
 

 

Křídla 
 
Chlapcův pokoj vyhlížel při pohledu shora jako zářící hvězda. Světlo, které vydával, odráželo se 
teplým a jasným odleskem na sněhu Palácového nádvoří. Sněhu bylo tolik že se Andělovi zdálo, jako 
by se celá Mléčná dráha rozlila po zemi, kterou měl navštívit. 

Andělova cesta do Paláce nebyla náhodná. Dostal od Panovníka naléhavý vzkaz s prosbou, aby, má-li 
v sobě dost lásky na takový úkol, neprodleně navštívil Chlapce, který již dlouho churaví a nemůže se z 
těžké nemoci uzdravit. 

Pro Chlapce měl Anděl hodně lásky, a ještě trochu navíc pro případ, že by nějaká nahodilá práce 
vyžadovala větší nasazení. Věděl, že lásku lze obnovovat a rozmnožovat takříkajíc neomezeně. Jen se 
musí včas rozeznat, kdy jí v srdci ubylo. Pak je třeba rychle se odebrat k Panovníkově trůnu, kde se 
láskou přímo plýtvá. Každý, kdo potřebuje a chce, může si jí nabrat plné srdce a i víc, unese-li jí tolik. 

Anděl se spolu se sněhovými vločkami snesl na okenní římsu. Chvíli jen tak poseděl a pak Panovníka 
požádal o požehnání ke službě, která ho za oknem Chlapcova pokoje čeká. Když načerpal dostatek 
síly, radosti a naděje, vešel rozzářeným oknem dovnitř. Stála zde krásná bílá a stříbrná postel s 
nadýchanými záclonkami. Bylo takové ticho, že se zdálo, jako by v posteli nikdo nebyl. 

Anděl se postavil k nohám postele a potichu zazpíval zvláštní píseň velmi zvláštním způsobem. Měla-li 
ta píseň nějaká slova, dalo se těžko říci, jakou řečí je zpívaná. Měla-li nějakou melodii, nedala se 
vůbec zapamatovat. Hlas Anděla byl také podivný, vzrušující, temně sladký jakoby s množstvím 
modrých odstínů. Nedalo se ale poznat, jestli se podobá lidskému zpěvu nebo nějakému hudebnímu 
nástroji, na který si honem nemůžete vzpomenout, když ho slyšíte. Chvíli to dokonce vypadalo, jako 
by těch nástrojů bylo víc a pak zase jen jediný. 

Chlapec nespal. Dokud se však neobjevil Anděl, nestálo mu nic na světě za to, aby otevřel oči nebo se 
do čehokoliv zaposlouchal. Nestál o hudbu, nestál o lidské hlasy. Od té doby, kdy probodl své uši 
zlými zvuky, oči zlými obrazy, ruce zlými činy a své srdce zlými myšlenkami, nestál už o nic z toho, co 
míval rád. Nehrál si, nesmál se, neučil se, nečetl, nesnášel ani pohlazení. Někdy mu přivedli 
rozkošného psíka, ale nechtěl se s ním ani mazlit, ani běhat v zahradě. Chlapec nechtěl nic, a tak na 
něho pomalu všichni zapomínali. Zůstával tedy celé dny i noci sám ve své nádherné a zoufale smutné 
posteli, v pokoji plném vzácných hraček, na které se prášilo. Chtěl mít jen naplno rozsvícený lustr, do 
jehož oslnivého světla se někdy dlouze díval. Představoval si, že je to slunce, kterým jednou proletí 
jako blesk. Občas ho v pokoji navštívil lékař, aby zkontroloval, zda ještě žije. Někdy také přišla Chůva, 
nesměle ho pohladila a natřepala mu hedvábné polštáře pod hlavou. Když jejímu pohlazení uhnul, 
odešla z pokoje a tajně, aby ji neviděl, otřela si oči mokré od lítosti. Jenže Chlapec si už dávno 
takových věcí nevšímal. Už ho opravdu nic nezajímalo. 

