svatá noc
podle povídky Selmy Lagerlöfové

B

yla hluboká noc. Jeden muž chodil od
domu k domu a klepal na každé dveře,
aby si vypůjčil oheň pro svou ženu a právě
narozené dítě. Všichni lidé však spali.
Konečně v dálce uviděl světlo a vydal se
tmavou, tichou nocí za ním. Spatřil hořící
oheň, kolem kterého spaly ovce, starého
ovčáka a tři velké psy. Psi procitli, když
muže ucítili, ale nevydali ani hlásek, ani
se nepohnuli. Muž přicházel stále blíž
k ohni a některé ovce, ležící těsně při sobě,
překračoval. Žádná se nepolekala, nezved
la a neutekla. Starý, mrzutý ovčák, tvrdý
k lidem i k sobě, hodil po cizinci svou
dlouhou holí. Hůl však cizince minula,
i když byl velice blízko.
„Dobrý příteli, pomoz mi a dej mi trochu
ohně. Mé ženě se právě narodilo děťát
ko a musím je oba zahřát.“ Ovčák chtěl

odmítnout, ale s úzkostí si uvědomil, že
psi neštěkají, plaché ovce zůstávají klidné,
letící hůl podivně změnila směr.
„Vezmi si, kolik potřebuješ,“ odpověděl.
Muž se sklonil k dohořívajícímu ohni,
vzal žhavé uhlíky do rukou a položil je
na svůj plášť. Uhlíky nepopálily ani jeho
ruce, ani jeho plášť. Užaslý ovčák se zeptal:
„Co je to za podivnou noc?“ „Nepoznáš
to, dokud sám neuvidíš,“ odpověděl muž
a vydal se na cestu. Ovčák vstal a šel za
ním.
Brzy zjistil, že cizinec nemá žádný dům,
že matka s novorozeňátkem leží ve skalní
jeskyni. S dojetím vytáhl ze svého ranečku
měkkou kožešinu a podal ji cizinci. V tu
chvíli se mu otevřely oči, poznal, koho
obdaroval, a v srdci pocítil blízkost Božího
království.

První Vánoce
ve

SvoboDE
Jarka Lasoňová

J

edny z nejhezčích Vánoc jsme mohli
prožít v r. 1989, kdy nastal po nečeka
ných událostech obrat a lidé si mohli uvě
domit, že nová doba otevírá daleko větší
hodnoty i pro oslavu těchto svátků.
Celá dlouhá léta se např. ve školách
o Vánocích mluvilo pouze jako o svátcích
klidu a míru, nic bližšího. V učebnicích
se toto téma nevyskytovalo, nanejvýš nic
neříkající lidová říkadla, která s narozením
Ježíše Krista neměla vůbec nic společného.
Ve zpěvnících žádná koleda, a když, tak
upravená tak, aby v ní nebyl ani náznak
pravého smyslu Vánoc. Zato byly v módě
písně typu Vánoce, Vánoce přicházejí, kte
ré jejich poetiku nejen nepodtrhly, ale co
víc – ještě je zlehčovaly a někdy i zesměš
ňovaly.
Jistě, mnozí učitelé přesto dětem smysl
svátků dovedli vysvětlit a také našli odva

hu zazpívat i to, co bylo zakázáno, ale bylo
toho málo a celkem vzato i riskantní –
takový učitel byl na škole nežádoucí.
A tehdy právě na sklonku roku 1989
nastal náhlý zlom. Nadechli jsme se svo
body a spontánně jsme narychlo připravili
s dětmi pro veřejnost vánoční koncert –
s pravou vánoční tématikou. S průvod
ním slovem o městě Betlémě, o slavném
narození Páně a s opravdovými vánočními
koledami. A jaké bylo pro nás radostné
překvapení, když se ukázalo, že tyto písně
znají úplně všichni – děti, rodiče i ostatní
návštěvníci. A na závěr při oslavné koledě
Narodil se Kristus Pán všichni povstali, se
slzami v očích vroucně zpívali a pak ještě
dlouhou chvíli s dojetím tiše vychutnávali
nečekaný zážitek pravdy.
Přece jen bývalý režim v našem národě
všechno neudusil.

