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Byla to moje nejmilejší teta – naše 
teta Květa. Zůstala sama, nikdy se 
nevdala a neměla svoji vlastní rodi-
nu. Její rodinou jsme byli my všich-
ni, nás pět synovců a neteří. Později 
se naše děti staly jejími vnoučaty. 

Teta moc ráda cestovala, milova-
la moře a slunce – a odevšad nám 
všem vozila dárky. Osm triček se 
stejným obrázkem z Turecka pro ni 
nebyl žádný problém. 

Na nikoho nikdy nezapomněla. Je-
jí přání k našim narozeninám a svát-
kům vždy chodila na den přesně. 
A potom přišla nemoc, zlá nemoc 
jménem Alzheimerova choroba. 
Teta začala zapomínat, potom nás 
postupně přestala poznávat a nako-

nec se ponořila do své-
ho světa, kam my jsme 
za ní nemohli. 

Dodnes obdivuji je-
jí tři sestry, které ji 
dlouhých pět let její-
ho pobytu v domově 
navštěvovaly. Rozděli-
ly si dny v týdnu a kaž-
dá měla dva dny služ-
bu. A tak naše nebohá 
tetinka téměř každý 
den měla návštěvu. 

A byly Vánoce. Bylo 
to v době, kdy už byla 
teta nenávratně ztra-
cená ve svém světě a 
celý den ležela na lůžku. Přišly jsme 
s dcerou na návštěvu a donesly dár-
ky, ale tetu to vůbec nezajímalo. A 
tak jsme začaly zpívat koledy. 

A tehdy se to stalo – tetiny oči se 
rozzářily světlem poznání a ústa se 
roztáhla do širokého úsměvu, jaký 
jsme u ní za poslední roky nevidě-
ly.  Otočila se na moji dceru a s oba-
vou v hlase řekla : „Ale, Anežko, jak 
já se k Vám letos dostanu?“ Dcera 
to zvládla na jedničku a nezaváhala 
ani na chvíli: „Neboj, teto, přijedeš 
vlakem a mamka Tě vyzvedne na 
nádraží jako každý rok.“ Teta se spo-
kojeně a šťastně usmála „Tak to jsem 

moc ráda!“
Úsměv se začal 

vytrácet a třpyt pozná-
ní z očí odešel nezná-
mo kam. Teta se zase 
ponořila do světa 
mimo nás. 

Nebudu lhát, obre-
čely jsme to, ale byl to 
takový smutně šťastný 
pláč. S jistotou jsem 
v tu chvíli věděla, že 
teta k nám na Vánoce 
jezdila opravdu moc 

ráda. Poté, co umřela 
babička, její mamin-
ka, tak u nás byla o 

Vánocích každý rok. Patnáct let za 
sebou. A také jsem si uvědomila, 
že poselství Vánoc je opravdu jedi-
nečné. Vždyť slova koledy „Narodil 
se Kristus Pán“ dokázala na chvíli 
přemoci i zákeřnou Alzheimerovu 
nemoc. 

Mojí milé tetě Květě letos už třetím 
rokem posílám vánoční pozdravení 
na věčnost. A Vám všem přeji krásné 
a požehnané Vánoce! A hlavně hod-
ně vzájemné lásky a blízkosti i mno-
há milá setkání s těmi, které máte 
rádi! Romana Bělohlávková
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Poselství Vánoc je opravdu jedinečné
Napsali nám

222
POUR FÉLICITER

HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ  
V ROCE 2022 VÁM PŘEJE OPTIK LÁTAL

Autor: Elja Marková, 7 let.


