


MILOSTIPLNÁ

Andìl krmící malé dìvčátko jako hrdličku?
Marie, ta panna sotva odrostlá dìtskému vìku,

bìží o pøekot úzkými zastínìnými nazaretskými
uličkami sevøenými nízkými domy s terasovitými
støechami, sotva popadá dech a pod jejíma bosýma
nohama víøí prach, zachytávaje se lemu její košile,
jež jí sahá až po kotníky.

Pozdìji, až mnohem pozdìji se bude po svìtì vy-
právìt, že dívku nevychovávali její rodiče Joachim
a Anna, nýbrž že od svých tøí do dvanácti let vyrùs-
tala v jeruzalémském chrámu, kde ji po všechen ten
čas jako hrdličku krmil andìl, jenž k ní pøilétal v ob-
laku záøivého svìtla.

Bezpochyby je to krásný lyrický obrázek, avšak
Joachimovi a Annì by se sotva líbil. Cožpak by se
mohli zachovat jako krkavčí rodiče a vzdát se svého
jediného dítìte? VždyK svou dcerušku Marii milovali
nadevšechno na svìtì!

A teprve prý až pøišel její čas, pokračuje vyprá-
vìní, knìží jeruzalémského chrámu jí vybrali za
manžela hodného muže, postaršího vdovce Josefa.

To by se zase sotva líbilo Marii a pøišlo by jí to



k smíchu, neboK Josef, do nìhož se tak prudce za-
milovala, až se jí z pøívalu lásky dìlaly mžitky pøed
očima a podlamovala kolena, byl všechno jen ne
postarší vdovec.

A my nepochybíme, øekneme-li hned teï, že též Jo-
sefovi se pøi pohledu na dívenku Marii dìlaly
mžitky pøed očima a podlamovala se mu kolena.

Bezstarostné a veselé dìtství bosonohé Marie
Kdepak jeruzalémský chrám! Pøidržme se radìji

pravdy. Marie vyrùstala v domku na nazaretském
pøedmìstí a ničím se nelišila od ostatních tamìjších
dìti. Hrávala si s hadrovými panenkami, po dešti
plácala z bláta pajduláky, skotačila a se smíchem
bìhávala za motýly, již se jí klikativì míhali pøed
očima.

Nerada se česala a umývala se, jen když na to ma-
minka dohlédla. Po celý den nezavøela pusu a byla
samý smích. Často mívala ukopnutý palec, jelikož
vždycky bìhávala bosky, a pod nehty se jí držela
hlína.

Protože byla nadmíru zvìdavá, ráda lehávala na
støeše a dívala se s palcem v puse dolù do uličky na
pøecházející a zastavující se lidi. Nìkdy dokonce sly-



šela, co si povídají! To pak každé zaslechnuté slovo
pøevracela v hlavì, nejvíce však ta, jímž nerozu-
mìla.

Kdyby ji maminka nebyla zavolala, zùstala by
na støeše snad až do večera.

ByK vyrùstala v chudobì, její dìtství bylo bezsta-
rostné, veselé a nevinné.

Jen co trochu odrostla dìtskému vìku, maminka
Anna ji pøidržela pøi domácích pracích a vedla ji
k šití, praní a vaøení.

Otec Joachim ji naučil nìkolik modliteb, jež si za-
pamatovala slovo od slova, byK jim pøíliš nerozu-
mìla; a nadto si myslela, že by bylo mnohem lepší,
kdyby se svou modlitbičkou mohla pøijít až k Hos-
podinovi, zatahat ho za jeho roucho a zeptat se ho
na nìco i mimo svou naučenou modlitbičku.

Tomu se Joachim jen smál, ty naše malá, cožpak
nevíš, že Hospodin je neviditelný?

„Ale i když on sám je neviditelný, tatínku, tak
tebe, maminku a mì vidí?“ starala se.