Moje vánoční

Vzpominka
Kamil Jeroným Pálka

K

dyž mi bylo pět let, kde jsou ty časy,
tak jsme trávili Vánoce u babičky,
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kde jsem společně se sestřenicí rozděloval
dárky, na kterých bylo napsáno, komu je

věnován. Já si dával bokem dárky, které
byly určeny mně, a sestřenice si schovávala
dárky, které byly určeny jí.
Až byly všem dárky rozdány, tak jsem se
pustil do rozbalování dárků, které byly
určeny mně, a sestřenice rozbalovala dárky,
jež byly určeny jí. V jednom balíčku jsem

našel kalhot
ky, které měla
dostat sestře
nice, a ona dosta
la trenýrky, které jsem měl dostat já.
Tak nás to oba pobavilo, že jsme se šli poch
lubit dospělým, které to pobavilo taky.

Proč byl u jesliček

Oslik s volkem
Bruno Ferrero – Vánoční příběhy pro potěchu duše

Z

atímco Josef s Marií putovali do Bet
léma, jeden z andělů svolal všechna
zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhod
nější, která budou v chlévě pomáhat Svaté
rodině.
Jako první se samozřejmě přihlásil lev:
„Jen král zvířat je hoden sloužit Králi
světa,“ zavrčel. Já se postavím ke vchodu
a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi při
blížit, roztrhám!“
„Jsi příliš hrubý,“ odmítl ho anděl.
Andělovi se k nohám při
točila liška. „Nejvhodněj
ší jsem přece já. Každé
ho rána pro Božího syna
ukradnu nejlepší med
a mléko. A Maria s Jose
fem se se mnou budou mít
také dobře. Každý den jim
přinesu mladou slepici.“
„Ty jsi příliš nepoctivá,“
namítl anděl.
Po těch slovech před an

dělem roztáhl svůj nádherný ocas páv.
Zamával mu peřím duhových barev před
očima a prohlásil: „Se mnou se i obyčejná
stáj změní v královský palác, který by jim
záviděl i Šalamoun!“
„Ty jsi zase moc pyšný,“ mínil anděl.
Zvířata předstupovala před anděla jedno
po druhém a vychvalovala své nejlepší
přednosti. Marně. Andělovi se nezamlou
valo ani jedno z nich. Ale všiml si osla
a vola. Pracovali na poli u vesničana, kte
rý bydlel poblíž betlémské
stáje.
Anděl na ně zavolal: „A co
mi můžete nabídnout vy?“
„Nic,“ odpověděl osel
a sklopil skromně dlouhé
uši. My jsme se nenaučili
ničemu – jenom poko
ře a trpělivosti. Všechno
ostatní nám přinese jen
rány holí.“
Vůl však nesměle namítl,
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aniž by vzhlédl od země: „Ale čas od času
bychom mohli odhánět mouchy dlouhým
ocasem.“

Konečně se anděl spokojeně usmál: „Právě
vás jsem potřeboval!“

Vánoční příběh 2003
zaznamenala Margareta Špoková

S

eděl před soudní síní, ve které se měl za
několik minut projednávat jeho případ.
Tedy, ne že by byl zrovna jeho, byl předvo
lán jako svědek. Hlavou mu letělo mnoho
myšlenek. Všechny začínaly u téhož. Také
si jeho dcera mohla dát větší pozor. A ten
mobil si do umělecké školy, kde studovala
hru na klavír, nemusela brát s sebou. Ale
vymlouvejte něco teenagerovi. Mobil byl
v šatně ukraden. Krádež nahlásili a nyní
tady sedí jako otec a zákonný zástupce
nezletilé dcery a nezbývá mu, než projít
celou soudní procedurou. Má to všechno
zapotřebí teď, pár dní před Vánoci?
Hlavou mu prolétl celý spis. Byl obsáh
lý. Profil dopadeného pachatele před ním

