
 

 

Keltské návraty - do země Bójů (2. část)  
 (01.02.2008, 4717 přečtení)  

/Povídka z historie, která se možná nestala, ale geny předchozích generací tu jsou./  
 
Tato část navazuje na předchozí díl, kde na konci tažení na Sicílii nechal Hannibal zrádně pobít své keltské 
spojence. Římský otrok Gawar, původně kovář z kmene Bójů, je donucen k riskantnímu útěku a pokouší se o 
návrat do rodné země.  

  
 
Gladius-římský 
meč legionářů 

Centurion Aneus vstoupil do kovárny za tmy pozdě večer. V levé ruce držel révovou hůlku, která 
byla symbolem jeho moci nad stovkou vojáků. V okamžicích, kdy se dostal do stavu nejistoty, 
přehazoval si hůlku do levé ruky. Byl přecvičený levák. Všichni římští vojáci se učili bojovat v 
pravé ruce s krátkým mečem zvaným gladius a levou rukou se chránili štítem. Držet štít a meč 
opačnou rukou by znamenalo porušení řady. Kázeň a organizovanost přinášela Římu vítězství a 
peníze, za které se dalo koupit všechno.  
 

Aneus držel v pravé ruce malou skleněnou nádobkou. Gawar už centuriona očekával s tmavou 
dřevěnou krabičkou, na jejímž dokonale vyhlazeném víku byl vypálen motiv růže. Centurion 
postavil nádobku na stůl a opatrně nalil vodu po spodní rysku. Gawar pocítil neklid, ale snažil se 
jej nedat najevo. Vyndal z krabičky dvě zlaté náušnice a opatrně je vhodil do vody v nádobce. 
Hladina stoupla k druhé rysce, zdálo se však, že ji nedosahuje.  
 
"Podvedl jsi mě," zasyčel zlostně centurion. 
"Moje svědomí je čisté." 
Gawar odpověděl uctivě a ustoupil k dohořívající kovářské výhni. Snažil se mít na dosah některé 
ze svých těžkých kovářských kladiv na dlouhé násadě. Obával se ustoupit až k místu, kde ležely 
meče, které dnes opravoval a ostřil. Přiblížit se k mečům, to mohlo chápáno jako příprava na 
odpor. Gawar se málokdy setkal s muži tak vysokými a silnými jako byl on sám. Centurion však 
byl jen o málo menší, měl dokonalý výcvik a velké zkušenosti z jakéhokoliv boje muže proti 
muži. 

 
"Pane, světla už není dostatek na přesné posouzení hladiny. Nikdy jsem neviděl takto odměřovat množství 

zlata..."  
 
"Já tě naučím poslouchat!" vykřikl hněvivě centurion, přiskočil blíž a chtěl kováři zasadit ránu hůlkou do hlavy. 
Gawar to však očekával a dokázal už při nápřahu zbrzdit centurionovu ruku a pokusil se mu hůlku vykroutit z 
ruky. Hůlka pod náporem dvou silných rukou praskla a Gawar hodil do ohně vztekle kus, který mu zůstal v ruce. 
Rázem byl v beznadějné situaci. Byl otrokem a bude obviněn z útoku na centuriona římské armády. Čeká ho smrt 
ukřižováním. Gawar přeskočil lavici, kde na kůži leželo několik krátkých mečů potřených olivovým olejem. Meče 
měly nyní držadla na kovářově straně a jeden z nich stačil Gawar zvednout. Centurion vytasil svůj meč a přendal 
si ho do levé ruky. Pravou rukou vytáhl krátkou dýku a byl připraven k boji. Náhle však nečekaně ztuhl.  
 
"Odlož meč nebo tě zabiju," kovář uslyšel hlas svého přítele Barnuse, který se náhle objevil za centurionem a 
hrotem kopí se opíral do jeho zad. Bylo to jedno z kopí, které byly opřeny o stěnu v blízkosti dveří.  
 
