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Jediné, co mi dochází, je fakt, že je mu to 
tak nějak jedno. Byznys, Vánoce i okolnost, 
že vstupuje do  jedné z  bašt komerčního 
světa.

„Myslel jsem, jestli je to pro tebe dost 
duchovní...,“ vyhrknu.

„Duchovní?“ Ježíš se rozesměje tak hla-
sitě, až se po nás otáčejí lidé z protější stra-
ny ulice.

„Co je to duchovní? Opak materiálního? 
Jiná forma víry? Vždyť tato budova může 
být vánoční chrám stejně jako kostel. Bu-
dova tu rozhodně nehraje roli. Pojďme!“ 
mrkne na mě spiklenecky.

„Dobře...,“ přikývnu překvapeně a  skle-
něné dveře chrámu materiálna se před 
námi otevírají dokořán.

Hned za nimi nás uloví dívka s červenou 
vánoční čepicí a vnadným poprsím.

„Dobrý den!“ usmívá se a  mává přede 
mnou parfémem. „Vánoční sleva jen pro 
vás, pane!“

Je pravda, že parfém jsem v úmyslu měl. 
Patricie by si nejraději parfémovala i zuby, 
kdyby to šlo. Vůbec nechápu, proč odmí-
tám a už vůbec nechápu, proč té dívce tak 
zírám do výstřihu. Absolutně se neovládám 
a dívka se v rozpacích vrhá se vzorkem par-
fému na jiného muže.

„Ježíši Kriste, co to je?“ chytám se 
za hlavu a v panice si uvědomuji, že sku-
tečný Ježíš mi opravdu naslouchá.

„Překvapen?“ uculuje se.
„Ano. Normálně se přece ovládám!“ 
„Normálně, jak tomu říkáš, potlačuješ 

touhy a představy.“
„A  to se mám vrhat na  každou ženu, 

která se mi líbí?“
„Není třeba, abych někomu říkal, co má 

dělat,“ odpovídá Ježíš mírně, „ale jestli je 
ti tvá závislost nepříjemná, zkus své těles-
né a mentální pochody přijímat, jaké jsou, 
a nic nehodnotit.“

Nevím proč, ale vyslovením těch slov se 
mi nesmírně ulevuje. Dokonce zvedám hla-
vu a znovu se otočím k dívce s vánoční čepi-
cí. Opatrně ji sleduji a opatrně vnímám svou 
tělesnou reakci. Nic. Nic se neděje a vůbec 
nic necítím. Pocity viny, trapnosti, sexuální 
vzrušení jako by nikdy neexisto valy.

„Ježíši! To je... to je úžasné... taková svo-
boda!“

„A uprostřed nákupního centra,“ chech-
tá se Ježíš.

„Ano. Ale kdybych to nezažil, tak bych 
nevěřil!“

„Samozřejmě... není to o víře, ale o roz-
pomenutí se na tvůj přirozený stav...“

Všímám si, jak nás dívka s parfémy po-
zoruje.

„Počkejte!“ Nečekaně se k nám rozběh-
ne. „To je pro vás!“ vyhrkne a  podává mi 

chutná med. Maximálně by vám mohl věřit. 
Jenže o  víru tady nejde a  v  případě sku-
tečného Ježíše nikdy nešlo. Jde o stav, kdy 
jednoduše JSTE. Tady a teď a bez nápovědy 
v podobě myšlenky, zážitku či duchovního 
manuálu. A  pokud takto jednoduše JSTE, 
pravděpodobně se z plna hrdla zasmějete 
všemu, co jste kdy v životě řešili, protože 
najednou víte, že to byla jen hra. 

A  když vás Patricie, vaše žena, večer 
něžně obejme, možná se jí svěříte s pokra-
čováním vašeho vánočního příběhu. S Ježí-
šem jste totiž nestrávili jen odpoledne při 
čaji, ale také jeden z  posledních dnů ad-
ventu. Zdůrazníte, že víte, že to byl jen sen, 
aby se nebála. A vlastně přitom ani nelžete.

23. prosinec 

Stojím na tramvajové zastávce a hledím 
do rušné ulice ozářené záplavou světel. Je 
mrazivo a lehce sněží. Ještě že tak! Koneč-
ně příroda pochopila, že sníh o Vánocích je 
norma, podporující vánoční štěstí, a  jako 
taková se musí dodržovat! Nemysli si, pří-
rodo, my ti ukážeme, co je dobré, co máš 
dělat a  kde nás nemáš obtěžovat svými 
rozmary! 

