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A DVENT TROCHU JINAK
Letos jsem se rozhodla prožít nádherné adventní období trochu jinak než obvykle.
Taky si říkáte, aby už bylo po svátcích, a netěšíte se na ten předvánoční úklid, pečení a shánění dárků?
Kam zmizely ty poklidné ladovské Vánoce?
Ale Vánoce přece zůstaly Vánocemi! My se měníme a náš vztah k těmto svátkům také.
A tak letos upeču o polovinu cukroví méně.
Budu mít tak více času se zamyslet a věnovat se
svým blízkým. Možná nebudu ani muset hub-

Vánocích zastavit, je nutné už teď zbrzdit a uží-

nout po Novém roce a dávat si novoroční před-

vat si předvánoční čas ve větším klidu. Vždyť

sevzetí, která stejně nikdy nesplním.

přece nevadí, že nemáme úplně perfektně uklize-

Nebudu také přesně vše plánovat, protože se
to určitě zvrtne úplně jinak - návštěva se omluví
nebo zpozdí, na Štědrý den bude třeba pršet.

no - hlavně když v našich srdcích bude pořádek
a klid.
Tak krásné prožití klidného adventu trochu jinak přeje
Lenka Zemanová

V dnešní době je třeba zpomalit. Máme-li se o

V ÁNOČNÍ AKCE V ČAJOVNĚ
Napětí z Vánoc
a drahé kameny
Jana Sedlmajerová
Jak nám mohou pomoci
drahé kameny k předvánoční pohodě.

Vědma a kartářka
Marta Gřundělová

Adventní koncert s
tibetskými mísami
Vánoční souznění
manželé Marešovi
Ivana Rea,
Harmonie
Alena Pekařová
za zvuku
Vánoční a keltské písně tibetských
se zpěvem a harfou.
mís.
6.12., 18:00, 100 Kč

7. 12., 18:00, 100 Kč

13. 12., 18:00, 100 Kč

Výklad karet,
čištění čaker,
diagnostika
zdravotního
stavu, čištění
prostorů, odvádění převtělených duší.
10.1., od 9:00 do 16:00 v
Čajovně U sv. Mikuláše
Objednávky v čajovně
(415 652 164)
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A DVENT V ČAJOVNĚ
Vánoční souznění
Ivana Rea a Alena Pekařová

Adventní koncert s tibetskými mísami,
manželé Marešovi

Vánoční a keltské písně se zpěvem a harfou.
Ivana Rea u nás v čajovně bude již potřetí.
7. 12. 2013, 18:00, 100 Kč, čaj v ceně

Harmonie za zvuku tibetských mís.
Manželé Marešovi nás navštíví již potřetí.
13. 12. 2013, 18:00 100 Kč, čaj v ceně

V ÁNOČNÍ STROMEČEK
Vánoční stromeček je jedním

Novější tradice zdobe-

z nejznámějších symbolů Vá-

ní vánočního stromečku

noc. Tradice třírozměrného

pochází z německých

stromku souvisí již se starým

měst. Jedna z prvních

Egyptem. Jedním z nejvýznam- zpráv o osvětleném stronějších egyptských bohů byl

mečku je zveřejněna v

Osiris bůh plodnosti, zároveň

brémské kronice z roku

pokládaný za vládce říše mrt-

1570.

vých. Bojoval za své vlády se
zlem. Nakonec byl zavražděn

V Česku nemá vánoční stromek tak dlouhou

svým bratrem Sutechem, rozse- tradici. Poprvé jej postakán na sedm částí a rozházen

vil ředitel Stavovského

po celém Egyptě. Osirova žena

divadla J. K. Liebich pro

Isis našla šest částí a poskládala přátele v roce 1812 na
je, jen jednu nemohla nikde najít. Tato část symbolizuje šestou
čakru – otevřené třetí oko. Až

svém zámečku.
Nový zvyk se začal
prosazovat jen pozvolna

po dlouhém strádání a putování od 40. let 19. století. Jednakonec Isis našla zářící strom s nalo se o živé stromečky
cikádami, kde na vrcholu svítilo zdobené sladkým pečiboží oko.
Světlo vánočního stromečku

vem, jablíčky a perníky.