Když Anděl dozpíval svou tajemnou píseň, posadil se vedle Chlapce, který vystrčil hlavu zpod 
přikrývky a přivřenýma očima pozoroval tu zvláštní bytost. 
„Dobrou noc,“ popřál tiše Anděl chlapci. 
„Nebudu spát, tak mi nic nepřej,“ utrhl se na Anděla Chlapec ochraptělým hlasem. Ani si 
nevzpomínal, kdy naposled na někoho promluvil. 
„Nemusíš spát, jestli nechceš. Budeš i tak mít dobrou noc, když ti ji přeju.“ 
„Ty umíš plnit přání?“ zeptal se Chlapec lhostejně. 
„Neumím,“ doznal Anděl. „A ani nevím, jestli si něco přeješ.“ 
„Přeji si jedinou věc!“ 
„A to?“ zeptal se Anděl, ačkoliv mnohé věci o Chlapci znal z obrazů, které viděl za jeho očima. 
„Chci, abych nebyl. Chci, abys nebyl ani ty. Chci, aby Palác se vším zmizel a už tu nic nebylo. Nebo jen 
moře písku, nebo moře vody. Anebo jen prázdnota.“ 
„To se dá zařídit, pokud je to ovšem opravdické přání. Jenže mně se zdá, že to opravdické není. Že je 
to jen takový sen, do kterého se dá utéct, když je člověku špatně.“ 



 

 

Chlapec mlčel. Pak řekl: 
„Chtěl bych brečet, ale říkali, že to nesmím. Že jednou ze mě bude Císař a byla by hanba, kdyby 
budoucí vládce brečel jako nějaká usmrkaná holka. Já bych teď tolik chtěl brečet, když už vím, že ze 
mě žádný císař nebude. Jenže nemůžu… Nemůžu!“ 

„Zdá se mi,“ pravil Anděl zamyšleně, „že tohle je opravdické přání. To by se snad mohlo vyplnit. 
Zadíval se oknem kamsi daleko a opět začal tím svým divukrásným způsobem zpívat. Tentokrát měl 
jeho zpěv barvu zlatě růžovou a trochu fialovou, slova se podobala spíše labutí než lidské řeči. Hlas 
pomalu pronikal Chlapcovým srdcem, až se dostal do očí, aby probudil mrtvé slzy. Netrvalo dlouho a 
slzy se mu vydraly ven tmavými řasami. Anděl vzal Chlapce do náruče, lehounce ho ovíval křídly a 
houpal ho ve svých pažích něžně jako mořská vlna, dokud se slzy nezastavily, dokud se neztišil bolavý 
a úlevný pláč. 

Chlapec dlouho plakal v Andělově náruči. Prožíval svůj pláč tak hluboce, že si ani nemohl všimnout, 
jak se v pláč nepozorovaně proměnila i Andělova píseň, ačkoliv vůbec nebyla smutná. Slzy obou se 
spojily a jako perly se kutálely po podlaze. Nakonec se rozpustily před ohněm plápolajícím v krbu. 
Chlapec usnul. Anděl ho políbil a šeptem slíbil: „Zase k tobě přijdu. Jsem s tebou rád.“ 

Nazítří brzy ráno požádal Anděl sluneční paprsky za oknem, aby ozářily Chlapcovu postel. V pokoji 
bylo tak pohádkové světlo, že velký křišťálový lustr samým zahanbením zhasl. V paprscích tančila 
prachová zrnka, která se proměnila v maličké zlaté včely. Včely zpívaly jantarově medovou píseň o 
slunci, květinách a ranním vánku, což Chlapce probudilo ze sna. Díval se upřeně na tanec zlatých včel 
tak dlouho, až se v jeho čokoládových očích rozsvítila malá sluníčka. 