Když Josef Lada kreslil svou typickou vá-
noční krajinu, zřejmě netušil, jaký to bude 
mít na  jeho potomky dopad. A stejně tak 
je otázkou, jak moc přesně Ježíš věděl, jaký 
bude mít jeho zrození dopad na čas vánoč-
ní. Jsme civilizace milující mrtvé, protože 
o nich můžeme psát cokoliv. Živí většinou 
nezapadají do našich představ, ale když ze-
mřou, to je panečku jiné kafe! Proud našich 
fantazií nabývá megalomanských rozměrů 
a  mrtvý konečně ladí s  naší představou 
o tom, jak to myslel.

Lidé míří do nákupních zón a v kasách 
to šrotuje. Řádný průběh vánočních dnů 
něco stojí a také já se za pár minut nechám 
schlamstnout vyhlášenou nákupní oblu-
dou. Ještě ale na někoho čekám. Z tramva-
je číslo 11 vystupuje ON. Ježíš Nazaretský. 
Je přesný. Byli jsme domluveni na pět hodin 
a kostelní zvon právě odbíjí. Obejmeme se. 
V jeho náruči se cítím jako DOMA.

„Opravdu to chceš?“ pohlédnu mu hlu-
boce do očí.

„Co máš na  mysli?“ otáže se s  úsmě-
vem.

Pokynu směrem ke  skleněným dveřím, 
do kterých právě vstoupila matka se dvě-
ma dětmi.

„Myslíš, že se bojím?“ rozesměje se Ježíš.
„No, myslel jsem...,“ najednou nevím, jak 

pokračovat.
„Že se zaleknu té taškařice, kterou hraji 

sám se sebou?“
Vůbec nechápu, co tím Ježíš myslí.

RNDr. Jana 
Kaspar Ph.D.,
lektorka alternativní � nanční 
gramotnosti Peníze hrou

Jakožto znalkyni � nančního trhu se mi 
dostalo milé příležitosti napsat pro Me-
duňku pár řádků s tematikou � nance. Ale 
jak téma uchopit? Formou statistik a uži-
tečných kalkulací? Tématem emočních 
vzorců chování a jejich vlivu na náš život? 
Povídáním o rituálech vzývajících hojnost? 
Hru s  penězi a  o  penězích lze hrát tisíci 
způsoby. Kdesi hluboko v  nitru ale každý 
z nás vnímá skutečnou pravdu a poznání 
o tom, jak to s penězi a se životem vůbec 
je. A tak místo návodů či rad vznikla povíd-
ka, nad kterou je možné se zamyslet, ale 
také pousmát a nad ničím už nepřemýšlet. 

Představte si, že by se tu opravdu zjevil 
ON. Ježíš Nazaretský. V prosincový předvá-
noční čas.

Zazvonil by u  vašich dveří a  požádal 
o  sklenici vody. Možná byste stovkám ji-
ných přibouchli dveře před nosem, ale jeho 
byste neodmítli. Naprosto byste nechápali 
proč, ale vodu byste mu přinesli. A možná 
byste ho pozvali i na šálek čaje. Pak byste 
s ním zabředli do rozhovoru a hodiny a ho-
diny se smáli jako staří známí, kteří o sobě 
vědí všechno.

Problém by možná nastal v  okamžiku, 
kdybyste svou příhodu začali sdílet s rodi-
nou, dejme tomu na první svátek vánoční. 
U polévky by možná jen tiše zírali. U řízku 
by se po  sobě významně koukali, jako že 
pro vás mají pochopení. Kromě vaší man-
želky, které by se leskly oči slzami. Stejně 
jako ostatní by si myslela, že vás zmanipu-
loval člen zákeřné sekty.

„Karle!“ přiklonil by se k  vám po  páté 
skleničce brácha. „Všechno klape? Doma 
a tak? Není toho na tebe moc? Což tak si 
vyjet po svátcích na hory? Čerstvý vzduch, 
běžky, jen ty a já jako za starých časů.“ Jis-
tě. Kdyby na vás kolega v práci udeřil s pří-
během, jak si dával kafe s Ježíšem, a myslel 
to smrtelně vážně, taky byste mu chtěli 
pomáhat.