V současné době si bez vá-

Do venkovských stavení pro- nočního stromečku nedovede-

tedy podle esoteriků symboli-

nikaly vánoční stromečky ještě

me představit Vánoce. Rozsví-

zuje otevření třetího oka, naší

pomaleji. Do 1. světové války

cený stromeček přináší světlo a

šesté čakry na čele, čakry moud- měly v mnoha domácnostech
rosti, intuice a inspirace.

jen ozdobené větve.

radost do našich srdcí.
podle Miroslava Kosa a Wikipedie
zpracovala Lenka Zemanová
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B ETLÉM
Symbolika betléma je také

vička. Miminko Ježíšek

převzata ze starého Egypta. Do

symbolizuje universální

Evropy se dostává teprve v 8.

prostor, střed. Takže bet-

století našeho letopočtu.

lém představuje nádher-

Betlém představuje pět základních životních prvků. Tak-

nou vesmírnou harmonii,
kterou vnáší i do našich

zvaná „teorie pěti prvků“ hovo- domovů, pokud si ho po-

ří o existenci prvků, v nichž pů- stavíme.
sobí tok energií Jin a Jang. Těchto pět prvků se nazývá podle

Evropská tradice betlémů pochází z Itálie roku 1223, se rozsvítil mnoha světly, jak si

starých mudrců kov, dřevo, vo- tehdy byl světec František z As- příchozí svítili na cestu pochodda, oheň a země. Největší život- sisi pozván na Vánoce šlechti-

němi. Když vystoupali k jesky-

ní moudrostí je udržet těchto

ni, uviděli jesličky, oslíčka, kra-

cem G. di Velitou na jeho pan-

pět prvků v rovnováze a harmo- ství. František pro všechny při-

vičku a malého Ježíška. Kněz

nii.

pravil výjev narození Krista v

sloužil mši a František četl úryv-

jeskyni na vrcholu skalnatého

ky z Lukášova evangelia, která

svatý Josef a oslíček. Ženské

kopce. Když nastala půlnoc, ro-

pojednává podrobně o narození

prvky jsou panna Marie a kra-

zezněly se všude zvony a kopec Krista.

Mužské prvky betléma tvoří

T ŘI KRÁLOVÉ
Tento velmi starý svátek se
slaví 12 dní po zimním sluno-

Podle křesťanské legendy

nad povahou darů, které přiná-

byli tři králové mudrci z Persie,

šejí, musíme dát za pravdu pů-

vratu, kdy dochází k sestoupení hvězdopravci, kteří podle zna-

vodnímu účelu tohoto svátku.

světla do hmoty.

Zlato—kov, který lidstvo zná

losti pohybu hvězd předpově-

Symbolika tří králů vznikla z děli narození Ježíše Krista. Jeho

nejdéle, se používá k léčbě fyzic-

obřadu očisty ohněm a kouřem, skutečné narození se datuje do

kého těla, pohybového aparátu,

kdy se pročisťovaly všechny tři

v akupunktuře na léčbu bolestí.

roku 6 na konci znamení Ryb

úrovně bytí – fyzické, duševní a při konjunkci Jupitera a Satur-

Kadidlo a myrha jsou vonné

duchovní tělo člověka. Vykuřo-

orientální pryskyřice, které slou-

nu. Tři králové přicházejí za Je-

valy se kostely, obydlí i stáje pro žíškem ve znamení Berana a
dobytek.

ží k vykuřování a očistě těla du-

přinášejí mu dary: zlato, kadidlo chovního a duševního. Energea myrhu.

ticky očisťují auru a prostor od

Bible však vůbec

zlých duchů.

neříká, kolik jich

Na svátek tří králů pak nava-

bylo. Jména Kašpar, zují Hromnice 2. února, svátek

Melichar a Baltazar

očisty vodou. Již Kelti omývali

jim byla přisouzena svá těla, místnosti a stáje vodou.
až na základě stře-

Do křesťanství se pak tento svá-

dověké legendy.

tek přenesl jako křest vodou.

Zamyslíme-li se
podle Miroslava Kosa a Wikipedie
zpracovala Lenka Zemanová
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A NDĚLÉ SE NA NÁS USMÍVAJÍ
Nikdo z nás není na světě

člověku. Každá z nich měla čtyři

sám. Každý máme svého strážného anděla, který nám byl při-

tváře a čtyři křídla. Křídly se
přimykaly jedna ke druhé. Jejich

dělen v okamžiku početí. Může-

tváře se podobaly zepředu lidské,

me se na něj obrátit, když je nám zprava lví, zleva býčí a zezadu
smutno, potřebujeme poradit a orlí. Svým vzhledem se bytosti
ochránit. Abychom mohli se

svým andělem komunikovat,
musíme nejprve poznat sami

podobaly řeřavému uhlí. Vypa-

daly jako hořící pochodně a
z ohně šlehaly blesky.“

sebe, být vyrovnaní a zklidnění.