vyvstal velmi živě. Hodně mladý. Hm…
ročník osmdesát čtyři. Jako jeho devate
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náctiletý syn. Syn… Myšlenky mu zjihly.
Žádný svatoušek, ale… poslechne na slo
vo. Jaký rozdíl mezi ním a tím druhým.
Pachatelem. Několik vloupání a krádeží
k nedopočítání.
U dveří se ozval hluk. Aha, policejní eskor
ta přivádí mladého delikventa v poutech.
Zevrubně si ho prohlédl. Ošuntěle oble
čený, nezdravá pleť, oči těkající z místa na
místo. Nyní snad soudce už nebude otálet
se začátkem.
Konečně zaznělo jeho jméno. Po nezbyt
ných formalitách na něj státní zástupce
vypálí otázku: „Budete jako poškozený
požadovat finanční náhradu?“ To nečekal.
Mobil byl drahý, za to by pořídil několik
dárků, ale přece jen. Nastalo ticho. Pak
slyšel z vlastních úst: „Ne!“ Zachytil udive
ný pohled státního zástupce a za chvíli byl
venku. Z hloučku dalších svědků v čekár
ně zazníval vzrušený šepot. Zvláště jedna
paní se nechává slyšet. Vzduchem létají
slova jako „nárok“, „moje“, a jiné. Připadal
si hloupě.
Opět vchází do soudní síně k posledním
formalitám. Soudce jej oslovil: „Obžalova
ný se vám chce omluvit za škodu, kterou
vám způsobil.“ Oči obou se střetly. Mladí
kovy již netěkaly z místa na místo. Dívaly
se na něj a neuhýbaly.

Venku se nadechl čerstvého vzduchu. Musí
stihnout ještě koupit dárek ženě. Dnes si dá
obzvláště záležet. A u stromečku… u stro

mečku bude letos o jednoho více. Alespoň
v myšlenkách.

Dozvuky vánoc
a

bezelstne hrdinstvi
Broňa Volná

V

yprávěl mi známý, jak v době hluboké
totality přivedl syna k zápisu do 1. třídy.
„A nějakou básničku umíš?“ zeptala se
vlídně soudružka učitelka budoucího prv
ňáčka.
Chvíle ticha, a pak chlapeček, stojící
bojácně před tabulí pod obrazem prvního

tajemníka ÚV KSČ a prezidenta socialis
tické republiky, spustil: „Vroucně tě vítá
me, děťátko z nebe, ke cti tvé zpíváme,
chválíme tebe. Celý svět jásá, žes světa spá
sa, nad tebou, Ježíšku, celý svět jásá…“
A opět chvíle napjatého ticha. Naštěstí
nebyl nablízku žádný donašeč…

Postřeh
Broňa Volná

V hospodě se vždy na Mikuláše tradičně hrá
valo ochotnické divadlo. Bývala to pohádka
a po ní následovala mikulášská nadílka pro
děti. Představitel krále se rychle převlékl do
mikulášského kostýmu a už důstojně přichá

zel. Jeho asi dvouletý syn seděl s maminkou
v první řadě. Ta měla obavy, aby syn tatínka
nepoznal a nezkazil tu tajemnou atmosfé
ru. A skutečně. Už je to tady. „Mami, ten
Mikuláš má boty jako… měl ten král !“