„Dneska ti to moc sluší. Přeji ti dobré jitro,“ ozval se Anděl, který se také s velkým nadšením díval na 
roztančené včely. 
„Nemohou nás popíchat?“ zeptal se Chlapec s pohledem směřovaným na kouzelný balet. 
„Myslím, že nemohou. Jsou to jen prachová zrnka,“ uklidňoval ho Anděl. 
„Proč ale bzučí, tancují a voní?“ nedal se Chlapec zmást.  
„Asi proto, že si dnes ráno přejeme vidět něco neobyčejného a moc krásného,“ zněl Andělův názor. 
„Jak to, že tu ještě jsi?“ otázal se Chlapec Anděla. 
„Nejsem tu ještě, ale zase,“ upřesnil Anděl svůj pobyt v Chlapcově pokoji. „A jsem tu proto, že je mi s 
tebou dobře. Rád bych tu nějakou chvíli zůstal, jestli ti to ovšem nevadí.“ 

Chlapec se na okamžik zamyslel. Obvyklé bylo, zvláště v poslední době, že mu velmi vadila přítomnost 
kohokoliv živého v pokoji. Ale tahle bytost možná není živá, možná se mu jen zdá. 
„Jsi živý?“ zeptal se. 
„Jak se to vezme. Nejsem živý ani neživý. Prostě jsem.“ 
„Zdálo se mi, že mě chováš. Zdálo se mi, žes mi dal pusu na dobrou noc. To bys asi nemohl, kdybys 
nebyl živý - nebo jo?“ 
„Nezdálo se ti to. Držel jsem tě v náručí dokud ses nevyplakal a dokud jsi neusnul,“ prozradil Anděl. 
„Odkud jsi přišel?“ neskrýval chlapec svou zvědavost. 
„Poslal mě za tebou tvůj tatínek. Bál se o tebe, protože jsi dlouho stonal.“ 
Chlapcovy oči ztvrdly jako kousky černého uhlí. Z jeho tváře se vytratila všechna barva, z hlasu mu 
znělo hadí syčení. 
„O mém otci laskavě nemluv. Je pryč a nikdo o něm neví. Nechci slyšet, že mám nějakého otce. Stejně 
by to byla lež.“ 
„Zkus mi říct, co to je, co se děje v tvé hlavě, co ti přetéká ze srdce. Možná, že mluvíme každý o 
někom jiném,“ navrhl Anděl. 

Chlapec opět ulehl, zakryl si hlavu a nic neříkal. Až za dlouhý čas začal do polštáře zdušeně a 
nesrozumitelně vykřikovat svůj bolavý příběh. Znělo to jinak než dětské vyprávění. Byl to nářek 
zmrzačeného ptáka, když se z posledních sil snaží vydrat z trní, do kterého padl z velké výšky. V tom 
vyprávění byla spousta vzteku. A také krůpěje krve kanoucí z ran poraněné duše. 



 

 

„Nepamatuju si už, jak to bylo. Ani si to nechci pamatovat. Slyším jen křik a nadávky a obviňování. 
Bylo to tehdy, když se Císař nečekaně vrátil domů a přistihl zloděje, jak odnáší klenoty z pokladnice. 
Císař byl můj otec, kterému tady všechno patřilo a který nade vším vládl. Mnoho lidí v Paláci se tolik 
bálo jeho hněvu, že utekli a skoro nikdo tu nezůstal. Císař odešel s vojáky a dvorními šašky, koňmi a 
psi do nějakých válek. Už se nikdy nevrátil a nikdy už se nestaral o Císařovnu, o mne, ani o svou zemi. 
Kdo zůstali v paláci, nějakou dobu čekali, jestli se vrátí, ale pak na něho už ani nevzpomněli. Jen já 
jsem čekal, třebaže mi to rozmlouvali. Císařovna se mi snažila všechno vynahradit. Dávala mi spoustu 
věcí, o kterých si myslela, že je potřebuji. Přijala do Paláce učitele, kteří mne měli naučit to, co otec 
nemohl. Nenáviděl jsem je a nic jsem se od nich učit nechtěl. Nenáviděl jsem i všechny věci, které 
jsem nechtěl, a přesto měl. Chtěl jsem jen harfu, která by každý večer hrála takovou starodávnou 
písničku, co si ji kdysi zpívala moje babička. Ale tu mi nikdo nedal. 