"Zlato jsi ukradl mně a mému příteli Liviovi. Ten už zahynul mezi těmi, které jsi nechal bez pomoci obklíčené." 
"Zítra se bude vyplácet žold, dostaneš své zlato zpátky i za svého přítele." 
"Nevěřím ti, zítra nás necháš zabít."  
 

Svázali centuriona, dali mu roubík do úst a zavřeli ho do komory, kde ležela železná ruda a dřevěné uhlí. Barnus si 
vzal zlaté náušnice a vybral pro oba zbraně. Barnus nesl dva meče a Gawar několik krátkých pevných nožů, které 
při vynášení z kovárny ukryli do velkého džbánu na vodu. Barnus byl vojákem, který se málokdy dostal do 
předních linií. Jeho neúnavnou péči o koně dovedli velitelé ocenit. Rozuměl ošetřování zranění těchto ušlechtilých 
zvířat, strávil s nimi mnoho nocí, často spal na hromadě slámy blízko jemu svěřených koní.  
 
V ohradě Barnus přikázal Gawarovi rozmíchat koňský hnůj s močůvkou a natřít touto páchnoucí směsicí zadní 
nohy hnědé klisny.  
 
"To bude tvoje kobyla, je to hodné a klidné zvíře. Strážím řekneme, že má koliku a potřebuje dlouhou dobu vodit, 
aby neuhynula."  
 
Pak si Gawar opláchl ruce a přistoupil zpředu ke statnému hřebci. Pohladil ho po hřívě a po hřbetu a klidně na něj 
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promluvil. Sehnul se k přední noze a zvedl ji rychle nahoru jako při kování. Barnus k ohnutému kopytu přiložil 

kousek křivé révové hůlky a obtočil vše pevně dlouhým pásem látky. Hřebec nemohl na ohnuté přední kopyto 
pořádně došlápnout a docela věrohodně kulhal.  
 
"Zavážeme mu nohu, jako že má zánět šlach a potřebuje nohu ochladit ve studené vodě. Musíme se dostat k té 
malé říčce, kterou jsme nedávno přešli."  
 
Gawar si vzpomněl na sen o dívce, která jim věštila z ruky. Řekla, že bydlí na samotě nahoře u pramene té říčky. 
Neodvážil se Barnusovi radit, ale srdce mu poskočilo radostí, když viděl, že zkušený voják půjde s ním. Možná už 
dříve Barnus přemýšlel o útěku a hned věděl, co je třeba dělat. Hlavně znal mladé muže, kteří drželi stráže. Ti si 
zvykli ho vyhledávat, když měli potíže s výstrojí. Dovedl spravovat kovové i kožené části brnění legionářů, které 
byly často příčinou úporně svědících odřenin. Barnus věděl, jak má s vojákem před bojem promluvit a hlavně ho 
vyslechnout. Mnozí myslili na dívku, kterou museli opustit, často mysleli na matku a rodinu. Jiné pronásledoval 
noční děs po zabití prvního nepřítele. Gawar obdivoval Barnusův klid. Tvářil se, jako by měl spoustu času a nikam 
nespěchal. Nevysvětlil Gawarovi, jak se má chovat před strážemi, a možná to ani sám nevěděl. Za chvíli už 
rozmlouval se stráží.  
 
"Podívej na ty náušnice, jaké umí náš kovář vytepat. Slíbil jsem je donést své dívce. A možná se tam trochu 

zdržím," zachechtal se Barnus. 
"Podobné náušnice sem taky viděl, chlubila se s nimi jedna prodejná dívčina." 
"Ale ty jsi zlatem platit nemusel."  
 
Mladý voják s hezkými rysy tváře přisvědčil a oba se rozesmáli. Barnus ještě řekl strážci větu, kterou se bude 
moci alespoň trochu hájit, až se zjistí, že z tábora utekli dva muži a ještě s sebou vzali koně.  
 
