější ze
všech bytostí na Zemi. Může mít, co si zamane! Když ona byla děsivě nádherná…
Obraz Európy nedokázal vytěsnit z hlavy. Usoudil, že se nemůže tak snadno vzdát. Vzal kus
papyru, stonek rákosu namočil do inkoustu a rozepsal své milostné vyznání. Nervozita si s ním
pohrávala stejně, jako to dělá zimnice. Ruce se mu třásly natolik, že při namáčení rákosu převrhl
nádobku s inkoustem a rozlil ho po celé obloze. Obzor se rozpil jak tuš, což nezůstalo dlouho bez
odezvy. Na dveře Diovy komnaty zaklepal Hélios.
„Co vyvádíš, Die? To si vezu slunce po obloze a najednou tma jak v pytli…“
„Promiň, převrhl jsem inkoust.“
„Aha… Komu píšeš?“
„Do toho ti nic není! Nezapomeň, že máš práci, která nepočká. Musíš dovézt slunce na
západ.“
„Je mi to jasný. Ženská,“ Hélios se vydal zpět ke svému kočáru. Zeus zmáčený kus papyru
zmuchlal a zahodil. Zamknul se v komnatě a spílal sám sobě. Proč je tak těžké napsat hloupý dopis?
Byl z toho zoufalý. Na celý den se v tichosti pohroužil do svých myšlenek. Na oběti ani modlitby lidí
obracejících se k nebesům nereagoval. Když Zeus mlčí, i oblaka mlčí.
Navečer ho ze zadumání vytrhlo hlasité bušení na dveře. No jo, dnes se přeci koná porada o
osudu světa, skoro na ni zapomněl. Přijdou všichni Olympané spolu s několika dalšími členy
panteonu. Neochotně vstal z pohodlné postele, z misky položené na stolku si utrhl pár hroznů a vydal
se k zasedací místnosti. Čekalo se pouze na něj, ostatní se již usadili na svých místech.

„To je dost,“ pronesla Athéna, „konečně můžeme začít.“ Athéna se ujala slova jako hlavní
přednášející. Její hlas však pro Dia představoval jen nejasný šum kdesi v pozadí. Nevnímal jednotlivá
slova. Význam její řeči mu zcela unikal. Myslel jenom na Európu.
„Die? Die!“ okřikla ho Athéna a vrátila ho tím zpět do reality. „Mohl by ses soustředit?!
Máme neodkladné záležitosti k řešení.“
„To by nemoh, zas myslí na ženský,“ vtrhl do místnosti uřícený Hélios, jemuž pro dnešek
šichta skončila.
„Vážně, Die? To ti i po tisíci letech může nějaká lidská slečinka zamotat hlavu?“
„Kdybyste mi místo posměchu raději poradili,“ ohradil se Zeus, „pak bych se třeba mohl
soustředit i na tu potopu nebo co to tu plánujete.“
„Ano, ano, potopa. Skvělý nápad, skvělý. Hodně dušiček pro Háda, hodně,“ nadchl se pro
nápad Hádes.
„Měl si ji vzít podívat se na západ slunce. Dneska se mi fakt poved,“ pochlubil se Hélios.
„Válka!“ vykřikl s rázným bouchnutím do stolu Áres. „Válka je jediné možné řešení! Když se
všichni chlapi pozabíjej, časem ti podlehne i tahle.“
„Ano, ano, válka. Skvělý nápad, skvělý. Hodně dušiček pro Háda, hodně.“
„Ale no tak chlapci, proč hned ta násilná řešení,“ vložila se do hovoru Afrodita, „úplně by
stačilo, dát jí najevo svou lásku, obejmout ji a donést jí nějakou krásnou květinu. Něha je klíčem
k ženskému srdci.“
„Ano, ano, láska až za hrob. Taková, kvůli které by byl člověk schopný zabíjet. Skvělý nápad,
skvělý. Další dušičky pro Háda.“
„Větší blbost jsem jaktěživ neslyšel… hhhh… Nejlepší způsob, jak sbalit porádnou šťabajznu,
…eeee…. je jí vopít,“ řekl vínem opojený Dionýsos.
„Na ženu se musí chytře, pečlivě promyslet každý krok,“ nechala se slyšet Athéna, „žena touží
po emoční bouři a po tom, co nemá. Musíš jí dát najevo, že se ti líbí, ale zároveň nelíbí. Že po ní
toužíš, ale netoužíš. Musíš být hodný, ale současně trochu drzý. Chápeš ne?“
„Ani trochu,“ odpověděl Zeus.
„To je tak těžký to pochopit?“
„Ano!“ zvolali jednohlasně Zeus, Apollón, Áres, Hádes, Poseidón, Héfaistos, Hélios, Dionýsos i
Hermés.
„Hihihi,“ zahihňala se Afrodita.
„Chce to velký gesto, něco, co ji úplně odrovná. Být tebou, ulovila bych toho největšího a
nejsilnějšího lva a přinesla jí jeho hlavu,“ vyjádřila svůj názor Artemis.
„Kdepak, žádná kýčovitá gesta. Neslibovat vzdušné zámky. Já bych se držela při zemi,“ dodala
Déméter.

