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Dřevorubcův syn

ikolas byl šťastný kluk.
Nebo vlastně ne.
Kdybyste se ho zeptali, řekl by vám, 

že je šťastný, a určitě se snažil šťast-
ný být, jenomže být šťastný je někdy 
docela fuška. Zkrátka, snažím se říct 

tohle: Nikolas byl kluk, který věřil, že 
štěstí existuje, asi tak, jako věřil, že existují elfové 

a trollové a skřítci, ale ani elfa, ani trolla, ani skřítka 
nikdy neviděl, a stejně tak neviděl ani opravdové 
štěstí. Tedy už dlouho ne. Neměl to jednoduché. 
Vezměte si Vánoce.

Tady je seznam všech dárků, které Nikolas dostal 
k Vánocům. Za celý život.

1. Dřevěné saně
2. Panáček z tuřínu

A to je všechno. 
Ve skutečnosti měl Nikolas těžký život. Ale snažil 

se z něj vytěžit co nejvíc. 
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Neměl žádné sourozence, se kterými by si mohl 
hrát, a nejbližší město – Kristiinankaupunki (čte se 
to tak, jak se to píše!) – bylo daleko. Dostat se do něj 
trvalo dokonce déle než vyslovit jeho název. A stejně 
se tam nedalo dělat o moc víc než jít do kostela nebo 
koukat do výlohy hračkářství.

„Tati! Koukej! Dřevěný sob!“ žasl Nikolas, když 
tiskl nos k výkladu. 

Nebo:
„Hele! Panenka, co vypadá jako elf !“
Nebo: 
„Koukej, panáček, co vypadá jako král, ten je roz-

tomilý!“
A jednou se dokonce zeptal:
„Mohl bys mi něco koupit?“
Vzhlédl k tátově tváři. Byla to dlouhá, úzká tvář 

s huňatým obočím a kůží drsnější než staré boty 
zapomenuté na dešti. 

„Víš, kolik to stojí?“ zeptal se ho jeho otec Joel. 
„Ne,“ připustil Nikolas.
A otec zvedl levou ruku s nataženými prsty. Měl 

jich na ní jen čtyři a půl, protože se mu kdysi stala 
nehoda se sekerou. Příšerná nehoda. Fůra krve. Asi 
bychom se u toho neměli moc zdržovat, protože 
tohle je vánoční příběh.

„Čtyři a půl rublu?“
Otec se zatvářil rozdurděně. „Ne. Ne. Pět rublů. 

A pět rublů za panenku-elfa je moc peněz. Za to 
bys měl chalupu.“
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„Já myslel, že chalupa stojí sto rublů, tati.“
„Nejsi ty nějak moc chytrý?“
„Říkal jsi, že být chytrý se hodí,“ ohradil se ne-

směle Nikolas.
„Teď se to zrovna moc nehodí,“ mínil jeho otec. 

„A kromě toho – k čemu by ti byl panáček elf, když 
máš toho panáčka z tuřínu, co ti vyřezala maminka? 
Nemůžeš dělat, jako že tuřín je elf ?“

„Jasně že můžu, tati,“ řekl Nikolas, protože ne-
chtěl tatínka rozčilovat. 

„Neboj se, synku. Budu dřít a dřít a jednou budu 
bohatý a ty budeš mít všechny hračky, co budeš 
chtít, a můžeme si pořídit opravdového koně i s ko-
čárem a budeme jezdit do města jako král a princ!“ 

„Nepracuj tolik, tati,“ řekl Nikolas. „Taky si po-
třebuješ někdy hrát. A mně ten můj tuřínový paná-
ček úplně stačí.“

Ale jeho otec musel opravdu dřít. Každý den od 
rána do večera kácel stromy. Začínal pracovat za 
rozbřesku a končil za tmy.

„Potíž je v tom, že žijeme ve Finsku,“ vysvětloval 
Nikolasovi ten den, kdy náš příběh začíná.

„Žijí ve Finsku všichni?“ ptal se Nikolas.
Bylo ráno. Mířili do lesa a právě míjeli starou ka-

mennou studnu, na kterou se ani jeden z nich nedo-
kázal podívat. Na zemi ležel sněhový poprašek. Joel 
nesl na zádech sekeru. Čepel se blýskala v chladném 
ranním slunci.
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„Ne,“ řekl Joel. „Lidi žijí i ve Švédsku. A asi sedm 
lidí žije v Norsku. Možná osm. Svět je velký.“

„Tak co je za problém, když člověk žije ve Finsku, 
tati?“

„Stromy.“
„Stromy? Já myslel, že máš stromy rád. Že proto 

je kácíš.“
„Jenže stromy jsou všude. Takže za dříví se ne-

platí moc…“ Joel se zastavil. Otočil se.
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„Co se děje, tati?“
„Něco jsem zaslechl.“ Neviděli nic než břízy, bo-

rovice a trsy bylinek a vřesu. Na větvi seděl ptáček 
s červeným bříškem.