„Všechny nás vidí, jednoho každého človìka, a
protože je nejenom neviditelný, ale i vševìdoucí
a všemocný, nikdo pøed nemùže mít žádné tajem-
ství.“



„A kdybych se schovala pod stùl, také mì uvidí?“
„I v hluboké jeskyni by tì vidìl,“ odvìtil jí. „NeboK

panuje nad veškerým svìtem a bez jeho vùle ni-
komu nespadne ani vlas z hlavy a ani motýl ne-
mávne køídly.“

A jelikož jí pak ještì øekl, že kdo høeší, nedojde
spasení, dìvenka Marie si slíbila, že se všech høíchù
vystøíhá; avšak jiná vìc je, že dobøe nevìdìla, co
slovo spasení znamená. Když ovce spasou louku,
pak je louka spasená?

Bledì modrý dívčí stín v bílém kameni
Panna probìhla poslední pøíčnou uličkou, kde ji

dostihlo nízké ranní slunce, jež vtisklo bledì modrý
stín její štíhlé postavy do bílého zdiva.

Marie již vbìhla na dvorek pøed tesaøskou díl-
nou, avšak její stín stále ještì v opoždìní prodléval
v kamenných kvádrech zdiva, což byl sice ponìkud
nevšední, nikoli však nepochopitelný úkaz. Co je na
tom podivného, že bílé kameny podlehly lyrické ná-
povìdì dívčina tìla a podržely si jeho otisk déle,
nežli je obvyklé? Nic, zhola nic!

NeboK i kámen, jejž máme za nìco netečného, se
probudí k životu a ustrne nad takovou krásou, nad



takovou jitøní svìžestí a nad nìžným pùvabem,
jímž byla Marie obdaøena.

„Josefe!“
A teprve po tomto zvolání bledì modrý dívčí stín

z bílého kamene vymizel. Vìčná škoda! S jakým
vzrušením a pohnutím mysli bychom si Mariin stín
prohlíželi, kdyby byl zùstal v kameni otištìn až do
dnešních dnù…

Jenže koho z nás by napadlo, že je to zachovalý
Mariin stín a že je to otisk tìla dívky, již budeme jed-
nou nazývat Pannou?

Schoulit se v ženichovì náručí!
Vpadla do otevøených dveøí dílny, v níž se s ho-

blíkem v ruce sklánìl nad dlouhým trámem její že-
nich, žel zatím pouze budoucí a dokonce nepøíliš
jistý ženich, ježto svatba ještì nebyla domluvena
a bùhví, zdali kdy domluvena bude.

Josef mìl na sobì volnou vyryšavìlou halenu, pod
níž se mu zøetelnì rýsovaly napínající se svaly,
a pod nohy mu padaly dlouhé hobliny.

Když zaslechl lehké dívčí kroky, ohlédl se a v šeru
se v úsmìvu zablýskly jeho zuby.



„Bìžím za tebou pøes pùl Nazaretu, dechu již ne-
mohu popadnout a kolena se mi podlamují...!“

Jak ráda by svého ženicha (ano, v jejích očích to
již byl její neodvolatelný ženich a budoucí muž!)
objala a schoulila se v jeho náručí! Avšak neodvá-
žila se toho, jelikož se bála, že by se mu taková dù-
vìrnost jako velice pøedčasná nic nelíbila.

A kdyby je v objetí spatøil jeho otec tesaø Jakub,
to by hned byl oheò na støeše! Na její hlavu by se
snesl pøíval hnìvivých slov a musela by si vyslech-
nout všechna podobenství ze Zákona, jež se dotý-
kají cudnosti.

A nebylo by to poprvé! Již nìkolikrát musela pøe-
trpìt takové kázání, aniž vìdìla, čím si je zaslou-
žila, a snést pohled Jakubových očí, v nichž se
zračila nelibost, ba hnìv a odmítání.