"Kobyla má koliku, kovář ji bude vodit až do rána. Hřebec má zánět šlachy a musí si nohu chladit v řece. Přijdeme 
až ráno. Kovář si chce najít pořádný kus akátového dřeva na násady kladiv. Slyšel jsi, že se mezi vojáky se říká, 
že se zítra bude vyplácet žold? Voják přece slouží pro žold, nebo ne?"  
 
"Taky jsem o žoldu slyšel. Ale moc jsem ho zatím neviděl. Původně jsem myslel, že zbohatnu, ale teď budeme 
rádi, když vyvázneme živí."  
 
Barnus pokynul strážcům a starostlivě odváděl hřebce, kterého následoval Gawar se svou kobylou. Měsíc byl 
téměř v úplňku. Po chvíli uvolnili hřebci nohu a očistili kobyle zadní nohy. Hřebec pádil stále vpředu jako pravý 
vůdce stáda a kobyla se držela vytrvale za ním. Několikrát přebrodili řeku, aby ztížili stopování. Nechávali koně 
dosyta napást a napít vody. Zvířata tušila, že je čeká celodenní běh na horkém slunci. Ráno vyrazili do suché, 
takřka neobydlené krajiny a velkým obloukem směřovali do horské oblasti, kde musely být prameny říčky. 
Pohybovali se nyní v podvečer s velkou opatrností, museli koně vést po sotva znatelné pěšině na svahu k říčce, 
která byla zde už jen nevelkým potokem. Z jedné strany byla strmá skála, na druhém břehu potoka byla místy 
rozkopaná louka s hromadami hlíny. Poblíž špatně udržovaného stavení stála ještě kůlna s nízkým začouzeným 
komínem.  
 
Gawar se zaradoval. To byla určitě ta samota, o které mluvila dívka ve snu. Nepochyboval o tom, že ji za chvíli 
uvidí. Pamatoval si dobře její krásné světlé modré oči se sytě modrými nepravidelnými paprsky, které se rozbíhaly 
ze středu od tmavší panenky. Barnus se svými instinkty vojáka nabádal k opatrnosti. Vyčkali v úkrytu v povzdálí 
do setmění. Ze stavení bylo vidět probleskování světla ohniště. Uvázali koně a přiblížili se. Nebylo slyšet štěkání 
psa, kterého by člověk s jistotou očekával na takové samotě. Za okamžik pochopili proč. Statná fena ležela 
několik desítek kroků před domem prostřelena dvěma šípy. Malá štěňata, která hledala poblíž matky záchranu, 
ležela s rozbitou hlavou poblíž. Štěňata měla bříška jako chlupaté válečky napité mlékem.  
 
Obešli opatrně stavení a v kůlně našli muže s roztříštěnou hlavou. Úder byl veden zezadu. Vedle ležela žena s 
šípem v zádech a proříznutým hrdlem.  
 
Podle hlasů byli lupiči zřejmě jen dva, spoléhali na odlehlost místa a nepostavili ani hlídku. Gawar se snažil škvírou 
podél dveří nahlížet do místnosti.  
 
"Nevím, já peníze nemám." Hlas mladé dívky zněl unaveně a rezignovaně. 
"Vím, že jsi hádala z ruky a peníze se dávaly do misky. Já jsem také zaplatil. A víš, co jsi mi řekla?"  
 
Dívka mlčela. Stála předkloněná u ohniště a otáčela opékaným kusem masa, nejspíš malým kůzletem. Ruce měla 
svázané asi na loket od sebe, aby mohla připravovat jídlo. Byla úplně nahá, zářivě světlé vlasy jí padaly na 
opálenou hruď, která náhle přecházela do bílé barvy prsou a těla. Vypadalo to, jakoby na sobě měla nějaký bílý 
těsný oblek, který až pod koleny přecházel do snědé barvy lýtek. Stála široce rozkročena, nohy měla u kotníků 
volněji přivázané k těžkému krátkému prknu. Musela se předklánět k tyči, kterou otáčela masem a její těžká prsa 



 

 

se pohupovala prověšena dolů jako dva veliké bílé hrozny vína. Chodit mohla jen krátkými krůčky, při každém 

nakročení musela táhnout za každou nohou jednu nebo druhou část prkna. Lupiči zatím popíjeli víno, žádostivě si 
ji prohlíželi a bavili se její bezmocností. Když se narovnala, uviděl Gawar zarostlý trojúhelník jejího klína. Jeho 
barva nebyla tak světlá jako její vlasy.  
 