Takto to v naší hře na TY a  JÁ, kdy se 
vnímáme odděleně od  druhých, prostě 
chodí a nelze jinak. S aktem pomoci, pro-
viněním a  tak vůbec. Jenže pokud jste se 
setkali se skutečným Ježíšem, moc dobře 
víte, že žádné TY a JÁ neexistuje a vy jste 
se setkali se sebou samotným. Tento vhled 
do stavu Jednoty byl pro vás natolik silný 
a osvobozující, že jste se to pokusil sdělit 
svým blízkým. jenže to nejde. Slovy rozhod-
ně ne. Je to, jako byste mimozemšťanovi, 
který neochutnal cukr, vysvětlovali, jak 

5. Vánoce s Ním aneb Ježíš by se smál a smál
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o štěstí. Za ušetřené peníze si koupíme ro-
mantický pobyt v pivních lázních, popřípa-
dě je věnujeme charitě. Poradil mi to Ježíš. 
Souhlasíš?“

„Až na to, že Ježíš nic takového neradí,“ 
rozesměje se Ježíš.

„Tak co mám dělat, aby to bylo správ-
ně?“

„Přestat chtít dělat věci správně. Uvol-
ni se. Možná tě Vánoce tak, jak jsou, baví. 
V  takovém případě nic neměň. Bůh nikdy 
na  nic a  na  nikoho netlačí. Možná tě ale 
občas napadlo, jaký to všechno dává smysl, 
a pocítil jsi podivnou prázdnotu, přestože 
všeho kolem bylo dostatek. To je pravý čas 
na změnu. Ale není tím myšlena ztrápená 
manželka, děti bez dárků nebo pivní lázně.“ 

„A co je tím tedy myšleno?“
„Dej tomu volný průběh. Uvědomuj si 

každý okamžik. Uvědomuj si myšlenky. 
Uvědomuj si pocity. Uvědomuj si, jak se 
děti radují a vzápětí ječí. Uvědomuj si, jak 
ti z  toho třešní hlava a  jak máš chuť ob-
jednat ty pivní lázně. Uvědomuj si, jak tě 
Patricie objímá a jak se jí na čele objevují 
vrásky, když se naopak vzteká. Uvědomuj 
si své skutečné motivace, tělo, pohyb lžíce 
k ústům, ale nehodnoť, je-li to dobré, nebo 
špatné. Tebe se to totiž netýká. Nechej vše 
plynout jako vodu. A  dovol skutečnému 
Bohu, aby tu vánoční mozaiku poskládal 
za  tebe. Bůh se projevuje podobně jako 
voda. V  každém okamžiku plyne cestou 
nejmenšího odporu. Uvědomuj si, kdo si to 
uvědomuje, a  možná objevíš skutečného 
Boha.“

„To zní rozumně..., už jsem se bál...“
„... že ti seberu iluzi téhle červené če-

pice?“
„To ne, vlastně ano. Miluji tuhle vánoč-

ní šarádu s dárky a vymyšleným Ježíškem 
a  neumím si představit, že by nebyla. 
Uvědomuji si, jak na  tom lpím. Taková je 
pravda, a když to vyslovuji, ohromně se mi 
ulevilo.“

„A co bude dál?“ ptá se Ježíš a obrací se 
k červeně zářící reklamě.

„Obávám se, že tvé zrození oslavujeme 
i  jinými kusy oděvu, než je tato čepice,“ 
podotknu a vedu Ježíše do sekce spodního 
prádla.

„Ano,“ usměji se na Ježíše.
„A  já si uvědomila, že se chovám jako 

cvok! Nechat si řezat tělo kvůli někomu, 
kdo mi dal sbohem týden před Vánocemi? 
A  co když se dalšímu nebude líbit moje 
ucho, malíček na noze nebo nos?“

„To byste byla celá rozřezaná,“ nevy-
držím to a  rozesměji se od  ucha k  uchu. 
„Máte krásný nos, ucho i prsa a určitě si je 
nenechávejte řezat!“ dodávám a  s úlevou 
přijímám čepici.

„Ani nevíte, jak se mi ulevilo,“ chytá se 
dívka za  srdce. „A  za  peníze z  brigády si 
vyjedu na lyže do Alp! A část by mohla jít 
na charitu...,“ přemýšlí dívka nahlas.

„To jste vlastně hodně ušetřila,“ usmí-
vám se.

„Ano,“ rozesměje se konečně i dívka.
„Tak ať se daří!“ rozloučíme se, já i Ježíš.
V ruce svírám červenou čepici.
„Tak to je mazec!“ kroutím hlavou. 