Marie, zadýchaná i nezadýchaná
Protože ji však Josefova mužná postava až ne-

odolatelnì pøitahovala, živì k nìmu pøiskočila a do
svých dlouhých štíhlých prstù, jež s velikou láskou
budou jednou na oltáøních obrazech zachytávat
gotičtí malíøi, vzala aspoò jeho dlaò a pozvedla ji
ke své tváøi.



„Tak ráda čichám k tvým rukám, Jozífku!“ us-
mála se. „Hezky voní døevem a pryskyøicí… A ho-
bliny máš i ve vlasech, ty mùj tesaøi! To je cedrové
døevo?“ otázala se.

„Goferové,“ odvìtil.
Zalíbenì a zálibnì si prohlížel svou nevìstu (ano,

v jeho očích to již byla jeho neodvolatelná nevìsta
a budoucí žena!) od hlavy až k patì, nejdéle utkví-
vaje pohledem na jejích zadýchaných òadrech, jež jí
vzdouvala košili.

Už aby nadešel ten čas, øíkal si, kdy Marie ulehne
do mého svatebního lože! Hned se však opravil – do
našeho svatebního lože…

„Když takhle nemùžeš popadnout dech, jsi moc,
moc hezká, Maøenko. Ale rozumí se,“ rychle dodal,
„že jsi hezká i nezadýchaná. Vlastnì jsi hezká
poøád, zadýchaná i nezadýchaná. Ale zadýchaná
pøece jenom –“

Tesaø se zaplétal se do svých slov a upadal do roz-
pakù; nebyl pøíliš výmluvný a dobøe to vìdìl. To mo-
drooká Marie, jíž z hlavy až do pùli zad padal tìžký
snop černočerných vlasù, mìla lepší vyøídilku a
slova jí ze rtù plynula snad sama. A nadto každé to
její slovo se ozývalo cinkotem zvonkù.



„A v obličeji máš dnes takové zvláštní svìtlo, Ma-
øenko! Celá jsi taková… no taková nìjaká rozzá-
øená. Pøipadáš mi dočista jako vymìnìná.“

„Ale jdi, kdo by mne vymìnil?“ zasmála se. „Jsem
to stále já, Josefe, tvoje Marie. I když,“ dodala vá-
havì, ne-li nejistì, „najednou jsem možná opravdu
trošku jiná.“

„Nikdy ses ještì u nás neukázala tak časnì ráno.
Máš nìco na srdci, ty mùj voòavý kvítečku, ty ja-
blíčko červené?“

Ještì chtìl dodat – a ty lilie bìlostná, avšak to již
spolkl. Ponìkud se stydìl, ježto mìl za to, že taková
nìžná slova se k muži ani nehodí, avšak nemohl si
pomoci: kdykoliv stála jeho budoucí nevìsta tak
blízko u nìho, slova mu sama sládla na jazyku
a vonìla lučním medem.

Zdrávas, milosti plná,
požehnaná ty mezi ženami

„Zdál se mi v noci podivný sen, ale možná, že to
ani nebyl sen,“ odvìtila na jeho otázku a v bezmoci
rozhodila ruce. „Ne, nebyl to sen,“ ujistila se.

Sebrala mu z vlasù nìkolik goferových hoblin,
dlouhých a stočených jako skoøápky moøských



mlžù, a vetkla si je do vlasù co ozdobu, jelikož po
dìtském zpùsobu vìøila, že právì tyto hobliny ji na-
pevno spojují s jejím ženichem již pøed svatbou.

A že Josef ještì není její ženich a možná nikdy ne-
bude? To si v nejmenším nepøipouštìla, øeknìme si
to znovu, protože kdyby mìla pøijít o Josefa, to by
bylo totéž, jako kdyby se jí mìlo zastavit srdce.

Goferové skoøápky v černotì Mariiných vlasù
pøímo záøily svou bìlostí! Nosila kdy která žena ve
svém účesu skvostnìjší šperk? Žel støedovìcí malíøi
nemìli o tomto zvláštním šperku v jejích vlasech se-
bemenší povìdomí. Jak by také mohli! VždyK ani ta
sebemenší zmínka o hoblinách padající zpod Jose-
fova hoblíku se nikde nedochovala.

