
Sláva na v˘sostiach Bohu

Pokoj blízkym i vzdialen˘m,
pokoj smútkom poranen˘m,
pokoj krehk˘m sneÏn˘m voãkám,
pokoj iskrám v detsk˘ch oãkách,
pokoj vrchom, pokoj stráÀam,
pokoj ‰achtám, pokoj baniam,
pokoj t˘mto hºbinám.
Sláva na v˘sostiach Bohu -
Narodil sa Kristus Pán!

Pokoj moriam, pokoj sú‰i,
pokoj kaÏdej Ïivej du‰i.
Pokoj vetru, pokoj vánku,
pokoj zemi v tichom spánku.
Pokoj Vianoc, pokoj BoÏí
nech sa v‰etk˘m do s⁄dc zloÏí.
Pokoj, pokoj v‰etk˘m nám!
Pokoj t˘mto tich˘m chviºkám,
pokoj t˘mto sekundám.
Sláva na v˘sostiach Bohu -
Narodil sa Kristus Pán!

Svätoboj Kasar-Danielis
Nad obzor - Tranoscius
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Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089
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PetrÛv sen
Petr mûl sen, zdálo se mu, jak sestupoval po toãit˘ch schodech do podzemí. Spatfiil na
nich ãernocha podobného Jimi Hendrixovi. Ve‰el do velikého sálu, kde hrálo najednou
padesát elektrick˘ch kytar. Neznal v‰echny, co hráli, ale mûl pocit, Ïe kaÏdého z nich
nûkdy vidûl. Stál tam a hledûl na nû a najednou jakoby v‰ichni zkamenûli. V‰echno se
zastavilo. Kytary jako na povel utichly.
Nerozumûl tomu. Strãil do jednoho kytaristy, ale ten se ani nepohnul, Stále stejnû pevnû

drÏel svou kytaru. Opatrnû zmáãkl jednu strunu a sálem zaznûl její tón, ale o to hor‰í bylo
ticho, které se ozvalo potom. Padesát elektrick˘ch kytar mlãelo.
Pak uvidûl ten podivn˘ gramofon, u kterého byla jediná deska. Byl to skoro obyãejn˘

gramofon, jako byly gramofony na zaãátku tohoto století. Jen z jedné strany byl upevnûn
soustruÏnick˘ nÛÏ. Nev‰iml si toho a nasadil desku. Jakmile se v‰ak pfiiblíÏil pfienosku,
z druhé strany pfiijel soustruÏnick˘ nÛÏ a zaãal desku soustruÏit. SoustruÏil pfiesnû a
vÏdycky jen o jeden fiádek, takÏe desku bylo moÏné vyslechnout, ale po pfiehrání zÛstala
na gramofonu jen hromada ãern˘ch pilin a kotouã se toãil dál.
Musel dobfie poslouchat. Ozvaly se varhany a pak hlas, kter˘ fiíkal: „Tito mrtví budou

vzkfií‰eni, aÏ nûkdo spodobní jejich obraz ze snûhu a z ledu jim vytvofií kytary, na které
by mohli hrát. Musí vytvofiit v‰ech padesát postav najednou, ale pozor, jakmile by na
jednoho z nich zapomnûl, není uÏ nadûje pro nikoho z nich a on zahyne s nimi!“
Podíval se do sálu. Vidûl je v‰echny a snaÏil si je zapamatovat: Brian Jones, Jimi

Hendrix. Na pódiu stáli Otis Reding a Janis Joplin… A v‰ichni jakoby se dívali na nûj a
on jim sliboval: „Ano, já vás zachráním!“ Pak jiÏ to nemohl vydrÏet. Vybûhl ven. Dvefie,
kter˘mi vybûhl za ním nezadrÏitelnû zapadly. Probudil se a musel do ‰koly. Dny bûÏely.
KaÏd˘ den byl stejn˘ jako pfiedchozí. Nûkdy pr‰elo, jindy zase byla nedûle. V‰echny dny
byly beze smyslu a prázdné. AÏ jednou napadl sníh. Ale vûdûl, Ïe se nesmí nechat
chytnout do léãky, protoÏe první sníh nevydrÏí dlouho.
Pfii‰ly vánoce a Petr odejel na hory. Vidûl mnoÏství snûhu a dal se do práce. Tvofiil jako

sochafi a pracoval celé hodiny bez rukavic, aby práce rychleji ub˘vala. Zvykl si na to, ale
koncem roku pfii‰la pfiece jen obleva a chybûlo mu je‰tû patnáct soch a první sochy jiÏ
zaãínaly tát.
V noci ze Silvestra na Nov˘ rok ne‰el spát a stavûl. Ani si nev‰iml, Ïe chaty svítí dlouho

do noci. Ani ho nenapadlo, Ïe zaãíná nov˘ rok. Pak pfii‰la skupina lidí a vidûla sochy ze
samého snûhu a uvidûla podivného sochafie uprostfied noci a zaãala stavût. A za chvíli
stálo v‰ech padesát soch a kaÏdá mûla kytaru z ledu, jako kdyby chtûla nûco fiíci. Pak
ztratil vûdomí. KdyÏ se probudil leÏel na palandû v horské chatû a nûjaké dûvãe hrálo na
‰panûlku Hey Joe! od Jimi Hendrixe. Posadil se a zeptal se jí: „Ví‰ od koho to je?“ Dûvãe
zavrtûlo hlavou: „Ne, ale líbí se mi to!“
Pak odjel domÛ a sochy roztály, ale Jimi Hendrix byl vzkfií‰en a s ním i ostatní. KaÏdému

se totiÏ splní jeho sen, jenÏe jinak neÏ si pfiedstavuje.
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