Vánoce hrůzně veselé
požehnané Vánoce přejí Anežka a Metod Wirthovi

P

sát o Vánocích, co pro nás znamenají,
je na dlouhé řádky. Chci vám vypově

dět jeden nevšední zážitek.
S manželkou jsme uvažovali v předvánoč
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ní době, jak překvapit vnoučata. Každý
rok k nám přijdou ke stromečku a dáváme
si dárky.
V době této příhody byl věkový prů
měr vnoučat asi deset let a protože
mají ráda zvířátka, tak jsme koupili
dárek nevšední – želvy. Každá měla
svou „občanku“. Vzorně jsme je
zabalili a dali těsně před příchodem
návštěvy pod stromek.
A byl Štědrý večer a den klidu
a pokoje…
Děti jako obvykle pěly koledy a házely
pohledy pod stromeček, co asi bude v balí
ku nezvyklé velikosti. Dlouho však nepěly
a při písni Narodil se Kristus Pán se bedna

začala hýbat a vydávat různé zvuky (žel
vy asi chtěly pět s námi). Najednou začalo
něco přes obal krabice
vylézat. Děti přesta
ly pět a se strachem
v očích hleděly: „Je to
snad had, nebo…?“
Ale už byla hlava
venku a následovalo
poznání a radost veli
ká. Želvy se nemusely
namáhat vylézat, děti jim zdárně sekun
dovaly.
Závěr Vánoc u nás? Pro dospělé radost
z popukání smíchy, pro děti překvapení,
strach a veliká radost.

boty
zaznamenala Zdeňka Vitásková

N

a začátku prosince u nás večer zazvo
nil Cyril a přinesl příspěvek do
vánoční Many. Hned prý: „přečti si to“.
Když odešel, řekla jsem mamince: „Ještě
jsem do Many nepsala, měly bychom taky
něco zplodit.“ Ale na nic zvláštního jsem
si nevzpomněla. Povídám: „Mami, máš
sedmdesát osm let, tak si snad na nějakou
vánoční příhodu vzpomeneš.“ Maminka
chvíli pátrala v paměti a pak řekla: „piš“.
Bylo to pár let po válce a ještě se prodávalo
na potravinové lístky. Také jsme dostáva
li poukázky na obuv. Člověk si tak mohl
koupit za rok dvoje boty. Moje maminka
si chtěla k Vánocům jedny koupit, a tak se
vypravila do města do obchodu. Bylo to
asi hodinu cesty. Konečně si nějaké boty
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vybrala a šla je k pokladně zaplatit. Záro
veň odevzdala i poukázku na obuv. Paní
pokladní poukázku prohlížela, obrace
la a pak řekla: „Paní, na ten doklad vám
nemůžeme boty prodat. Sice je velmi
podobný poukázce na boty, ale to máte
účet od kominíka!“ Nedalo se nic dělat.
Boty si maminka odnesla někdy jindy...
A zazvonil zvonec a příběhu je konec.

…jeden vánoční
dodal Kamil Jeroným Pálka

Paní učitelka se ptá Pepíčka: „Co jste letos měli pod stromečkem?“
„Stejně jako loni… stojan!“

Vš em vá m přeji
Vánoce…
šťastné a ve selé
…a děkuji za všechny
dárečky, které jste done sli na děts
kou mši
pro jiné děti. V těchto dnech se
jim radostí
rozzáří oči také díky vám.

vánoční příběh
Lenka Volná

T

esař Josef měl starosti. Maria, dívka,
kterou miloval, čekala dítě a všichni
se ještě před jeho narozením měli vydat
na dalekou cestu. Římský císař Augustus
vydal příkaz. Každý, kdo žil v římské říši,
musel se dát zapsat ve městě, ze kterého
pocházela jeho rodina. Augustus chtěl
mít jistotu, že budou všichni zapsáni a že
budou také všichni platit daně. Josefova
rodina pocházela z rodu krále Davida.
Proto se musel vydat do Betléma, města,
kde se král David narodil. Byla to dlou
há cesta horami, sto třicet kilometrů po

neschůdných prašných cestách. Osel nesl
jídlo, teplé oblečení do studených nocí
a také oblečení pro dítě, které se mělo
každým dnem narodit. Maria byla velmi
unavená. Když konečně dorazili do Bet
léma, nemohli nalézt místo k přespání.
Hostinec už byl plný hostů, kteří se do
stejného města přišli také zapsat. Hostin
skému bylo Marie líto, ale jediné místo,
které mu ještě zbývalo, byla stáj. Byla špi
navá a plná zvířat, ale Josef byl rád i za toto
místo, protože Maria si potřebovala odpo
činout. Té noci se Mariino dítě narodilo.
-7-