„A v tom snu, co ani nebyl sen, mne navštívil… jen
si to pøedstav, Jozífku, v tom snu mne navštívil
andìl Pánì jménem Gabriel.“

A znovu rozhodila v náznaku bezmoci ruce a
upírajíc oči do Josefovy tváøe, øekla a její slova byla
taková:,

„Já jsem z toho dočista vedle!“
„Andìl? A tebe? Ale proč by zrovna tebe… a hned

archandìl Gabriel?“
„Už je to tak, Jozífku.. A pozdravil mne a øekl, teï



dobøe poslouchej: Zdrávas, milosti plná, Pán Bùh
s tebou, požehnaná ty mezi ženami.“

„Proč by mìl archandìl, a zrovna tebe, Maøenko,“
opakoval v rozpacích Josef, „to se mi nìjak nezdá…“

Pøejel po døevì hoblíkem a díval se, jak se pod
ním kroutí hoblina. Nedùvìøivì zavrtìl hlavou a
znovu pohlédl na Mariina již nezadýchaná hrotitá
òadra.

„Proč by… a proč hned milosti plná a požehnaná
ty mezi ženami? Jak to, mezi ženami? Maøenko, ne-
budeš døíve ženou, dokud se mnou neulehneš do
manželské postele. AK to v hlavì pøevracím jak chci,
ničemu z toho nerozumím. Bláznivý, nanejvýš blá-
znivý sen se ti zdál!“

Anebo Marie už není panna?
Avšak nejen že tomu nerozumìl, navíc se mu to

nic nelíbilo a mìl takový sen zrozený v nevinné
dívčí hlavì za nevhodný a nepøípadný.

„Jsi pøece panna, Maøenko, a ženou se staneš te-
prve, abych to pøipomenul znovu, až ulehneš ke
mnì do našeho svatebního lože, což jak vìøím, již
bude brzy,“ pravil nepøíliš jistì.



„Zítra aby to již bylo!“ zvolala, zapomínajíc na
svou obvyklou zdrženlivost.

Její zvolání považoval Josef, a po právu, za
upøímné vyjádøení její touhy splynout s ním v jedno
tìlo a potìšilo ho to.

„Ale Jozífku, tak ten andìl Pánì,“ hned pokračo-
vala a slova se jí sama hrnula z úst. „Také mnì to
nejde na rozum, proč by zrovna ke mnì… a zrovna
andìl Pánì!“

Zhluboka vydechla, hledajíc u svého ženicha
pomoc a vysvìtlení. Potom k nìmu pøistoupila blíže
a položila dlaò na jeho ruku, v níž držel hoblík.

„Prý jsem nalezla milost u Boha, øekl mi onen
andìl a jeho slova mi ještì teï zvučí v uších,“ po-
kračovala a její slova byla taková: „Ale hlavnì, Jo-
sefe, a teï našpicuj uši, protože mi ještì øekl: Aj,
porodíš syna, a nazveš jméno jeho Ježíš. Ten bude
veliký, a syn Nejvyššího slouti bude. A ještì pokra-
čoval, a tomu jsem již vùbec, ale vùbec nerozumìla,
že království jeho nebude konce.“

„No tak počkej, počkej, teï už tomu ani já jaksi,
ale ani v nejmenším… porodíš syna? Ty? VždyK jsi
ještì panna! Panna! Nebo,“ zaváhal a popojel ho-



blíkem jen tak naprázdno až na konec trámu,
„nebo snad ne?!“

Jaký div, že se zachmuøil! Jeho jindy tak bezelstné
tmavì modré oči se zúžily.

