
Andres a Santové. 
Malý dětský nosík rozplácnutý jako knoflík na okenní tabulce a tichounký dětský pláč, kterého si nikdo nevšímá. 
Přeplněný sirotčinec je plný méně i více smutných příběhů.  Ledové květy ustupují jen o krůček před horkým 
Andresovým dechem a uvolňují miniaturní průhled.  Andres se ještě více tiskne ke sklu a maličkým průzorem pohlíží 
na cestu před domem. Ne, nikdo po ní nepřichází, stejně jako před týdnem, včera ani d nes…. A zítra je Nový rok.  
Andres stále nemůže uvěřit, že letos neoslaví příchod Nového roku s  mámou a s tátou a Děda Mráz s dárky ho 
v sirotčinci také nenajde. V hlavě mu zní věta té neznámé přísné paní, která jej odvážela do sirotčince: „ Nemáš 
nikoho a sám v chalupě zůstat nemůžeš!”  
„Opravdu nemám nikoho?”, ptá se Andres sám sebe neustále dokolečka, dokola…„ Nemáš nikoho, nikoho, nikoho….!” 
Jak neúprosně zní ta odpověď.  
Zpráva o ztroskotání rybářské lodi, na které byli i Andresovi rodiče, zatím oběhla  celý svět.  Každý polituje pozůstalé 
děti, tu a tam někdo pošle pár korun na účet sirotčince. Peníze však mizí jako kapka v  hluboké studni. Opuštěných dětí 
je příliš mnoho. Ale jeden postarší manželský pár, kdesi v  daleké Americe, se nechystá poslat peníze, ale balí 
nejnutnější věci a chystá se na velmi dlouhou cestu. 
„Jen abychom ho našli a přijeli včas, dědo ”, praví žena a do kufříku přikládá zvláštní červený oblek a cosi bílého 
střapatého.  
Andres zmožený dlouhým tichým pláčem usnul s hlavičkou opřenou  o parapet okna. V tom ho cosi vyruší, jakýsi zvuk, 
cinkání a hlasy. Tiskne víčka k sobě, nechce se probudit a doufá, že mu sen přinese něco krásného. Ale hlas je stále 
silnější. Najednou chatrné dveře pokoje zaskřípají a on slyší, zcela srozumitelně: „Tak  kdepak máme toho našeho 
kluka?” Andres pootevře oči a nemůže uvěřit, před ním stojí dvě postavy v  červeném s nůší plnou dárků! „Děda Mráz 
mě našel! A dokonce dva dědové! Ba ne, to není Děda Mráz, tito vypadají trochu jinak!” Andresovi se před očima 
vybavila stará pohlednice, na které byl podobný pár. „To jsou Santové, ti naděluji dárky dětem v Americe”, vyprávěla 
mu jednou maminka. Teď tu stojí před ním pan Santa s  bílými vousy a paní Santová s bílými kudrnatými vlasy v celé 
své kráse! Andres stále nemůže uvěřit a myslí si, že sní jeden krásný novoroční sen. V  tom ho ze snění vyruší 
roztřesený hlas: „ Tak se probuď, ty kluku jeden, já jsem tvůj dědeček a to je tvoje babička, konečně jsme tě našli!”  
 
 
Protože babička a dědeček Santové přeci jen už nebyli nejmladší a cestování z USA až na Sibiř je dost zmohlo, rozhodli 
se i s vnoučkem usadit někde na samém prostředku té dlouhé cesty, nejraději v  nějakém opravdovém krásném ráji. 
My jsme opravdu moc rádi, že si vybrali ten ČESKÝ!  
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