Byl to syn. Zabalila ho teple do šatů, které
pro něj měla připravené, a položila ho do
jeslí. Na kopcích kolem města hlídali pas
týři svá stáda. Noc byla temná, bylo úplné
ticho, rušené občas jen
zabečením ovce. Náhle
pastýři uviděli záři. Byla
tak jasná a oslnivá, že
museli zavřít oči. Ze záře
přicházel hlas anděla,
Božího posla. „Neboj
te se. Přináším vám
radostnou novinu, vám
i celému světu. Dnes se
vám narodil Spasitel,
Bohem slíbený král, ve
městě Betlémě. Uvidí
te dítě, spící v jeslích.”
A hned uviděli pastýři
velký zástup andělů zpí
vajících chválu Bohu. „Sláva na výsostech
Bohu,” zpívali andělé, „a na zemi pokoj

všem, kdo Boha milují.” Když andělé ode
šli a nebe přestalo zářit, začali si o tom
pastýři mezi sebou povídat. „Musíme jít
do Betléma,” řekli, „a uvidíme tam, co se
stalo.” Postarali se o své
ovečky a vydali se do
města. Tam našli Marii
a Josefa a nově naro
zené dítě, které leželo
v jeslích. A pochopi
li, že to, co jim andělé
pověděli, je pravda.
Pak se vrátili ke svým
ovečkám a každému,
koho potkali, vyprávě
li o dítěti a o andělské
zvěsti. Byla to noc, na
kterou nikdy v životě
nezapomenou. Děko
vali Bohu za to, že byli
u toho, když se narodil Král. I vy, děti, jste
o Vánocích u toho! Vzpomeňte si na to…

VÁNOČNÍ STROMEČKY ZTRATILY SVÉ DÁRKY.
POMOZ DÁREČKŮM NAJÍT CESTU.
(DRUHÉ BLUDIŠTĚ JE NÁROČNĚJŠÍ)
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Dva mrazíci

Dva mrazíci, uličníci pod střechou si hráli,
houpali se na rampouchách, všemu se jen smáli.
Na okýnko nakreslili les a taky vránu,
malovali, zapomněli, že les nemá bránu.
Jedna hvězda utkala jim ze světýlka mašli,
dva mrazíci, uličníci cestu zase našli.

Červená, zlatá, zelená, co to asi
znamená?

Červená, zlatá, zelená, co to asi znamená?
Na sněhové křižovatce stojí zajíc v kožíšku,
tlapkou kličku postrkuje, tři světýlka rozsvěcuje.
Červená, zlatá, zelená, co to asi znamená?
Červená je pro jablíčko, zlatá svítí ořechům,
zelená jen jednou v roce, rozsvítí se pro Vánoce.
Červená, zlatá, zelená, Vánoce to znamená.
Obrázek andělíčka
si můžete vybarvit,
nebo použít jako
šablonu pro
malování na sklo.
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…z deníku želváka Oskara
Jak jsem šel pro stromeček

Je Štědrý den ráno a jako každý rok vyra
zíme po snídani pro stromeček. Letos je
to ale jiné. Tatínek si mě zavolal a povídá:
„Oskare, jsi už velký a šikovný želvák, co
kdyby sis vzal tentokrát na starost strome
ček ty?“ Jsem nejšťastnější a nejhrdější žel
va pod sluncem. Obléknu si šálek, ruka
vice, čepičku s bambulí, na sáňky přivážu
sekyrku a vyrážím do lesa. V lese je po
kolena sněhu a jde se mi těžce, navíc žádný
stromeček se mi nelíbí tak moc, abychom
ho mohli mít v obýváku na Vánoce. V tom
před sebou vidím vozíček s krásným smrč
kem. Rozhlédnu se a nikoho kolem sebe
nevidím. Asi bych ho neměl brát, třeba
někomu patří, ale když on je tak krásný
a já toužím mít ty nejkrásnější Váno
ce. Ještě jednou se otočím, pak popadnu
vozíček a utíkám pryč. Za zatáčkou se ale
zastavím. Slyším tenounký pláč. Co teď?
Mám se vrátit a oželet tak krásný stromek?
Chvíli přemýšlím a vracím se. U cestičky
sedí myška a pláče. „Co se ti stalo, myš
ko?“ ptám se. „Pracně jsem našla vánoční
stromeček, je to jediný dárek pro mého