Ano, též on, stejnì jako Marie, hledìl na svìt mo-
drýma očima. Že je to neobvyklé a podivuhodné,
aby černovlasá žena a černovlasý muž pohlíželi na
svìt seversky modrýma očima? Co na tom, vždyK
celý jejich život bude nadevše úžasný a podivu-
hodnì šKastný! Ale abychom nepøehánìli, radìji se
pøidržme pravdy – pøijde chvíle, kdy Mariin život se
zlomí a nebude ani úžasný, ani podivuhodnì
šKastný, nýbrž tragický, a kdy a její srdce až po okraj
naplní bolestí.

Josef udeøil hoblíkem o trám a dobøe vyzrálé
døevo zazvonilo.

„Marie!“ pravil varovnì.
„Ale ty mùj tesaøi, to víš, že jsem panna, jakpak

by ne. Mužská ruka se mne dosud nedotkla. Jenže
andìl Pánì Gabriel mi vyjevil, víš v tom snu, co
nebyl sen, že Duch svatý sestoupí do mne.“

Pøejela si dlanìmi po plátnì svých šatù, ale ona
to vlastnì byla košile, od prsù až ke klínu a její slova
byla taková:



„A já panna že porodím, pravil mi. Porodím syna
božího. No co na to øíkáš, jsi z toho aspoò trošičku
moudrý?“

„Nejsem,“ pøiznal. „Nejsem! Jak bych mohl? Že po-
rodíš, a rovnou syna božího, k tomu všemu jako
panna, Maøenko, ale to pøece…?“

Pøiložil dlanì k očím a zakryl v nich celou tváø,
ježto se ho zmocòovalo zoufalství.

Andìl byl svìtlem odìný
Marie stála proti dveøím a slunce, nízkými pa-

prsky dopadajíc do dvorku, ji uchvacovalo do své
záøe, v níž celá zezlátla, jen tváø mìla bìlostnou
s lehkým olivovým nádechem.

Josef odklonil dlanì z očí a pohlédl na tu líbeznou
a tolik nìžnou dívku, jež se mìla stát jeho ženou.
A která se jí také stane, byK by se mìl vší silou vze-
pøít otci!

Jenže je tady ta vìc se synem božím.
Nic takového, øíkal si, archandìl není než po-

trhaný cár snu, který zastøel Marii oči.
„Víš, Maøenko,“ pokračoval po chvíli s pøibývající

jistotou, že se nemýlí, „sen je sen, je to pouhý noční
vánek, jenž nic neváží, ale teprve až ulehneš do na-



šeho svatebního lože a já tì té první noci k sobì pøi-
vinu a pøipoutám co ženu, tak teprve potom –“

„Byl to sen, pouhý vánek jak øíkáš, já to pøece
vím, ale najednou ti nìjak… stále toho andìla Pánì
vidím, i teï ho mám pøed očima… celý byl svìtlem
odìný… Takový živý sen snad ani nemùže pøijít
jenom tak zničehožnic. Bez Hospodinovy vùle člo-
vìkovi ani vlásek z hlavy nespadne a ani motýl
køídly nemávne, opakovala Joachimova slova. „Jo-
zífku, neustále mi nìco napovídá, že ten nádherný
a tuze velebný andìl se mi nezdál a vskutku mi
zvìstoval, že já panna porodím syna božího.“

„Ale no tak!“ pøerušil ji.
Počala se ho zmocòovat zlost, tøebaže se jí bránil.

Ještì nikdy se na Marii ani v nejmenším nerozhnì-
val. Vždy byla milá, pøívìtivá a celá k zulíbání,
pøesto ji ještì samozøejmì nikdy nepolíbil, leda na
čelo. Ten zázrak prvního milostného polibku je čeká
až o svatební noci!