Jak poznat svého

Anděl je naše svědomí, je to ten

strážného anděla

vnitřní hlas, který k nám promlouvá. Ptá se, zda jsme se zachovali správně.
Máme ale i svého démona - to
je to naše pokušení, lenost, sobectví a zloba. Většina z nás anděly asi nikdy neuvidí, ale přesto si můžeme jejich přítomnost
uvědomit. Uvidíme jasné světlo,
cítíme příjemné teplo, andělský
vánek, vnímáme přítomnost andělských křídel, které nás ovívají. Někdy dávají najevo svou přítomnost způsobem, který je vidět. Spatříme anděly v uskupení

mraků na obloze, najdeme malá
bílá peříčka, podoba anděla se
objeví v krystalu křišťálu, anebo
najednou od někoho dostaneme
dárek v podobě andílka. Andělé
nás provázejí po celé věky. Důkazem jsou popisy andělských
zjevení z minulosti.
Ezechiel (text byl napsán roku

558 před Kristem, kdy židovští
vyhnanci dorazili do Babylonu):
„Viděl jsem vůz, uprostřed něho
bylo cosi podobného čtyřem bytostem, které se vzhledem podobaly

Posadíme se uvolnění a
zklidnění na tiché místo, kde
budeme sami. Zapálíme svíčku (je jedno jaké barvy) a prostor očistíme kadidlem nebo

vonnou tyčinkou. Pomocí
kompasu si určíme světové strany. Obrátíme se čelem na východ a poprosíme o přítomnost
Archanděla Rafaela, který je
ochráncem rituálu a nebeským
léčitelem. Pak se postavíme čelem k jihu a poprosíme o pomoc
Archanděla Michaela, vládce

nebeských vojsk. Potom se obrátíme na západ a zavoláme Archanděla Gabriela, nebeského
posla, který předává zprávy od
Boha. Nakonec se otočíme na
sever a požádáme Archanděla
Uriela, který nám přináší tvůrčí
nápady a pomáhá při závažných
životních změnách. Archanděly
(každého z nich) voláme tak
dlouho, až cítíme jejich přítomnost.
Jsme ze všech světových stran
obklopeni archanděly, kteří nás

chrání, a nyní poprosíme, aby
přišel náš anděl strážný, dal najevo svou přítomnost a sdělil
nám své jméno. Pokud to učiní,
je to pro nás veliká pocta. Jméno
svého strážného anděla nikomu
neříkáme. Pokud už známe jeho
jméno, vždy ho tímto jménem

voláme. Dobré je si jeho jméno
představit jako hořící nápis
v prostoru.
Se svým andělem můžeme
také komunikovat pomocí plamene svíčky v uzavřeném pokoji, kde není průvan. Požádáme
ho, aby dal najevo svou přítomnost rozhýbáním plamene. Mů-

žeme ho také poprosit, aby ukázal, na jakou stranu se plamen
pohne v případě odpovědi ANO
a NE a pak mu klást důležité
otázky.
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Andělé nápomocní při
různých životních situacích
Každý z andělů má svůj duchovní domov s určitým účelem,
který nám může pomoci při naší
životní pouti. Zklidněte se, zapalte svíčku na vyčištění prostoru, a
zavolejte konkrétního anděla,

jehož pomoc potřebujete. Když
pocítíte jeho přítomnost, poproste ho o pomoc či radu. Na závěr
poděkujte andělovi za jeho podporu a útěchu.

Andělé:

tit zlo při uřknutí, uhranutí,

 Azrael – anděl smrti, volá-

me ho k umírajícím a žádáme jej o lehký důstojný od-

kletbách
 Leliel – pomůže otěhotnět

chod

(i v pozdějším věku i pro
blízkou osobu)