„Za to, že jsem se neovládal a zíral slečně 
na prsa, dostanu dárek? Normálně bych to 
viděl na facku!“

„Normálně?“ chechtá se Ježíš. „Normál-
ně by to bylo podle tvých naučených před-
stav, ale když věci přijímáš takové, jaké 
jsou, a připustíš pravdu bez toho, aniž bys 
hodnotil, otevírá se prostor pro tisíce mož-
ností. A jen tak na okraj – co je to vlastně 
za čepici?“

„Hmm... jak bych ti to řekl... to je vlastně 
tvoje čepice!“

„Moje?“
„Ano. My si o  tobě vymysleli pohádku 

a v té pohádce ji o Vánocích nosíš na hlavě. 
Ale jen občas!“ dodávám rychle.

„Tak to bych měl napravit!“ Nasadí si Je-
žíš čepici a usmívá se. „Abyste už nemuseli 
lhát,“ mrkne na mě spiklenecky.

„Ale my to vlastně děláme kvůli dětem, 
aby byly šťastné,“ snažím se obhajovat.

„Ne,“ povídá mírným hlasem Ježíš. 
„Děláte to kvůli sobě a  svým představám 
o tom, jak by mělo šťastné dítě vypadat.“

„Víš, Ježíši, tolik vnímám tvou přítom-
nost, že to ani neumím vyslovit, ale neu-
mím si představit, že bych přišel domů 
a  řekl Patricii: Hele, Pat, tyhle Vánoce 
dětem nic nedáme. Není dobré, abychom 
v  nich podporovali bludné představy 

červenou čepici. „Dárek,“ vysvětluje, když 
vidí můj nechápavý pohled. „Mám jich tu 
pár pro VIP zákazníky...“

„Ale já přece...“
„Já vím, nic jste si nekoupil, ale to neva-

dí. Prostě dárek. A děkuji!“
„Za co?“ 
„Víte...,“ ztiší dívka hlas... „díky vám jsem 

si uvědomila jednu důležitou věc. Před týd-
nem se se mnou rozešel kluk. A víte kvůli 
čemu?“

„Nevím...,“ povídám tiše a nejsem si jis-
tý, jestli to chci vědět.

„Právě kvůli tomuhle!“ poukazuje dív-
ka na vnadnou část svého těla. „Prej jsou 
malé!“

„Vaše prsa?“
„Ano! A hned druhý den ten syčák odfr-

čel do Španělska. S moji nejlepší kamarád-
kou, co má prsa jak melouny. Týden před 
Vánocemi! Dvojitá zrada! Chápete to?“

Bezradně krčím rameny.
„Nejprve jsem myslela, že to skončím,“ 

zalesknou se dívce v očích slzy.
„Co jste chtěla skončit?“
„Život přece!“ řekne dívka, jako by to 

bylo jasné. „Takové ponížení jsem nemohla 
dopustit a pak mě to napadlo!“

„Co vás napadlo?“
„Operace!“ vyhrkne dívka. „Operace, kde 

mi zvětší prsa. To proto jsem vzala tuhle 
brigádu, abych si na ni vydělala... chápete?“

„Aha...“
„No a  dnes jste přišel vy a  zíral mi 

na prsa.“
„Ano,“ připouštím opatrně.
„Nemohl jste se od nich odtrhnout, vi-

děla jsem to...“

V edici Meduňčino vaření vyšla nová kniha Marcely Šebestové, autorky dětských 
čtyřlístkových receptářů, s názvem Babička vaří s vnoučaty víkendová menu. Menu je 
celkem dvacet, každé se skládá ze snídaně, oběda a večeře. 

Obrázky k receptům nakreslila známá ilustrátorka dětských knih Edita Plicková. Svým 
pojetím se tato kniha nachází někde na pomezí mezi dětskou literaturou a kuchařkou, 
přičemž jiná podobně koncipovaná kuchařka na trhu v současné době není. 

Medunčino
vaření

KUCHAŘKU MŮŽETE ZAKOUPIT v e-shopu na stránkách 

www.mojemedunka.cz 
nebo osobně na adrese Prokopova 15, Praha 3, po–pá 10–14 hodin.

▼ inzerce ▼

189 Kč
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„Ježíši Nazaretský, proč se tady všichni 
obracejí jen na mě a s tebou si nikdo nepo-
vídá?“ obracím se na Ježíše.

„Pravděpodobně by nebylo o čem,“ od-
větí Ježíš. „Jsi-li sám sebou, a tím pádem i ve 
spojení se vším, nelze mít žádné sny, touhy 
ani přání. Pokušení tedy nedává smysl.“

Mladík nás nedůvěřivě pozoruje. Přechod 
z  tématu zírání na prsa k hluboké � lozo� i 
v kombinaci s přímým oslovením „Ježíše“ jej 
natolik rozhodí, že mu docházejí prodejní 
argumenty. Na  takové námitky zákazníků 
není z kurzu obchodních dovedností připra-
vený.

