SLOW MOMENTS XIV.

POHÁDKA PRO DOSPĚLÉ
Měsíc – opěvovali ho básníci i zpěváci, je zvěčněn na malířských i filmových plátnech.
Fullmoon párty, tedy oslava úplňku, je nejdůležitějším dnem měsíce v Asii, Tichomoří i
Karibiku. Ani nás Měsíc nepřestává fascinovat.
Od prvního přistání na Měsíci v roce 1969 existují nejrůznější teorie o tom, že tento „malý
krok pro člověka“ byl jen nákladnou americkou filmovou produkcí pro lidstvo. Že pes
Laika v roce 1957 byl první živé stvoření ve vesmíru, víme všichni. Že se živý nevrátil, o
tom už se nemluví. Vyl a štěkal při posledním pohledu na Měsíc? To se už asi nikdy
nedozvíme.
Ještě štěstí, že tak rádi věříme pohádkám…

Žili, byli muž a žena. A protože se měli moc rádi, chtěli se stát nesmrtelnými, aby mohli být
stále spolu. Proto muž zašel za bohem Nesmrtelnosti s prosbou, zda by mu mohl vyplnit jejich
přání. Bůh chvíli uvažoval. Pak dal muži malou lahvičku a řekl: „Vyplním tvé přání. Ale dej
pozor! Až bude Měsíc v úplňku, vypijte tento nápoj společně, ale přesně na polovinu. Žádný z
vás nesmí vypít míň ani víc.“ Muž celý šťastný poděkoval a plný očekávání odešel. Doma
lahvičku pečlivě uschoval a čekal na úplněk s radostí, jak svou ženu překvapí. Když však byla
žena sama doma, náhodou lahvičku našla. Nejdříve si ji prohlížela, pak ji otevřela, přivoněla k
ní a aspoň jeden doušek chtěla ochutnat. Vtom však její muž vstoupil do dveří a ona se tak
lekla, že celý obsah najednou vypila. Nejdříve se muž rozčiloval, potom naříkal, nakonec prosil.
Ale nic nepomohlo. Jeho milovaná žena se začala vznášet a stoupala stále výš a výš, její černý
hedvábný šat vlál a letěl po obloze jako velký pták. Nakonec byla vidět jen malá tečka, která po
dlouhé předlouhé cestě přistála na Měsíci. A aby mohla být každou noc se svým milovaným
mužem, začala žena na Měsíci tančit a přitom vlajícími šaty Měsíc zakrývat. Jednou na pravé
straně, jindy na levé, někdy ho přikryla celý… Na levé straně tančila svůdná panna plná
svěžesti a lehkosti. Na pravé straně pak muž uviděl zralou ženu, citlivou a něžnou, ke konci
tance do sebe uzavřenou. Poté žena zahalila sebe i Měsíc do krvavě rudého šatu a pro muže
byla nedotknutelná. Jednou za 28 dní své šaty svlékla a své nahé bílé tělo odhalila v celé jeho
divotvorné kráse. Muž tak mohl každou noc pozorovat, jak se Měsíc mění. Jak jednou roste,
potom ubývá a přitom rozdává kouzlo a energii. A dodnes ho poslouchají moře i oceány…
Jejich láska se tak stala nesmrtelnou.
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