 Baltiel – pomáhá odpustit

a překonat vztek

 Omael – pomáhá při uz-

dravení, rehabilitacích, po

 Ezakiel – mění život na

rozcestí, pomáhá vymanit
se ze svazujících stereotypů

závažných nemocech
 Peniel – anděl pokání, po-

máhá nám odčinit naše

 Gabriel – pomáhá komuni-

kovat s nenarozenými dětmi, při těhotenství nebo po

průšvihy
 Rachmiel – anděl zdárných

potratu

a úspěšných porod

 Habiel – anděl lásky, po-

 Seheliel – voláme ho při

máhá získat partnera

 Adriel – pomáhá zlepšit

těžký životní osud
 Amael – anděl naděje (v

lásce, práci, víru do života)
 Ambriel – pomáhá najít

milosrdenství

 Temeluch – strážce a

zázraky, přináší záchranu v

kotání lodí

 Asariel – jasnovidectví, po-

máhá nahlížet do budoucnosti, předtucha, nazírání,

kojenosti a harmonie
Anděly volejte jen při závažných životních situacích, jsou při-

 Chamiel – řeší konflikty a

praveni vám kdykoliv pomoci.

patové situace
 Jehudiáš – odvádí duše

„Všichni jsme andělé, ale jen s
jedním křídlem a můžeme létat jen,
když objímáme jeden druhého.“

mrtvých a utěšuje
pozůstalé
 Lahabiel – pomáhá odvrá-

intuice

Archanděl Rafael

 Zadkiel – anděl štěstí, spo-

těžkých situacích, při požárech, zemětřeseních, ztros-

stavba domu)

ochránce miminek

 Hamied – pomáhá konat

ní, pohovory
vytčené cíle (sport, umění,

a vysávání aury

 Hael – anděl požehnání a

novou práci, výběrová říze Ariel – pomáhá splnit naše

únavě, nedostatku energie

podle Milana Doležala zpracovala Lenka Zemanová

Archanděl Uriel

Archanděl Gabriel

Archanděl Michael
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NOCHE BUEANA—VÁNOČNÍ HVĚZDA
Všichni určitě známe překrásřeny má v Mexiku, odkud
nou květinu, která zdobí naše obyd- pochází i krásná pověst. Vylí před Vánocemi. Někdo jí dává i
práví o mladé dívce, která
na štědrovečerní tabuli. Řeč je o
byla chudá a nemohla dát
vánoční hvězdě. Tvarem svých listů připomíná betlémskou hvězdu.

Ježíšovi dárek k jeho narození. Zjevil se jí anděl a poradil

Téměř všichni ji známe pod tímto jí, aby natrhala u okraje cesnázvem, ale kde se tato květina vza- ty obyčejný plevel. Položila
la a pod jakým názvem jí můžeme ho před kostelní oltář a vyještě najít?

Podle Aztéků je to Cuitlaxochitl, v překladu to znamená

rašily z něj karmínové květy.
Staly se překrásnými poisen-

tiemi - tedy vánočními
„květina, která roste ve zbytcích hvězdami.
či půdě“. V Mexiku a GuatemaMyslím si, že tento příběh je
le je známá pod názvem

„Noche Buena“ - tedy Štědrý
den. V Chile a Peru ji nazývají

„koruna And“.

opravdu krásný. Hodí se do této doby, kdy všichni kupujeme
drahé dárky. Snažíme se nej-

bližším zavděčit a vynahradit
Spojení této květiny s Vánoci tím čas, který jim nemůžeme
se traduje již od 16. století. Ko- věnovat během roku.

Ale v tom to vůbec není. Stačí
právě maličkost - jako je vánoční hvězda, která do domu přinese vánoční atmosféru.
Přeji všem hezké Vánoce, v
Novém roce štěstí, zdraví, lásku
a spokojenost.
Petra Vernerová

JAK SI PŘIPRAVIT SKVĚLÝ SVAŘÁK A DOMÁCÍ PUNČ
Pokud se chcete zahřát, naku-

Do vína je možné přidat

pte si naše kořeníčko na svařené čerstvé ovoce, mandarinky,
víno. Voní skořicí, pomerančem, pomeranče nebo ananas.
badyánem, hřebíčkem a jablíčky.
Koření vařte v malém

Chceme-li uvařit výbor-

množství vody 5 až 10 minut, ný domácí punč, místo vípak přidejte kvalitní víno a
na použijte jablečný džus,
cukr podle chuti. Víno nenechte dojít k bodu varu, pak
by se výrazně ztratil alkohol.

ovocný čaj nebo rooibos.
Přejeme Vám dobrou chuť.