„Když tak si to rozmyslete, pane, budu 
tady někde v prostoru,“ ukončí konverzaci 
a rychle vycouvá k jezdícím schodům, které 
ho vynesou do druhého patra.

„Ježíši, ty to máš tak jednoduché!“ krou-
tím hlavou. „Tobě se stačilo jen narodit! Nic 
jiného po tobě svět o Vánocích nechce.“

„Haha,“ směje se Ježíš, „Nezapomeň, že 
o Velikonocích to mám trošku náročnější!“

K tomu není co dodat. Smějeme se oba.
„A co se týče Vánoc,“ povídá Ježíš, když 

naše salva smíchu opadne, „ je to tvůj osob-
ní vesmír! Já víru v kouzlo Vánoc nestvořil!“

„Chápu,“ přikyvuji, „zavřel jsem se do 
svého domu a  roky v  něm urputně tvořil 
vesmír podle svých fantazií. Příručky osob-
nostního rozvoje pravily, že to dokážu, ale 
po růstu následoval pád. Jako po orgasmu, 
kdy kumulujeme to nejpříjemnější do  jedi-
ného bodu a pak ho musíme logicky opus-
tit. Takže by možná stačilo vyjít z  domu, 
aby mě mohlo osvítit skutečné slunce, mě-
síc a hvězdy a takto osvícený bych na tom 
byl jako ty. Ale o Velikonoce rozhodně ne-
stojím!“ podotýkám a znovu se neubráním 
smíchu.

„Neboj,“ povídá Ježíš, „možná bys měl to 
štěstí, že si tvého osvícení nikdo nevšimne. 
Takových osvícených, o kterých se nikdy ne-
psalo, je spousta!“

Rád bych Ježíše pozval k rodinnému vá-
nočnímu stolu. Je otázkou, co by na to řekla 
Pat, ale snad by pochopila, že to není jen 
tak někdo z ulice. Nebo bych ho mohl vydá-
vat za bratrance, který se vrátil z bermud-
ského trojúhelníku. Uchichtávám se. Je taky 
otázkou, co by na pozvání řekl Ježíš, ale zdá 
se, že je pro každou taškařici.

Postupně ale začínám chápat, že jeho 
osoba jako taková není až tak podstatná. 
A nikdy nebyla.

Opouštíme první patro obchodního 
domu a poté i obchodní dům. Sněží a vloč-
ky se třepetají v lesku vánočního osvětlení. 
Nemluvíme a  tiše vnímáme krásu. Přijíždí 
tramvaj číslo šest a Ježíš se loučí. Obejme-
me se. V  jeho náruči se cítím jako doma. 
Je to DOMA, které nikam neodchází, nepři-
chází, nevzniká ani nezaniká. Je konstantní 
a přítomné v každém okamžiku a dovoluje 
mi prožít Vánoce tak, jak se mi o tom ani 
nesnilo.

usmívá Santa Claus, takže já můžu konečně 
koupit dárek Patricii.

„Hotovo?“ ptá se Ježíš, když opouštím 
pokladnu, kde jsem zanechal dva tisíce sto 
korun českých, a v ruce třímám balíček oba-
lený stuhou zdarma.

„Ano,“ přitakávám. „Patricie miluje spod -
ní prádlo a  já to její vlastně taky!“ usmí-
vám se. „Ale jestli se mě teď zeptáš, jak to 
souvisí s  tvým zrozením a  Vánocemi, rov-
nou přiznávám, že nevím! Protože, když to 
spolu děláme, na tebe u toho rozhodně ne-
myslíme a ani na nikoho svatého. A to ani 
o Štědrém dni!“

Ježíš se rozesměje. „Doufám, že si ne-
mys líš, že Bůh někdy chtěl, abys na  něj 
MYSLEL při sexu, meditaci nebo nákupu 
vánočních dárků.“

„A  jak to tedy je?“ ptám se zaraženě 
a koutkem oka vnímám, jak se k nám blíží 
mladík se zelenou kravatou.