Pak přišel do Paláce Správce a všechno muselo být, jak on rozhodl. Císařovna ho ve všem 
poslouchala. Čím víc ho poslouchala, tím míň slyšela, co jsem jí říkal já. Nakonec už jen přicházela, 
aby mi vysvětlila, proč na mě nemá čas. Jenže mně už to nevadilo. 
Měl jsem své kamarády a své hry, o kterých nikdo nesměl vědět, protože to bylo naše tajemství. 
Býval jsem unavený a smutný, někdy jsem se cítil jako nemocný. V Paláci si mě nikdo nevšímal, ledaže 
mi něco nakazovali nebo zakazovali. Časem už se přestalo mluvit i o tom, že jednou tady budu 
Císařem. 

Pak se stalo, že mě Správce uhodil a nikdo se mě nezastal. Ani Císařovna ne. 
Odešel jsem ke Kouzelníkovi do zámku na hranicích země, abych mu všechno pověděl a zeptal se, jak 
mi může pomoci. Dal mi spoustu všelijakých věcí k čarování a naučil mě s nimi zacházet. Některá 
kouzla způsobila, že jsem tam byl jako ve snu a dodnes pořádně nevím, co se se mnou dělo. Pak jsem 
se probudil uprostřed neznámého lesa, nevěděl jsem, co se stalo a kde jsem. Našli mě sice za nějakou 
dobu, ale to už jsem byl hodně nemocný. Když se mě v Paláci ptali, kde jsem byl, nemohl jsem si 
vzpomenout. Když jsem si vzpomněl, nemohl a nechtěl jsem o tom mluvit. 

Znenadání se v Paláci objevilo děťátko. Myslel jsem, že je to naše dítě, ale říkali, že není. Mělo stejné 
oči jako já, a tak jsem doufal, že bychom mohli spolu být. Starali jsme se o to miminko my dva s 
Chůvou a mě to moc těšilo. Pak ho ale někam odnesli a já k němu nesměl. Asi proto, že jsem tolik 
churavěl. 

V ten čas už jsem nedokázal dělat nic než mlčet, spát. Povídal jsem si jen se svými bolestmi, které byly 
všude ve mně. Někdo mi dal psa, abych si měl s kým hrát, ale já už si hrát neuměl, a tak jsem ho zabil. 
Pak mi to bylo líto, a tak mi dali jiného. Jenže ten se mě bál, a tak jsem ho zase vrátil. Už nikoho a nic 
nemám a je to tak nejlepší. Nic nepotřebuju a nikdo nepotřebuje mě… 
To je zvláštní. Najednou se mi zdá, že bych tě chtěl potřebovat,“ řekl nakonec Chlapec Andělovi. 

Anděl mlčel, protože nastala jedna z těch chvil, kdy se nedá nic říkat. V takové chvíli se můžete jen 
modlit, když víte o někom, kdo tu modlitbu uslyší. Anděl věděl o Panovníkovi a k němu upnul všechny 
své myšlenky, pocity a přání. Věděl, že Panovník miluje toho malého kluka ve velké bílé posteli, že mu 
jistě pomůže a jeho život promění. Jenže takové věci se musí malým chlapcům říkat opatrně a 
moudře. Nemusí vám totiž vždycky věřit. Hlavně proto ne, že už dávno neví, co znamená uvěřit 
někomu. 