„Asi to nic nebylo,“ řekl nejistě Joel.
Zadíval se vzhůru na ohromnou borovici a při-

tiskl dlaň na drsnou kůru. „To je ona.“ Pustil se do 
sekání a Nikolas se vydal hledat houby a lesní plody.

Měl v košíku teprve jednu houbu, když v dál-
ce zahlédl nějaké zvíře. Nikolas zvířata miloval, ale 
obvykle vídal hlavně ptáky, myši a králíky. Někdy 
zahlédl losa.

Tohle bylo něco většího a silnějšího.
Byl to medvěd. Obrovský hnědý medvěd, asi tři-

krát větší než Nikolas. Stál tam na zadních a tlapami 
si cpal do tlamy borůvky. Nikolasovi se srdce rozči-
lením rozbušilo jako vojenský buben. Rozhodl se, 
že se na něj podívá zblízka.

Potichoučku vyrazil vpřed. Už byl hodně blízko.
Já toho medvěda znám!
V ten děsivý okamžik, kdy si uvědomil, co je to 

za medvěda, šlápl na větvičku a ta praskla. Medvěd 
se otočil a zadíval se přímo na něj.

Nikolas ucítil, jak ho někdo pevně chytil za ruku. 
Otočil se a zjistil, že na něj dopáleně hledí jeho táta. 

„Co to vyvádíš?“ šeptal. „Vždyť tě zabije.“
Svíral mu paži tak silně, že to bolelo. Pak ho ale 

pustil.
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„Splyň s lesem,“ zašeptal. Tohle Joel říkal vždycky, 
když se ocitli v nebezpečí. Nikolas nikdy moc nechá-
pal, co tím jeho otec myslí. Prostě zůstal tiše stát. Ale 
už bylo pozdě.

Nikolas si vybavil, že když mu bylo šest, šel se 
svojí maminkou – se svojí veselou, rozezpívanou, 
růžolící maminkou – ke studni pro vodu a uviděli 
téhož medvěda. Maminka řekla Nikolasovi, ať utíká 
zpátky do chalupy. A tak Nikolas utekl. Ona ne. 

Teď si všiml, že otec sevřel topůrko sekery pev-
něji, ale také že se mu třesou ruce. Joel strhl Nikolase 
za sebe pro případ, že medvěd zaútočí.

„Uteč,“ řekl synovi.
„Ne. Zůstanu s tebou.“
Nebylo jasné, jestli se medvěd chystal pustit za 

nimi. Nejspíš nechystal. Nejspíš byl moc starý a una-
vený. Ale zařval na ně, to ano. 

A právě v tu chvíli něco hvízdlo. Nikolas ucítil, 
jak se mu cosi otřelo o ucho, jako když padá peříčko. 
Vzápětí se do stromu medvědovi nad hlavou zapíchl 
šíp s šedými křidélky. Medvěd se svezl na všechny 
čtyři a rychle se vytratil.

Nikolas a Joel se ohlédli a pohledem pátrali po 
střelci, ale neviděli nic než borovice.

„Musel to být stejný lovec,“ usoudil Joel. 
Týden předtím totiž našli raněného losa, kterému 

z těla čouhal týž šedě opeřený šíp. Nikolas tenkrát 
přiměl otce, aby tomu chudákovi pomohl. Díval se, 
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jak otec nabírá sníh, obkládá s ním ránu a pak šíp 
vytahuje.

Dál bedlivě sledovali stromy. Praskla větvička, ale 
nic neviděli.

„Tak jo, vy moje Vánoce, jdeme,“ řekl Joel.
Takhle už Nikolasovi dlouho nikdo neřekl.
Za starých časů, když byla s tátou ještě legrace, 

míval pro každého přezdívku. Nikolasova maminka 
se sice doopravdy jmenovala Lilja, ale táta jí říkal 
„Buchtičko“, a Nikolas byl „naše malé Vánoce“, 
protože se narodil na Štědrý den. Jeho otec mu tuhle 
přezdívku dokonce vyryl na dřevěné saně.
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„Koukni na něj, Buchtičko, na tu naši nadílku, na 
ty naše Vánoce!“

Teď ho tak oslovil málokdy.
„Ale už nikdy se nechoď koukat zblízka na med-

věda, jo? Nebo tě zabije. Drž se u mě. Jak je vidět, 
jsi pořád ještě malej kluk.“

Joel už kácel celou hodinu, a tak si sedl na pařez.
„Mohl bych ti pomoct,“ nabídl se Nikolas.
Jeho otec zvedl levou ruku. „Takhle to dopadá, 

když jedenáctiletý kluk vezme do ruky sekeru.“
A tak Nikolas dál pátral očima v podrostu, hledal 

houby a přemýšlel, jestli si jedenáctiletý člověk může 
vůbec někdy užít nějakou zábavu. 