„Myslet na  Boha znamená, že se tvé 
JÁ vnímá jako oddělené od  Boha, a  takto 
to není. Ano, zpočátku může být myšlení 
na Boha silná podpora, ale navždy a done-
konečna to nefunguje.“

„Vážený pane, jste stý návštěvník, které-
ho jsem dnes potkal,“ dostihne mě konečně 
mladík a mává přede mnou zelenou kartič-
kou. „Mám pro vás dárek zdarma!“

„Dárek zdarma?“ pobaví mě slovní for-
mulace. „A to jsem mu ani nezíral na prsa!“ 
mrknu na  Ježíše a  mladík lehce znejistí. 
Rychle se však vzpamatuje a  pokračuje 
v naučeném monologu.

„Tato karta vám umožní nakoupit dárky 
až za  třicet tisíc. Vaše rodina zažije mega 
super Vánoce a bude vás zbožňovat. A co 
víc? Nezaplatíte ani korunu navíc. Jediné, 
co musíte, je vrátit peníze zpět do třicátého 
ledna. Jak by se vám to líbilo, pane?“

Hned zkraje na nás udeří nápis opěvující 
vánoční ponožky. Motiv sobíka na  červe-
ném podkladu. 

„Tohle nosím taky?“ ptá se Ježíš.
„Ne. Tohle v naší vánoční pohádce no-

síme my. Abychom měli ten správný pocit. 
S  tebou to vlastně nijak nesouvisí. Těžko 
říct, kde a kdy ses vytratil.“

„Bůh se neztrácí jako vánoční ponožky,“ 
usmívá se Ježíš.

„A vánoční ztrácíme obzvlášť. Po novém 
roce o nich už nevíme, přestože stojí třikrát 
více, než obyčejné.“

„Vyrábíte si vánoční ponožky jako ná-
hražku skutečného Boha,“ doplňuje Ježíš. 
„A jste ochotni za to zaplatit.“

„Ano. Ta touha po čemsi překrásném je 
tak silná! To proto jsme ochotni mačkat se 
v davech nákupních center. To proto jsme 
ochotni hádat se s  manželkou o  přítom-
nost tchyně u  vánočního stolu a  vzápě-
tí ustoupit. To proto jsme ochotni utratit 
poslední peníze za dárky, které rozzáří oči 
dětí pod stromečkem. Protože, když nasta-
ne večer toho Dne, musí to být dokonalé. 
Ulice ztichnou, světla oken se rozzáří a my 
hromadně prožíváme vánoční orgasmus. 
A ten se poté překlopí v hromadné zapíjení 
vánočního štěstí u rodinného stolu, slevo-
vé nákupy v  obchodních centrech, výlety 
do  hor, až vše do  Nového roku postupně 
opadne. Jsme tam, kde jsme byli, jen o pár 
tisíc chudší. Všichni to víme, ale rok co rok 
to opakujeme a  běda tomu, kdo by tak 
ve jménu rodinného štěstí nečinil!“

„Je to pohádka, jak jsi sám řekl. Proč ji 
tedy bereš tak vážně?“ ptá se Ježíš a hledí 
mi do  očí. Vnímám, jak mě objímá hlubi-
na klidu, na  jejímž dně poskakuje radost 
a smích.

„To víš, tak náročná předehra a orgas-
mus tě vyčerpá,“ konečně se usměji a opět 
vnímám úlevu.

„Přejete si ty ponožky zabalit?“ přeruší 
náš rozhovor prodavačka. 

„Ponožky? Zabalit?“ přistávám ze svého 
vesmírného úletu do reality.

„Dárkové balení je dnes zdarma,“ vy-
světluje a  upírá na  mě velké tmavé oči 
s nepřirozeně nalíčeným obočím.

Najednou se mi chce smát. Šíleně smát, 
aniž bych věděl proč. Rozesmívá mě po-
hled na  vánoční ponožky, slečnu i  Ježíše, 
rozesmívá mě natržená cenovka i  pohled 
na slevové kupony u pokladny. Asi jsi zešílel, 
prolétává mi hlavou myšlenka, ale já si uvě-
domuji, že je to jen myšlenka a že šílenství 
svého vánočního vesmíru spíše opouštím.

Nakonec promlouvám vážným hlasem.
„Ne, slečno, děkuju, já přišel kvůli něče-

mu jinému.“ A s noblesou pokynu k sekci 
spodního prádla.

Ježíši promiň, kvůli tobě jsem tu taky! 
Omlouvám se vzápětí a snažím se zachytit 
jeho pohled. Ježíš je však očividně zaujatý 
vánočními trenýrkami, ze kterých se na něj 

↑  Většinou na nás shlíží z kamenných 
podstavců, ale jak by to asi dopadlo, kdyby 
sestoupil přímo mezi nás? A navíc o Vánocích!