"Řekla jsi mi, že umřu smrtí, jakou si zasloužím. A jak si myslíš, že umřeš ty?" 
"Ještě nás budeš prosit, abys směla říct, kde jsou schované peníze!" druhý lupič se přiblížil k dívce zezadu. Srazili 
ji na záda na krátkou lavici, jeden přišlápl prkno u jejích nohou. Druhý jí prohnul nazpátek jako luk a zaklesl pod 
nohu lavice provaz, který jí svazoval ruce. Dlouhý krk a hrdlo měla odhalené a vlasy jí padaly až k zemi.  
 
"Já jdu první, šlápni na to prkno."  
 
První lupič se postavil mezi její roztažené nohy a začal si stahovat šaty. Pak jí rukama přejížděl od nohou přes 
napjaté štíhlé břicho a osahával její prsa.  
 
"Když se budeš snažit, necháme tě žít. Půjdeš možná s námi."  
 
Dívka neodpovídala a očekávala se sevřenými rty svůj osud.  

 
Barnus nesl silné poleno dřeva, ale posunky naznačoval, že je třeba ještě počkat a co nejlépe využít moment 
překvapení. Gawar se však chopil polena a po krátkém rozběhu se vší rozhodností narazili těžkým polenem proti 
zámku dveří. Byla to chyba, kterou zavinil ukvapeností Gawar a mnohokrát toho později litoval. Zámek dveří se 
téměř roztříštil, ale dveře se přeci jen neotevřely. Do dalšího nárazu dali všechny síly. Dveře se rozlétly a Gawar 
jen stěží udržel rovnováhu. Poleno padlo Barnusovi pod nohy. Dalších několik vteřin Gawar nikdy nevymazal z 
paměti. Vytrhl krátký meč a skokem jej napřáhl proti muži, který sotva stačil nakročit ke stolu, kde ležel meč. 
Zdálo se, že dívka přizvedla nohy a prkno zbrzdilo jednu lupičovu nohu. Ten pak na meč nedosáhl, ale zachytil se 
jen okraje stolu. Gawar mu vší silou bodl meč z levé strany mezi žebra. Když meč vytahoval snažil se ještě 
špičkou otočit, aby zvětšil vnější ránu. Tak to slyšel od vojáků, kteří věděli, jak zasadit smrtelnou ránu. Rychle se 
otočil a musel ustoupit na levo kolem druhé strany stolu. Druhý lupič se stačil po první neúspěšné ráně dřevem 
schovat za dveřmi. Barnus neudržel rovnováhu, padl na kolena a na ruce. V příštím okamžiku mu lupič téměř 
usekl hlavu, zasáhl ho strašnou ranou shora mečem do zadní části krku.  
 
Gawar měl nyní lupiče asi tři kroky před sebou. Snažil se držet blízko stolu, který kryl jeho levou stranu a pravou 
mu nechával volnou. Uvědomil si, že by měl mít výhodu, jakou mají obránci věží, když bojují na pravotočivém 
schodišti. Lupič už byl ve střehu, v pravé ruce měl meč a v levé držel dýku. Gawar chtěl rychle zaútočit, ale 
obával se, že jakmile lupič ustoupí na dosah k dívce, může jí ohrožovat a použít ji jako rukojmí. Sledoval lupičovu 
ruku s mečem a snažil se zachytil i jeho pohyb nohou. Ten pomalu couval, ale nechal si asi dva kroky místa k 
lavici s dívkou, aby mohl při protivníkově výpadu rychle ustoupit.  
 