„PusK to z hlavy.“
„To se ti øekne, Jozífku, pusK to z hlavy, pusK to

z hlavy. Ale jak, když mám ten sen stále pøed očima?
A co ti mám povídat, teï ráno je ještì mnohem ži-
vìjší než v noci.“



„Nikdy jsem neslyšel, že by snad Duch svatý s nì-
kterou ženou, no víš, že by s ní tohle… a vùbec, kdo
to je ten Duch svatý?!“

A Josef v bezmoci, jež ho již celého prostupovala,
se na Marii div neutrhl a zeptal se jí:

„Hospodina si dovedu pøedstavit, vyvedl náš lid
pod Mojžíšovou pastýøskou holí z egyptského zajetí
až sem do zemì nám zaslíbené, ale Duch svatý? Kdo
je to?!“

„Jozífku, to já ti vysvìtlit neumím,“ odvìtila, leč
nezdálo se, že by ji ta nevìdomost trápila.

Pohodila ramenem a jak ukročila do strany blíže
k Josefovi, sluneční záøe, která po jejím tìle splývala
jako zlaté roucho, pohasla.

Nedotýkat se Marie, to je tak tìžké!
„Jak bys mohla porodit z Ducha svatého, ty?“

lámal si nad tím hlavu, jakkoli vìdìl, že se sotva
k nìčemu dobere. „To bych si potom nejspíš musel
myslet, protože nic jiného by mi ani nezbývalo, že
už –“

„Že už nejsem panna?“
Marie užasla, že jí její ženich, jenž ke všemu ještì

ani není jejím ženichem, tak málo vìøí.



Snad je dokonce ochoten ji zatratit! Zatratit, od-
strčit ji od sebe a najít si jinou, tøeba tu Rebeku ze
sousedství, která po nìm, dobøe si toho všimla, ne-
stydatì hází očkem, jako by nevìdìla, že se to ne-
sluší, házet očkem po mládenci, zvláštì po takovém,
jenž si už vybral nevìstu.

„Že již nejsem panna, to si myslíš?“ musela opa-
kovat.

„Že už nejsi panna.“
Nezbývalo mu, než s tìžkým srdcem pøisvìdčit.

A jen ta čtyøi slova vyøkl, hned nato ucítil pod jazy-
kem chuK pelyòku, jež mu rázem hoøce zaplnila
ústa.

„A že jsi už poznala jiného muže.“
Avšak to již dodal proti své vùli, pøičemž nena-

cházel dosti odvahy, aby Maøence, té dívce k zulí-
bání a lilii bìlostné, pohlédl do tváøe.

„Josefe!“
Marie vykøikla, v náhlém zoufalství se jí zadrhl

hlas a v očích se jí zatøpytily prudké slzy.
„Ani malíčkem se mne žádný cizí muž nedotkl!

Ani malíčkem, Jozífku! Hanbou bych se musela pro-
padnout, kdybych… ani tobì jsem pøece nikdy ne-
dovolila, abys na mne pøed svatbou sahal, a že jsi



už kolikrát chtìl!“ neváhala mu to vyčítavì pøipo-
menout.

„Chtìl.“
Pøiznal to, neboK nic jiného mu ani nezbývalo,

a stále se díval stranou.
„A jak moc jsem chtìl na tebe sahat a dotýkat se

tì, celičké se tì dotýkat!“ øekl, ale to už se díval Marii
do tváøe. „Ale sáhl jsem nìkdy na tebe?“

„VždyK povídám, že jsem ti to nikdy nedovolila.“
„Ani na prsa jsem ti nikdy… ani na zadýchaná,

ani na ta nezadýchaná… Je to moc tìžké, Maøenko,
nesahat na tebe. Proto tak chci, abychom se už
vzali! VždyK už je to k nevydržení! Ale otec poøád,
že prý je ještì dost času, a ty teï ještì ke všemu pøi-
jdeš s tím, že nìjaký Duch svatý…“

„Na to není nikdy dost času,“ pøerušila ho, „abych
už byla tvoje. Proč to otci neøekneš?“

„Opakuji mu to každý den! Ale on je jako hluchý.“

O sahání na prsa andìl Pánì nic neví
Avšak potom se Josef vrátil k tomu, co Marii vyčí-

tal pøed chvilkou, a znepokojenì øekl:
„Já ještì nikdy, ale teï najednou by ti mìl na prsa




