Jak být dobrým Sparanem 6.: Berte všechno
s ledovým klidem.
Sparané se drželi týden. Pak zrádce ukázal Peršanům tajnou stezku a ti Sparanům vpadli do zad. Všech 300
Sparanů bylo pobito. Někteří v boji na život a na smrt
ztratili meč. Ale bojovali dál pěstmi a zuby.
Dokázali byste v nebezpečí života zůstat klidní jako
Sparané?

Jdeš pozdě!
Když nás je v rodině
osm a budík byl
nařízen na sedm...

Pausaniovi se to nelíbilo ani trochu. Napsal perskému králi
Xerxovi a nabídl mu, že Spartu zradí. Posel vyrazil s dopisem do perského ležení, ale po cestě mu začalo vrtat hlavou, proč se žádný z poslů před ním od Xerxa nikdy nevrátil. Otevřel tedy dopis a přečetl si jej. Na konci byl malý
dovětek...

Bla bla bla, bla bla
bla, bla...
Se srdečným
pozdravem,
Pausaniás.
P.S. Posla zabij, aby
nic neprozradil.

Pausaniás byl velký spartský vojevůdce, který pomohl porazit Peršany v roce 479 př.n.l. Ale Sparané měli pocit, že
začíná být příliš namyšlený, a požádali ho, aby se vrátil do
Sparty a obhájil se - nebo aby byl potrestán.

Místo Xerxovi donesl posel dopis Sparanům - vy byste tak
neučinili? Sparané poslali vojáky, aby Pausania zabili. Ten
uprchl do chrámu bohyně Athény a ukryl se tam v malé
modlitebně. „Tady se mě nesmíte ani dotknout. Jsem na
svaté půdě,“ prohlásil.
„Dobrá,“ řekl velitel trestné výpravy. „Ani se tě nedotkneme.“ A také své slovo dodržel. Nechal pouze zazdít dveře,
takže Pausaniás v modlitebně zemřel hlady. To měl být
Pausaniův konec. Problém byl v tom, že jeho duch začal
obcházet kolem chrámu a tropil tak příšerný rámus, že
chrám ztrácel zákazníky. Kněžka nakonec poslala pro kouzelníka - jakéhosi řeckého vymítače duchů - a ten ho konečně vyhnal...
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Věděli jste, že...
Pokud jste chtěli prokázat, že jste dobří Sparané, mohli
jste se například nechat bičovat na oltáři bohyně Artemis.
Kdo vydržel nejvíc ran, vysloužil si obdiv ostatních. Napůl
- a někdy úplně - přitom sice vykrvácel, ale byl obdivován.
Ano, jako dokonalý Sparan.

Strašidelný Sparan