Vtom Gawar zpozoroval nečekaný pohyb za lupičovými zády. Ztuhnul úlekem, když uslyšel hrozný dívčin výkřik. 
Dívka dokázala zvednou nohy s těžkým prknem, udělala zoufalé salto z lavice nazad a při tom vytrčila vší silou 
nohy. Rukama se trochu vzepřela o zem, ale hlavou se udeřila zespoda o lavici. Dlouhé husté vlasy ztlumily náraz. 
Prkno, které dívka držela mezi napjatýma nohama, udeřilo plnou silou do levé nohy lupiče, který už se chystal k 
výpadu proti Gawarovi. Levé koleno se mu podlomilo, prkno zasáhlo napjaté lýtko a přerazilo Achillovu šlachu na 
patě. Lupič zůstal na okamžik v pokleku. Gawar ho rychle bodl do bližší pravé části hrudi. Meč s vodorovně 
vedeným ostřím mu přeťal prsní sval na pravé ruce a meč ztratil oporu. Kovář se opřel do meče a odhodil 
padajícího muže stranou od dívky. V příštím okamžiku probodl ležícímu lupiči srdce. Světle červená zpěněná krev 
vystříkla přímo vzhůru.  
 
Dívka se těžce sbírala ze země. Zatím stačila vyprostit své svázané ruce a vytáhnout provaz po nohou lavice. 
Gawar vyběhl k Barnusovi, ale každým krokem zpomaloval. Věděl, že takovou ránu nemohl přežít. Obrátil Barnuse 
na bok a uviděl jeho široce otevřené strnulé oči. Dívka tahala nohama prkno a pomalu se blížila ke Gawarovi.  
 
"Je mrtvý! A kvůli mě." Gawar si zoufal, ale netroufal si přímo obvinit dívku, že byla příčinou smrti přítele. 
Uvědomil si, že u obou lupičů dopomohla Gawarovi k tomu, aby jim zasadil rozhodující ránu.  
 
"Děkuji ti, Gaware. Zachránil jsi mi život, nikdy na to nezapomenu," řekla dívka a pohladila mu vlasy, když se jeho 
hlava dostala na dosah jejích spoutaných rukou. Pak nastavila svázané ruce, aby mohl přeříznout provaz.  
 
"Doufám, že jsi lepší, než tihle barbaři."  
 
Gawar nedokázal odolat a podíval se z blízka do jejího klína. Nikde neviděl krev.  
 
"Nejsem zraněna," řekla dívka a zachmuřeně se otočila bokem. Gawar si klekl jejím nohám, aby přeřezal a 



 

 

rozvázal provazy. Už se neodvažoval zvednout hlavu.  

 
Pamatuje si moje jméno, musím na ni promluvit - uvědomil si Gawar.  
 
"Budu rád tvým ochráncem, Plavo." 
"Chci daleko odtud, kde by naše děti nemusely nic takového zažít."  
 
Naše děti! Plava dávala Gawarovi naději na rodinný život, jaký si už ani nedovedl představit. Byl příliš dlouho 
otrokem a odvykl samostatnému rozhodování. Žil ze dne na den a nehleděl do budoucnosti. Barnus vždycky 
věděl, co je třeba dělat a teď ležel mrtvý u jeho nohou.  
 
Vyšel před dveře se nadechnout čerstvého vzduchu a také chtěl, aby se Plava mohla v klidu obléknout. Potřeboval 
si rozmyslet, co bude třeba udělat. Musí vykopat hroby a ukrýt na suchém místě meče. Mohou si vzít jako zbraně 
jen sekery, nože a ostré lopaty, které lze vydávat za nářadí. Koně musí propustit - mají vlevo na krku vypálené 
znaky legie a vnitřní strana podkov je jistě také označená. Koně jsou cesta ke svobodě nebo možná ke kruté 
smrti. Muži ukřižovaní na kříži s dřevěnou oporou nohou dole umírali několik dní, než jim váha těla smáčkla plíce. 
Možná si budou moci vzít koně lupičů, tím by ve stopování vznikl zmatek. Co udělají s domácími zvířaty? A co 
když Plava nebude chtít odejít?  