Uteklo Vám některé z čísel?
Kompletní archiv najdete na
www.cajovnamikulas.cz
Pro trochu toho čajového
zákulisí navštivte náš Facebook:
www.facebook.com/cajovnausvmikulase

Čajovna U sv. Mikuláše
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OBJEKTIVEM FOTOAPARÁTU
V předvánočním čase budou zdobit
stěny naší čajovny originální fotografie Evy Fialkové. Eva je mladá,
osobitá a příjemná žena, která svými fotografiemi dokáže oslovit
všechny generace.

hlouběji, a tak jsem začala líčit
ostatní ženy. Absolvovala jsem
vizážistický rekvalifikační kurz
a poté jsem své znalosti a zkušenosti sdílela i s ostatními ženami. A v tu chvíli jsem si uvědomila, že by můj profesionální
Vím, že jsi vystudovala pedagogickou fakultu - obor občan- život naplnilo i to, zachytit
úsměv, emoci, náladu a získané
ská výchova, němčina. Co Tě
tedy přivedlo k fotografování? sebevědomí ženy objektivem
Při druhém mateřství jsem si fotoaparátu.
chtěla dokázat, že krom riflí,
pohodlných bot, vlasů svázaných v gumičce existuje i jiný
svět - svět tam venku, svět žen.
Proto jsem se rozhodla, že
dokážu být ženou. Přihlásila
jsem se na proměnu, kde si mě
vzal do péče tým, složený z vizážistky, fotografa a stylistky.
Dámy mě obletovaly celý den.
Dokonalý make-up, upravené
vlasy, boty na podpatku, šaty a
nakonec profi fotky z celého
dne! Byla jsem nadšená. Můj
první impuls změnit svůj život
od základu… Začala jsem, jako
asi každá žena u svého obličeje. Tvým hlavním tématem jsou
dívky a ženy a jejich proměna.
K mému jedinému líčidlu, řaProč právě tohle téma?
sence a tvářence přibyly oční
Mým cílem je ukázat ženám,
stíny, make-up, korektor a další
že
každá
z nás je krásná. Nezáledoplňky, o kterých jsem do té
ží
na
tom,
zda má o něco větší
doby téměř netušila, že existují.
nos, nevýrazné oči, případně
Chtěla jsem se však dostat
úzké rty. Fotografie není jen o
fyzické kráse, ale z každé z nás
vyzařuje vnitřní krása, kterou se
snažím objevit. Ženy vstupující
ke mně do ateliéru doprovází
věta: „Já nejsem v žádném případě fotogenická!". Po dvou
společně strávených hodinách
už ale odchází s úsměvem na
rtech, plná sebevědomí a vnitřní
energie. A tento moment mě
utvrzuje v tom, že téma ŽENA
je pro mě tou správnou cestou.

nosti. Od každé ženy se něco
naučím, něco předám já jí, něco
ona mně. Čas strávený u mě v
ateliéru není jen "technická" záležitost. Původně jsem pedagog
a asi i proto si s nimi ráda povídám. V průběhu si tak získám
jejich důvěru - což se promítá i v
konečném výsledku mé práce.
Zachytím tak to, co chci a co
svým okem vidím.
Jako studentka jsi pracovala u
nás v čajovně. Na co z té doby
nejraději vzpomínáš?
Na tu dobu vzpomínám velmi ráda. Když nad tím přemýšlím, majitelka čajovny i lékárny,
paní doktorka Zemanová, stojí
již od mých studentských let po
mém boku jako strážný anděl.
Nikdy mi neodepřela podat pomocnou ruku a tím mi umožnila
a umožňuje realizovat mé profesní představy. Ale zpět k otázce, nejraději vzpomínám na osobu, dnes již bohužel zesnulého
pana Kosa, který ve mně zanechal nesmazatelnou stopu a
jsem za to ráda.
Všem se líbí Tvé nádherné fotografie s čajovou tématikou,
které zdobí vstupní chodbu do
naší čajovny. Řekla bych, že
svědčí o tom, že máš ráda čaj.
Kterému dáváš přednost?
Čaj je v mém životě opravdu
důležitý, bez něho si nedokáži
představit jak rodinnou snídani,
tak například ani posezení se
svými nejbližšími a přáteli. Nejradši mám zelený neochucený.