brášku. Ještě nikdy žádný neviděl. A teď
je stromeček pryč.“ Stydím se. Odejdu
za zatáčku a vracím ji její vánoční dárek.
„Děkuji ti, Oskare,“ volá myška, sotva mě
s vozíčkem uvidí. Loučíme se a já mám

v srdíčku krásné teplo. Přeji vám všem
radostný Štědrý den, pac a pusu, Oskar.

trocha historie
předvánoční projev Antonína Zápotockého z roku 1952

Ch

těl bych dnes ve svém před
vánočním projevu promluvit
k těm, kteří se o Štědrém večeru nejvíce
shromažďují kolem vánočních stromků:
k našim dětem a mládeži. Vy, kteří do
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růstáte, nepozorujete ani, jak mnohé se
u nás v poslední době změnilo a mění.
Ani legendární Vánoce nezůstávají beze
změny. Září sice dále vánoční stromky,
čekají se dárky, ale mizí už jesličky, kte

ré dříve bývaly nezbytným doprovodem
vánočních svátků. Jesličky s malým Ježíš
kem musely být dříve o Vánocích v každé
domácnosti, i když jsme je museli vystří
hané z papíru zapíchat jen do mechu za
okny. Malý Ježíšek, ležící ve chlévě na
slámě vedle volka a oslíka, to byl symbol
starých Vánoc. Proč? Měl připomínat
pracujícím a bědným, že chudí patří do
chléva. Když se mohl ve chlévě narodit
a bydlet Ježíšek, proč byste tam nemohli
bydlet vy, proč by se tam nemohly rodit
vaše děti?

Nastaly mnohé převraty. I Ježíšek vyrostl
a zestaral, narostly mu vousy a stává
se z něho děda Mráz. Nechodí již nahý
a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici
a v kožichu.
Tak mluvili k chudým a pracujícím boha
tí a mocní. Děti pracujících se již nerodí
ve chlévech. Proto také
v době kapitalistické
ho panství, kdy bohatí
vládli a chudí se dřeli,
pracující namnoze ve
chlévech bydleli a jejich
děti se tam rodily. Doby
se ale změnily. Nastaly
mnohé převraty. I Ježí
šek vyrostl a zestaral,
narostly mu vousy a stá
vá se z něho děda Mráz.
Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně oble
čený v beranici a v kožichu. Nazí a otr
haní nechodí již dnes ani naši pracující
a jejich děti.
Děda Mráz přijíždí k nám od východu
a na cestu mu září také hvězdy, nejen jedi
ná betlémská. Celá řada rudých hvězd na
našich šachtách, hutích, továrnách a stav