 
Plava vyšla v oblečení, které se podobalo tomu, které na ní viděl Gawar ve snu.  
 
"Před úsvitem musíme být v osadě, kde žije sestra mé pěstounky. Přeženou k sobě naše kozy a ovce. Oba lupiči 
měli koně. Mne překvapili jako první a chytli do sítě." Plava vykročila ke kůlně. Gawar se snažil jí zastoupit cestu. 
"Vím, že jsou mrtvi. Přinesu rýče."  
 
 
/Asi o měsíc později, vesnice jižně od města Ravenny./  
 
Leželi na kožešinách a dívali s do dohasínající kovářské výhně. Od pootevřených dveří se zdola do místnosti 
vtahoval příjemný chladný vzduch. Prožili další šťastný den. Podařilo se jim celkem dobře prodat tažného koně i 
zchátralý dřevěný vozík. Byly to už třetí koně od počátku útěku. Koně lupičů vyměnili hned druhý večer po útěku 
na pobřeží za cestu rybářskou loďkou přes Messinskou úžinu dál na sever. Opatrně sledovali statného vousatého 
rybáře s příjemnou dohněda ošlehanou tváří. Tři malé děti čekaly před jeho chatrčí a vyběhly mu radostně 
naproti. Plava ho stačila na prahu dveří oslovit a vešla s ním dovnitř. Muž nesouhlasil s návrhem, ale zdálo se, že 
nemá zájem je prozradit. Plava popošla k ženě a dala jí do ruky dvě mince. Podržela její ruku dlaní vzhůru a 
pohlédla jí do obličeje.  
 
"Tyhle peníze jsem vydělala věštěním z ruky. A mnohé z toho, co jsem předpověděla, se vyplnilo. Čeká tě dlouhý 
život, i tvé děti. Neboj se, tvůj muž se vrátí v pořádku. Zaveze nás přes úžinu daleko od přístavu na volný břeh. 
Překryje nás na dně lodi rohožemi a založí nás rybami. Vyplujeme v noci."  
 
Žena ještě váhala a podívala se nerozhodně na svého muže.  
 
"Máte čtyři děti." řekla Plava a dala ženě další čtyři mince.  
 
Gawar měl znovu strach z moře jako před cestou přes úžinu. Bylo mu na moři špatně od žaludku a ještě před 
přistáním byli založeni páchnoucími rybami. Zítra nasednou do obchodní lodě a odplují až do Venecie. A pak s 
nějakou obchodní karavanou půjdou přes Alpy. Nechá se najmout třeba jako nosič, nebo se bude starat o koně. 
Všechno je lepší, než to nevypočitatelné moře. Dnes dostal mzdu za práci v kovárně. Plava se včera radovala, 
když připravil větší železný rošt, na kterém mohla sušit a pak pomalu vypalovat svoje hrníčky a misky. Děti a žena 
majitele kovárny si přívětivou Plavu oblíbily. Každému vyrobila malý hrníček, na kterém byl hrubě vyryt jejich 
portrét a počáteční písmenko jejich jména.  
 
Plava uměla číst a psát, byla dcerou zámožného obchodníka z kmene Bójů. Nikdy nezapomněla na chvíli, kdy loď 
přepadli piráti. Odtrhli ji od rodičů a sester, které už nikdy neviděla. Prodali ji do otroctví jako kus dobytka. Na 
trhu ji koupil válečný vysloužilec s poraněnýma očima. Žil se svou ženou na samotě a sami děti neměli. Chovali se 
k ní dobře, ale musela celý den tvrdě pracovat. Nastřádali pro ni peníze, které pomáhala i sama vydělat svou 
prací a věštěním z ruky. Věřili, že se může dobře vdát. Její krása, světlé vlasy a modré oči, to bylo v jižních 
částech římské říše opravdu výjimečné.  
 