Jakou nejzajímavější osobnost
jsi kdy fotila?
Já fotím denně zajímavé osobEva Fialková, 736 160 160, fialkova.eva1@seznam.cz

Tak a teď jste na poslední stránce tohoto „časopisu“.
Přes všechny ty informace o čajích, bylinkách, kamenech… pořád jedna chybí. Ta o čajovně. Takže...
Jméno: Čajovna U svatého Mikuláše
Co nabízím: přes 40 druhů kvalitních čajů, výbornou čokoládu,
skvělou kávu, nejrůznější mňamky, vodní dýmku, čaje a kameny, čajové náčiní a jiné nezbytnosti na prodej
Pro koho jsem: pro nekuřáky cigaret, pro kuřáky vodní dýmky,
pro mladé a naivní, ale i pro životem zkušené
Z čeho mám radost: ze zajímavých přednášek léčitelů, z dech
beroucích koncertů a z obrazů nejrůznějších autorů

Mrkněte na naše Facebookové stránky! :)

Čajovna U sv. Mikuláše
Kde nás najdete?
Beneše z Loun 321
Louny
440 01
Sklepní prostory pod lékárnou U sv.
Mikuláše na Mírovém náměstí.

Otevírací doba:
Po—Pá: 10:00 –17:30
Telefon: 415 652 164
E-mail: cajovna@arsys.cz
Facebook: Čajovna U sv. Mikuláše

Z AJDĚTE

Každá návštěva mně a čajovníkům udělá radost! :)

Čajovna U sv. Mikuláše

JEŠTĚ NA:

STAŇTE SE FANOUŠKY
NAŠICH
FACEBOOKOVÝCH
STRÁNEK A DOZVÍTE
SE VŠECHNY NOVINKY
JAKO PRVNÍ!
A NAVÍC DALŠÍ
INFORMACE ZE
ZÁKULISÍ ČAJOVNY :-)

WWW. CAJOVNAMIKULAS. C

TEN, KDO NEMÁ VÁNOCE V SRDCI,
JE NIKDY NENAJDE ANI
POD STROMKEM.
Roy L. Smith

/CAJOVNAUSVMIKULASE

Na tomto čísle spolupracovali:
texty: Lenka Zemanová, Petra
Vernerová, Kateřina Zemanová,
Milan Doležal, Eva Fialková,
Miroslav Kos
obrázky: Denisa Zlatohlávková,
wikipedia.cz
fotografie: Eva Fialková, archiv,
Kateřina Zemanová, wikipedia.cz

JINÝMA OČIMA
Každý rok si říkám, že tenhle
Štědrý den bude jiný. A je – jak
jinak. Jako malá jsem koukala na
ten úžasný film Sám doma
(vlastně se na něj koukám doteď). Hrála jsem si s autíčkem na
ovládání a chystala se chytit
všechny zloděje. Tajně jsem nastavila kameru za kabát, abych
konečně viděla Ježíška. Nikdy se
mi to nepovedlo. Kamera se vybila nebo vůbec nezačala natáčet. A tak pro mě Vánoce byly
vždycky trochu tajemné. A jsou
doteď. Už si sice nehraju
s autíčkem na ovládání, ale…
Minulý rok jsem byla poprvé
na mši. V kostele. Asi jsem chtěla, aby tenhle Štědrý den byl
prostě jiný. A tak jsem nevyspávala do deseti jako obvykle, ale
vstávala jsem ještě za tmy. Dokonce jsem zkoušela nejíst celý

den. No a až na odpolední cukroví jsem vydržela až do večeře.
A tak ten Štědrý den byl taky
trochu jiný.
Až teď mi dochází, že ale
vlastně nechci, aby byl každý
Štědrý den originální. Naopak.
Zase chci blbnout s autíčkem na
ovládání, chytat zloděje, natáčet
Ježíška… Vím ale, že už to nikdy
nebude jako dřív. Ani o Vánoce.
A tak si na to aspoň vždycky
vzpomenu. Zase cítím tu vůni
čaje, který voněl celým bytem,
když jsem se ráno probudila.
Spala jsem dlouho – abych nemusela tak moc čekat. To očekávání ale bylo a vlastně pořád je
na celých Vánocích to nejhezčí.
Ten pocit, když jste v pokoji a
prohlížíte si všechny ty dárky, je
taky fajn. Ale i tak si pořád nejvíc užívám koukání se z okna

při štědrovečerní večeři a diskutování o tom, kde Ježíšek už byl.
Pořád zvoníme zvonečkem.
Máme ty stejná světýlka na
stromku, který stojí na stejném
místě. Pořád do něj schovávám
přání. Asi to tak dělám
v domnění, že zase zažiju Vánoce, jako když jsem byla malá.
Nezažiju. Ale co… Vždyť jiný
Štědrý den je taky docela fajn…
Určitě se zase kouknu na film
Sám doma. Jen už jinýma očima.
Kateřina Zemanová

