
Ahoj lidi,

zvu vás na letošní  Stříbrnou  Harfu!  Lokalita  i  hospůdka je  stejná  jako loni.  Sejdeme se 
ve středu 19.12. v 18:00 na konečné zastávce autobusů 144 a 177 „Poliklinika Mazurská“ 
v Praze 8. Oba autobusy jedou ze stanice metra C Kobylisy, např. v 17:41, 17:46 a 17:48. 
Konečná zastávka je v mapce vyznačena, vy jen přejdete na opačnou stranu ulice, tam je víc 
místa na sraz. V 18.00 vyrážíme do blízkého lesa Drahaň. Přijďte včas, těžko byste nás 
v lese našli. Pokud přijedete autem, místa na parkování je všude dost. Přikládám mapku.

(Kdyby nebyla vidět zde v textu, odkaz na ni je 
http://www.mapy.cz/#st=s@sss=1@ssq=Poliklinika%20Mazursk%C3%A1@@     .)

Pokud se vyskytne problém, zavolejte na mé číslo 603 940 439, anebo přijďte až na 19:00 
do restaurace Magnificent (součást Vysoké školy hotelové) na adrese Svídnická 506 (škola 
je rovněž vidět na mapce).

Nedopusťte, aby někdo pod stromečkem marně čekal na dáreček. Pokud vůbec nemůžete 
přijít,  pošlete dárek po někom jiném, anebo mi včas brnkněte, ať jeden dárek ještě 
dokoupm. Pokud chce přijít někdo neohlášený, ať klidně přijde.
Vezměte si  obvyklou výbavu: teplé oblečení,  boty do lesa;  ozdoby, svíčičky se stojánky, 
prskavky,  sirky,  lampiony,  zpěvníky  a  baterky,  a  kdo  vládne  hudebním  nástrojem  – 
nezapomeňte ho doma. Hlavně nezapomeňte dobrou náladu!
Kupte dáreček, jaký byste sami rádi dostali, nemá to být recese. Jméno obdarovaného vám 
ještě  pošlu  mailem nebo  zavolám.  Dárek  označte  čitelnou  jmenovkou,  která  nevypadne 
a neztratí se někde v mechu, prosím.

V hospodě jsme slíbili, že si všichni dáme večeři – aby se jim to vyplatilo. Helenka Volfíková zašle  
mailem seznam hlavních jídel, aby si každý vybral předem. (Neohlášení můžou mít s večeří mírné 
zpoždění – už máme své zkušenosti…) Každý si vezměte vlastní účet, prosím, každý rok někdo něco  
zapomene zaplatit.

Že  jste  si  přečetli  pozvánku  (a  přijdete)  mi,  prosím,  potvrďte  na  adresu 
alexandra.havrankova@seznam.cz anebo na mobil 603 940 439, ať mám jistotu.

Ještě přikládám kultovní povídku, moc vás zdravím a těším se na vás,

Saša.
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Harfa ve sněhu

Před několika dny jsem skládal dopis pro Ježíška. Snad to bylo pro dědu Mráze, 
nevím,  chlapečkovi  to  bylo  jedno.  Chlapečkovi  nezáleželo  na  adresátu,  ale  lpěl 
na objednávce. Dopis měl ryze obchodní charakter. Objednával jsem (až do domu) 
housličky  a  bubínek,  autobus,  Kašpárka  a  také  oponu.  Jako  protihodnotu  jsem 
nabízel jménem svého klienta čisté uši, to, že budu celý rok hodný, a to je dlouhá 
doba, a že budu každý večer pít rybí tuk. Sepsal jsem ten dopis a vzpomněl jsem si 
na všechna svá vánoční přání,  co jsem jich kdy měl,  a bylo mi  smutno.  Žil  jsem 
tenkrát na světě asi tři roky a k Vánocům jsem si přál harfu. Zajímavé na tom přání 
bylo, že jsem nechtěl harfu proto, abych na ni drnkal a prozpěvoval při ní jako král 
David, ale aby harfa spinkala. Slýchával jsem tenkrát jednu koledu a v té koledě se 
zpívalo.
„Labuti má i loutno má, slavíčku můj,
dřímej, má harfo líbezná, synáčku můj.“

Místo harfy jsem dostal boty. Vlastně botičky. Potom mě bylo také jednou šest let, 
padal sníh, a já toužil po zlaté hasičské přilbě. Dostal jsem rukávník. V osmi letech 
se stává z dítěte muž a já jsem zoufale potřeboval kulomet. Dostal jsem bačkory. 
Jako  desetiletému  mi  pod stromeček  nadělili  místo  sebraných  spisů  Karla  Maye 
pohádky Karla Jaromíra Erbena. Mám je dodnes. Ponejprv jsem je přečetl, když jsem 
se vrátil z vojenské prezenční služby. Ve dvanácti jsem si žádal nejkrásnější ženu na 
světě. Věděl jsem, kde bydlí. Oni to nevěděli a nadělili mi pruhované pyžamo. Od té 
doby se změnilo všechno, i stromy, i oblaka, kosi. Zmoudřel jsem, nebo snad zhoupl, 
začínal jsem si přát věci skromnější a celkem jsem nebýval zklamán. Mám kdesi ve 
stolu cigaretové pouzdro, mám tucet kravat, jedny dlouhé spodky, které jsem nikdy 
neměl na sobě, dokonce vlastním i jednu levou rukavici. Avšak od osudných vánoc, 
kdy  moje  sny  začaly  být  rozumné  natolik,  že  začaly  být  uskutečňovány,  ztratily 
pro mne vánoce kouzlo.  Proto,  když  jsem nedávno skládal  chlapečkovi  obchodní 
vánoční dopis, vyrostl v mé duši stesk, rovný jako cypřiš.

Harfu si přeju, nadělte mi letos pod stromeček harfu. Nejlépe zlatou, struny mohou 
být stříbrné. Dlužíte mi harfu. Takovou, co by spala.
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