bách. Tyto rudé hvězdy hlásají radostně,
že vaši tatínkové a maminky splnili na
svých pracovištích úkoly čtvrtého roku
první Gottwaldovy pětiletky. Čím více
je těchto zářivých hvězdiček, tím radost
nější budou naše svátky, které se stávají
svátkem radostné oslavy splnění úko
lu celoroční naší práce. Čím důsledněji
je tato prace vykonána a úkoly splněny,
s tím větší nadílkou je příjezd dědy Mráze
provázen.
Do Vánoc splníme závazky Stalinovi.
Proto dnes k radostnému vánočnímu
svátku slibme našemu osvoboditeli, pří
teli a učiteli soudruhu Stalinovi, slibme
našemu prezidentu soudruhu Gottwaldo
vi všichni my, velcí i malí, že se budeme
starat každý ze všech svých sil, abychom
své pracovní schopnosti ve školách, závo
dech i kancelářích a na každém pracov
ním místě rozvíjeli tak, aby úkoly vyty
čené pro poslední rok
Gottwaldovy pětiletky
byly do příštích Vánoc
na všech pracovištích
splněny. Aby nad vše
mi závody, šachtami,
státními statky, JZD,
ve městech i na vesni
cích se rozzářily jasné
rudé hvězdy splněných
závazků, aby naše krás
ná vlast rozkvetla no
vými květy splněných úkolů a plánu. Tím
zkřížíme také zločinné plány a úmysly
těch, kteří místo tvůrčí práce chtějí při
pravovat novou světovou válku, aby moh
li znovu zotročit naše národy a vykořisťo
vat lidskou práci. Slibme si, že ubráníme
mír a zachováme tak na celé zemi pokoj
a klid všem lidem dobré vůle!
- 11 -

vánoční povídka
Lukáš Volný

O

brovské bílé sněhové vločky se tiše
snášely k zemi a téměř neslyšně
zapadaly do velké bílé peřiny na zemi.
Vánek mezi stromy jemně šuměl a pohrá
val si s jehličím. Na temné obloze záři
ly tisíce hvězd a dodávaly jí tak vážný,
ale slavnostní vzhled. Mrzlo, a tak krok
každého tvora ve sněhu příjemně „křu
pal“. Nádherná noc…
Tedy, byla by to nádherná noc. Byla by
nádherná, kdyby neseděl na pařezu upro
střed hlubokého lesa. Bylo to již několik
hodin, co zabloudil. Ty velké sněhové
vločky, ve skutečnosti jemně dopadající na
zem, pro něj byly jako sypající se kame
ní. Ten jemný vánek ve spojení s mrazem

kých řekách a čím méně ho nacházel, tím
více putoval dále na sever a vzdaloval se od
civilizace. Chodil zásadně sám, vždyť co
kdyby se musel dělit?! Ne, o štěstí se dělit
nebude!
Poslední týdny však již byly k uzoufání.
Postavil si srub, protože mráz klesl hlubo
ko pod dvacet stupňů. Zimou tedy netr
pěl, ale docházelo mu jídlo. A začínal mít
strach. Pak dnešního odpoledne spatřil
z okna srubu mladého losa. Strhl ze stě
ny pušku a vyrazil ven. Hned první stře
lou zvíře zasáhl. Zaradoval se, ale bylo to

Byl hlavním aktérem derniéry, jejíž název
by klidně mohl být třeba „zmařený život“.
ukrajoval pomalu, ale o to krutěji zbývají
cí minuty jeho života. A obloha, ta zářící,
nádherná noční obloha byla výhledem na
neodvratný konec. Nebyl divákem velkého
dramatu, nebyl v první řadě pohodlného
divadelního křesla. Byl hlavním aktérem
derniéry, jejíž název by klidně mohl být
třeba „zmařený život“.
To mu blesklo hlavou a donutilo ho to
k sarkastickému úsměvu, pokud ještě
vůbec jeho zmrzlé tváře úsměv dovolovaly.
Ano, byl jeden z těch, kteří hledali nový
život, nový svět a opustili svou zemi. Pře
plul moře a doufal, že v divokých horách
na severu nalezne to, co ho učiní šťast
ným. Týdny a měsíce rýžoval zlato v divo
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předčasně. Los měl ještě tolik sil, že se dal
na útěk. Pronásledoval ho, několik hodin
kráčel po jeho krvavé stopě.
A pak to přišlo. Upadl, nešťastně upadl.
Pokusil se vstát, ale obrovská bolest v noze
mu to nedovolila. Plazil se, ale ne dlouho.
Začala mu být zima, protože při proná
sledování losa, který mezitím zmizel, se
nestačil obléknout. Zkoušel se vrátit po
svých stopách, ale to, co urazil v plné síle

