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Přichází květen, na mezích se začíná oteplovat a

máme tady Beltine. Oslavu lásky, divokého sexu a

nevázaného veselí, protipól trochu smutného

Samhainu. Svátek ohňů, při kterém ho čarodějnice

přeskakují pro očistu těla i ducha od zimy a všeho

starého, zatímco zbytek společnosti v něm ty

čarodějnice upaluje – i když dnes už spíš kvůli

příležitosti kvalitně a pospolu zachlastat, než na

ochranu před nimi. Pro pohany je Beltine oslavou

plodnosti a jeho barvou je červená. Na znamení

hanby ze ztráty panenství, jak píše slavná Silver

Raven.

Té se sice za podobnou hlášku opovržlivě

vysmějeme, ale se skutečným pojetím Beltinu to často

nemáme o moc opravdověji. Sice si všichni rádi

odkýváme, že taková skyclad oslava je, zejména o

Beltinu, fakt silná a mocná záležitost, ale zároveň se

polovině přikyvujících z představy, že by stáli někde

mezi lidmi úplně nahatý, ježí chlupy až na pečlivě

oblečeném zadku – a z té druhé poloviny už to občas

někdo zkusil. Doma, v temném pokojíčku a s pečlivě

zataženými závěsy. Asi na tom studu něco bude.

Ani s tou plodností to není moc slavné. Sice si to

(teda, TO ne – nejsme Bonewits na satanském rituálu,

že?) všichni necháme o rituálu nejmocnější noci

světlé strany roku požehnat bohy do kalichů, chlebů,

koláčů a sušenek, ale pokud už náhodou někdo drží

tradici a oddá se po rituálu tomu více či méně

divokému sexu, většinou to s tou plodností s pevnou

vírou ve funkční antikoncepci myslí značně

symbolicky.

Asi ani církev už se tak nemusí dvakrát obávat toho,

že by temné síly v předvečer svátku sv. Filipa s

Jakubem disponovaly o tolik vyšší mocí, než obvykle,

protože čarodějnice se sice stále „slétají“ na sabaty,

nicméně s prostopášnými orgiemi to na nich obvykle

stojí celkem za prd. Pokud to teda vůbec stojí, po

obecné porituální žranici a pijatice…

Snad by bylo fajn pro letošní rok odeslat symboliku

do háje a postavit se k Beltinu s vášní a opravdovostí.

Nehrát si na vesnické obyčeje při přeskakování

skomírajícího ohýnku, ale s odvahou a třeba i trochou

strachu proskočit hořící vatrou a pak se s milovaným

partnerem či partnerkou oddat lásce se vším všudy –

děj se vůle boží. Nakonec – říká se, že děti počaté o

beltinové noci jsou šťastné po celý život.








