„To na tvých zádech, to jsou křídla?“ zeptal se náhle Chlapec, prohlížeje si zamyšleného Anděla. 
„Ano, to na mých zádech jsou křídla,“ pravil. „Proč tě to zajímá?“ 
 Ptám se hlavně proto, že jsem viděl křídla jenom u ptáků. Jenže ti zas nemají ruce,“ rozvažoval 
Chlapec. 
„Když se Panovník rozhodoval, jak nás vystrojí pro službu lidem, dal nám nejprve ruce. Je totiž 
přesvědčen, že mnozí lidé - a děti především - potřebují být objímány a objímány. Často je to tak 
proto, že jejich pozemští rodiče mají své ruce příliš zaměstnané důležitými věcmi, pro které na 
objímání už ani nepomyslí. 



 

 

Když jsme dostali ruce k objímání, dal nám Panovník také nohy, abychom mohli tančit a hrát si s 
dětmi na honěnou. I to bylo moc dobré, protože pozemští rodiče přestávají tančit brzy potom, co se 
stanou vážnými lidmi. A honit se s dětmi také moc nechtějí. Někdy nemají čas a jindy jsou příliš 
unaveni svými dospělými starostmi a prací. 

Čím dál víc jsme však vypadali jako lidé, a podobně jako lidé jsme se pohybovali po zemi. Jenže 
smutných a opuštěných je hodně a my jsme často nestihli být na několika místech najednou. Tehdy 
Panovník hodně přemýšlel a usoudil, že nám vypůjčí křídla od ptáků, kteří mohou létat vzduchem a 
být všude včas. Křídla jsme si vyzkoušeli a ukázalo se, že jsou velmi užitečná. Tak už jsme si je 
ponechali. 

Panovníkovi se ten nápad tak zalíbil, že některým z nás, kteří mají službu přímo u Dvora, dal dokonce 
více párů křídel. Ti, kteří se jmenují Serafové, mají dokonce tři páry křídel, aby stihli všechno, čím 
chtějí Panovníka potěšit,“ dokončil Anděl popis svých zvláštností. 

„Tak rád bych létal,“ povzdychl si Chlapec. „Odletěl bych tady z toho hnusného Paláce a žil někde, kde 
nejsou žádní lidé, jen psi, koně, delfíni a Andělé. Je to u Panovníka hezké?“ zeptal se náhle. 
„Je to tam nejkrásnější. Hlavně proto, že Panovník je ten nejlepší tatínek na celém světě a ještě 
kousek dál. Moc tě miluje a chce, abys byl šťastný. Můžeš u něho bydlet, jestli chceš. Má to jedinou 
podmínku. Když ji splníš, narostou a zesílí ti postupně křídla a naučíš se létat jako já. Jen nesmíš být 
netrpělivý a vznést se dřív, než budou tvé perutě dostatečně silné. 
„Co pro to mám udělat,“ rychle a netrpělivě se zeptal Chlapec. 
„Odpustit všem, kteří způsobili, že jsi onemocněl.“ 
„To nikdy nedokážu,“ rozčileně vykřikl Chlapec. „Copak nechápeš, jak strašně mi ublížili?“ 
„Tohle nemůže nikdo pochopit. Tyhle věci zná jen Panovník, protože je v něm tolik lásky, že to může 
unést. Andělé jsou v tomhle bezmocní. On je tvůj pravý Otec, a proto ti rozumí. On první nad tebou 
plakal, když ti ublížili. Ale teď tě chce uzdravit a mít s tebou spoustu společných radostí. Vím to, 
protože mi to řekl, než mě za tebou poslal. Jestli chceš, pomohu ti rozluštit tajemství, které umožní 
tvému srdci, aby dokázalo odpustit a zapomenout.“ 

To řekl Anděl a odněkud vyndal překrásná sametově modrá jakoby vlaštovčí křidélka. Připevnil je 
Chlapci na záda a pak mu dlouho něco šeptem povídal, snad mu něco vysvětloval. Držel ho ve svém 
pevném objetí tak dlouho, dokud si nebyl jist, že už se o něho nemusí bát 
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