za několik hodin by mu plazením trva
lo několik dní. Ubývaly mu síly a slunce
nemilosrdně zapadalo. Hluboká tma pak

dy v životě na oblohu. Obrátil hlavu a spo
činul očima na hvězdném nebi, které bylo
stále stejně nepřítomné a nádherně zlo

přišla náhle a jako obrovská deka zakry
la veškeré naděje. Jen ty hvězdy, jakoby
byly zvědavé na smutný konec jednoho
muže…

věstné. Hvězdy se dívaly chladně na to, jak
se naplňuje osud jednoho člověka… Než
mu spadla víčka, aby definitivně pohřbila
všechnu naději, proletěla po jinak static
ké obloze hvězda a zapadla kdesi po jeho
levé ruce. Potřetí za večer se usmál. Když
byl malý, slyšel vyprávění o nějakých třech
králích, které snad prý vedla hvězda k Bet
lému. Vzpomínal, jak příběh dopadl. Ano,
vzpomněl si rychle. Přece jako v pohádce,
všechno dopadlo dobře. Ale tak to v životě
bohužel nechodí!
Ale pak se v něm cosi vzepřelo. Pocítil
strašnou touhu žít, pocítil touhu po tom,
aby některé pohádky nebyly pohádkami.
„Budu se ještě plazit, dám do toho všech
no,“ pomyslel si. A kterým směrem? Přece
tam, kde zmizela hvězda! Ať je absurdita
života dokonána a ve smrti zpečetěna.
Zemře při cestě za hvězdou, možná pře
ludem.
Vyrazil, plazil se jako šílený, překonával
padlé stromy a sněhové závěje. Ruce si
rozdíral do krve a měl pocit, že zraněná
noha upadne. Nevěděl, jak dlouho, nevě
děl vlastně už nic.
A pak spatřil svůj srub! Za několik minut
byl uvnitř a třesoucíma se rukama rozdě
lával oheň v krbu a smrtelně vyčerpaný
usínal.
Byla noc z 24. na 25. prosinec, noc, kdy se
narodil Spasitel.

Nezemře však odevzdaně na tomto místě,
vyrazí na kteroukoli stranu!
Nějakou sílu přece jen ještě měl, ale nevě
děl, kterým směrem je napřít. Bylo mu
jasné, že těch pár set metrů, které může
zvládnout, jsou málo. Nebyl připraven
na život v divočině, nevěděl, kde je sever,
a i kdyby to věděl, nebylo by mu to nic
platné. Nezemře však odevzdaně na tomto
místě, vyrazí na kteroukoli stranu! Opět
hořký úsměv. Ano, jeho tělo bude o něko
lik metrů dále a možná ještě než vydechne
naposledy, přijdou vlci.
Jak nudné mu připadaly Vánoce doma.
Ty stejné tváře, stromečky, půlnoční mše.
Jak to nenáviděl! A kterého je vlastně
dneska? Ve srubu měl primitivní kalen
dář, díval se naposledy před několika dny.
Chvíli počítal a pak si s ironií uvědomil:
dnes je Štědrý den! Tak to je opravdu iro
nie osudu. Lesní šelmy budou mít štědrou
večeři. Ne, už ani nebude bojovat, nemá
to smysl. Bude se snažit spát, je přece tak
unavený.
Než zavřel oči, pocítil ještě náhlou a ne
překonatelnou touhu pohlédnout naposle
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Redakce Many přeje krásné a pokojné vánoční svátky naplněné radostí
z narození Ježíše Krista všem třebovickým farníkům i jejich rodinám.
A také děkuje Vám, pravidelným čtenářům, z a věrnost v uplynulém roce
a vyprošuje Vám hodně z draví a Boží požehnání do roku nového.
Gloria in excelsis Deo…
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