„Ženy chtějí zažívat dobrodružství stejně jako muži. Vem ji na cesty, proplujte spolu širým
světem třeba až k Atlantidě,“ navrhl Hermés.
„S tím plutím by se dalo souhlasit,“ připojil se Poseidón, „Skylla s Charybdou by si snad daly
říct.“
„Má moudrá sestra pravdu měla, když velká gesta předkládala. Jen v provedení se zmýlila,
netřeba darovat, hlavu lva. Báseň je tím, čím ženu potěšíš,“ hlaholil s rukama zdvyženýma
v teatrálním gestu Apollón.
„Ne, ne, báseň ne. Špatný nápad, špatný. Málo dušiček pro Háda, málo.“
„Báseň už jsem zkoušel…,“ posteskl si Zeus.
„Pardón, ale pojďme se zas chovat jako dospělí. Vládneme světu a nemůžeme celou noc řešit
otcovi milostné avantýry. Navrhuji tuhle debatu ukončit. Jestli k tomu chce snad ještě někdo něco
dodat, má teď poslední šanci,“ rozhodla rázně Athéna.
„Je to starej prasák a chlívák!“ neodpustila si poznámku Héra. „Měli bysme ho zavřít do
chlíva, stejně jako tam zavíráme chovný bejky!“
„Hmm… Bejky říkáš,“ zamyslel se nahlas Zeus.
Zasedání o budoucnosti života na Zemi se protáhlo dlouho do noci, ale Zeus odcházel
spokojený. Osud lidstva ho moc nezajímal. Nyní však již věděl, jak si získá spanilou Európu. Znovu nad
tím zauvažoval a zdálo se mu to geniální. Je paradox, že s tím nápadem přišla zrovna jeho žena Héra,
jenže ona to nemyslela vážně, chtěla ho jen urazit. Jako býk nebude muset mluvit a Európa z jeho
zvířecí tváře těžko něco vyčte. Málokdo dokáže číst pocity ve tváři dobytka. Zamaskuje tak svou
nervozitu a v nové podobě si možná ani Héra nevšimne, že se zas vytratil ze svých komnat.
Samozřejmě dávno ví o jeho občasných záletech i jinam, ale těch poznámek, co kolem toho vždy má,
z toho mu jde hlava kolem.
S nadcházejícím ránem se proměnil v býka. Všechna čtyři lýtka se mu začala rozpalovat při
vzpomínce na Európu. Vrhl na sebe vědro s vodou, aby se trochu ochladil a jeho srst získala blyštivý
třpyt ve světle vycházejícího slunce. Trocha vody vychrstla i povrch zemský a na hladině moří se
objevily první kapky. Krátká přeháňka přinesla blahodárný déšť, jenž zavlažil půdu a zajistí bohatou
úrodu.
Zeus nalezl Európu na stejném místě jako předešlý den. Přiblížil se jako statný a mejestátní,
přesto však krotký býk a ona jím byla okouzlena. Brázdily spolu vrcholy hor i mořské zátoky, nakonec
ji s sebou vzal na Krétu, kde jí zjevil svou skutečnou podstatu. Po prvotním šoku se Európa uklidnila,
nicméně se v ní probudil pocit viny.
„A co Héra, Die? Jak k tomu ona přijde, když tu spolu zůstaneme?“
„O Héru se nestarej, ona je… tolerantní. Mám ji rád, ale věčnost je věčnost. Kdybychom
alespoň každý pobývali na vlastní hoře.“ Poté jí vyprávěl, jak mu učarovala, když ji poprvé spatřil, jak

po ní toužil, ale její krása ho polekala, jak jí psal dopis plný něžných slov i jak hledal rady u ostatních
bohů.
„To jsou pěkně blbý nápady,“ přerušila ho Európa, „já ti teda odhalím způsob, jak získat ženu
svého srdce. Musíš zvednout zadek a prostě to zkusit! Někdy to nevyjde, ale je to jediná cesta. Žádné
lsti a plány, to jsou jenom vaše přihlouplé božské manýry! Oháníte se věčností a nesmrtelností, jenže
to my lidé nemáme. My musíme žít teď a tady, jak nejlépe umíme. Chytnout každou příležitost za
pačesy, protože tisíc let na další čekat nemůžeme. Nesmíme se nechat strachem ochromit.
Samozřejmě děláme chyby, často samy nevíme, kudy dál. Každopádně vydat se špatnou cestou je
lepší, než zůstat stát, protože jsi o jednu možnost blíž té správné. Ale tomu vy nemůžete rozumět.“
Zeus se zastyděl. Opravdu do teď nechápal, nikdy se nad tím ani nezamýšlel. Nejenže
nerozumí ženám, vždyť on nerozumí lidem obecně! Asi by se měl častěji toulat lidskými královstvími a
pokukovat po ženách, aby se něčemu přiučil. Inu dostal lekci, z níž je třeba se poučit. Naštěstí
pochopil, co se mu Európa snažila sdělit. Až se příště zamiluje, nebude váhat a plýtvat časem, bude
konat. Promění se na první zvíře, které mu vytane na mysli. Třeba krtka.