Teď ležela vedle mohutného kováře Gawara, který ji objímal kolem boků.  
 
"Dnes ne, až po měsíci v úplňku," zašeptala Plava a odtáhla jeho ruku pryč od klína. Gawar si už zvykl na to, že je 
dobré ji poslechnout. Byla skrytým vůdcem jejich rozhodování. Věděla, že stačí pár tichých slov a mohutné 



 

 

kovářovo tělo se pohne a splní její přání. Ale nejšťastnější byla, když ho měla přímo vedle sebe a dotýkal se jí, 

vždyť celé mládí prožila vlastně sama bez sourozenců a vrstevníků. Gawar brzy pochopil, že Plava mu plně 
důvěřuje a musel dávat pozor, aby nepodlehl její bezstarostnosti, se kterou si užívala večerní chvíle lásky. Měli 
před sebou ještě dalekou cestu. Vyzvala ho, aby vyprávěl o cestě s Hannibalem přes Alpy. Možná měla z hor 
stejný strach, jako on z moře. Nevadilo mu, že snadno odkývá jeho skryté myšlenky. Na nic špatného nikdy 
nemyslel, jen na to, jak ji dostat do bezpečí. Nedožadoval se vysvětlení jejích rozhodnutí.  
 
V noci vedle ní vždy ležela pevná úzká kovaná lopata s krátkou násadou, na jímž konci bylo vsazeno příčně 
dřevěné držadlo. Ještě se nezbavila obav z nočního přepadení a měla svou lopatu po ruce. Nepochyboval, že by ji 
uměla v sebeobraně použít. Vzpomněl si, jak ještě v noci po boji při měsíčním světle kopali hroby pro její 
pěstouny a pro Barnuse. Než odtáhl oba lupiče a zahrabal je v křoví, měla už Plava na louce vykopanou hlubokou 
jámu. Krátkou ostrou lopatou prudce rýpala zem a rovnou ji vyhazovala. Skoro se styděl, že v kořenech mezi 
křovím kopal tak pomalu, ale Plava to očekávala, věděla jak těžko se rýpe mezi kořeny. Uměla pracovat s hlínou 
se zručností a vytrvalostí. Uvědomil si, že celý život pracoval v kovárně a v zemi kopal vlastně jen hroby. Z 
malého džbánku vyndali tři mince a vložili je pěstounům a Barnusovi pod jazyk. Vykoupali se v chladném potoce 
úplně nazí. Plava dlouho prala Gawarovo oblečení zbarvené od krve. Nedovolila mu, aby jí s tím pomáhal. Asi 
chtěla aby se na ni díval a zapamatoval si ji tak na celý život. A to se také stalo, snadno si ji i teď vybavil jak stojí 
do půl lýtek ve vodě a měsíční světlo vykresluje její postavu.  

 
Plava jako vždy vycítila, na co Gawar myslí. Naklonila se nad něj a dlouze jeho obličej hladila svými těžkými prsy. 
Jeho tvrdé a začernalé dlaně jí byly na prsou někde nepříjemné, ale snažila se to nedat najevo. Naučila ho lehce 
hladit citlivá místa čistou vnější stranou prstů.  
 
"Musíš mi vyprávět o svém dřívějším životě a o své rodině." 
"Podobáš se trochu mojí matce a ještě víc sestře. Dělaly celý den na poli. Zdá se mi, že se známe odjakživa." 
"To je dobře. Já chci mít malé pole a zvířata, se kterými mi budou děti pomáhat. Musíme se sami uživit. Na trh 
budeme jezdit jenom prodávat keramiku a tvoje nářadí a šperky."  
 
Gawar začal vyprávět o své cestě s Hannibalem přes Alpy. Plava se vyjadřovala vždy rychle a s lehkostí. Brzy 
pochopila, že Gawar si chce vyprávění dopředu rozmyslet a nijak nenaléhala, spíš se snažila trpělivě poslouchat 
jeho vyprávění. Přistihl se několikrát během posledních dní, že přemýšlí o tom, co jí bude vyprávět. Tušil, že se 
cesty přes Alpy bojí a jejím obavám přikládal vždy velkou váhu.  

"Jaký byl Hannibal?" 

"Nebyl nijak vysoký ani silný, ale chytrý a rozhodný. Dovedl vojáky 
přesvědčit a strhnout. Chtěl být stále vpředu. Jeho těhotná žena mu 
byla na blízku. Příznaky těhotenství už na ní byly znát, ale konečně se 
zbavila ranních nevolností a mohla se před cestou najíst teplého jídla. 
Byla stále ještě štíhlá, ale břicho už měla zakulacené. Chovala se 
obdivuhodně statečně. Nikdy si nestěžovala a neporoučela vojákům, i 
když ti by jí rádi splnili každé přání, které by její cestu ulehčilo."  
 
Gawar se zarazil, trochu se lekl, že se nebude Plavě líbit, že ji v 
nejtěžších úsecích nesl na zádech v upravené nůši vystlané bílými 
kožešinami. Sám jí to nabídl a připravil sedátko. Seděla k němu zády 
přepásaná pod hrudí a měla oporou pro nohy. Nikdy neupadli a sám 
Hannibal mu osobně poděkoval při cestě vzhůru do horského sedla. To 
ještě nevěděl, že nejtěžší bude sestup sněhovým polem. Uklouznutí a 
pád na skaliska pod sněhem znamenal konec. Gawar dolů opatrně 
snášel Hannibalovu ženu v sedátku, které nyní měl vysoko na zádech a 
pod sedátkem připevnil ještě vrstvu kožešin, aby se ztlumil případný 
pád při uklouznutí. Dlouhými hůlkami udržoval rovnováhu. Sloni museli 
obcházet daleko delší a méně strmou cestou. 

  

 
Hannibal Barcas (247-182 př.n.l.), portrét z 
19. století. 

 
"Slyšela jsem, že Hannibalova žena později zemřela při předčasném porodu. A Hannibal přišel o jedno oko. Stal se 
z něho skleslý muž a nevypočitatelný vojevůdce, Ztrácel podporu vojáků, kteří mu dříve důvěřovali." 
"Já jsem u toho už nebyl. Získal jsem si v horách Hannibalovu důvěru a dostal za své služby zlatou minci. Možná 
polovina Hannibalových mužů prý při cestě přes Alpy zahynula."  
 
Gawar byl na rozdíl od Hispánců zvyklý na zimu. Po sestupu ze sněhového pole ho Hannibal vybral do malé 
skupiny Keltů určené pro zásobování. Měli rychle sestoupit do údolí a koupit ovce. Zastihla je ale bouře a museli 
pozdě večer zcela vyčerpaní vyhledat úkryt u pastevců. Když se náhle probudili, ležela na nich síť a hleděli na 
napřažené kopí. Pastevci se oprávněně obávali ozbrojených mužů.Tušili, že budou muset jít s nimi do hor, nebo je 
zabijí. Proč potřebovali tolik ovcí vysoko v horách? Jistě je tam někde nahoře mnoho vojáků nebo lupičů - až 



 

 

přijdou Římané, bude čekat pastevce odplata. Gawar vyplatil svůj život vzácnou zlatou mincí. Ukázal jim své ruce 

kováře a prosil, aby ho prodali do otroctví. Pastevci pobili vojáky, vzali jejich peníze a odehnali ovce do města na 
trh. Bylo třeba se uchýlit do oblasti, kde platila moc a právo Říma. A mlčet.  
 
"Zítra večer už poplujeme na lodi. Neboj se, budu pořád s tebou. Špatně ti bude možná jen jeden den. Teď musíš 
spát, na lodi možná neusneš několik nocí," řekla tiše Plava a zatočila se k němu do klubíčka na bok.  
 
 
Související odkazy: 
- http://www.pohanstvi.net/inde.php?menu=keltival 
- http://www.pohanstvi.net/inde.php?menu=keltoveonas  
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