
Rozprávka 
o koliesku, ktoré
nakoniec stretlo

šťastie



Viete, akou rečou sa rozprávajú stromy v lese? Buky bukovou, duby
dubovou, jedle jedľovou, a borovice borovicovou. Dôležité správy sa 
v lese šíria spoločnou stromovou rečou. Aby jej rozumeli všetky stromy.
Niektoré správy sú také dôležité, že im rozumejú aj zvieratá. Napríklad, 
že sa blíži zima. Pred Vianocami, keď sa stíši les, rozprávajú si stromy
starodávne príbehy. V zime, sa im potom lepšie spí.         
V bukovom lese si najradšej rozprávajú príbeh o bukovom koliesku, ktoré
stretlo šťastie. Nie je to žiadna vymyslená rozprávka. Stalo sa to naozaj.
Raz vyrobil starý otec pre vnúčatá nezvyčajné vianočné darčeky. Kopu
drevených koliesok. Malé, veľké, tenké, tučné, bukové, dubové, hrabové,
javorové. Nestihol ich ešte dokončiť, už sa začali medzi sebou hašteriť.
„Ja som najkrajšie“, vyťahovalo sa koliesko z orechového dreva.         
„No a čo, ja som väčšie“, nadúvalo sa koliesko z duba.         
„Ale zapáchaš. Ja som tu najvoňavejšie“, tislo sa dopredu koliesko 
z borovice. Odrazu do nich vrazilo koliesko z buka.         
„Ja som tu najkrajšie, najvoňavejšie aj najväčšie. Budete počúvať mňa 
a hotovo!“         
„Nevšímajme si ho. Nehádajme sa s ním. To sa predsa pred Vianocami
nepatrí“, zašepkalo malé tenké koliesko z čerešňového dreva.
Kolieska stíchli. Lenže to veľké bukové koliesko malo práve neznesiteľnú
náladu. Vystatovačnú a zapáravú. Do každého drglo a kričalo: „Uhnite mi z
cesty. Pozrite sa, čo dokážem. To z vás nedokáže nikto, ani keby sa...“
Koliesko nedopovedalo a začalo sa točiť. Otáčalo sa stále rýchlejšie 
a rýchlejšie. Už sa točilo tak rýchle, že nevidelo ani kolieska ani stôl. Iba
seba. Nevšimlo si, že už je na samom kraji stola. Zošmyklo sa a spadlo 
na zem. Kolieska zhíkli, ale nepovedali ani „ň“.         
„To nič“, povedalo bukové koliesko, aby si ostatné nemysleli, že je nejaká
bábovka. „Nebudem tu s vami trčať, idem rovno do sveta!“         
Ani nečakalo, čo na to kolieska povedia. Pofúkalo si boľačku 
a vykotúľalo sa mačacími dvierkami von. Kotúľalo sa dole kopcom, len tak
svišťalo. Poskočilo, keď narazilo na kameň. Pošmyklo sa, keď bolo 
na cestičke blato. Zastavilo sa až pod šípkovým kríkom. Bolo také
utrmácané, že od únavy hneď zaspalo.    



Keď sa zobudilo, nevedelo kde je. Nemohlo sa rozpamätať, prečo tu
ufúľané a zablatené trčí pod šípkovým kríkom. A kde sú ostatní? Prečo je
celkom samo? Odjakživa bolo predsa s niekým. V lese so stromami, potom
s ostatnými kolieskami.
„Kolieska! Kamaráti moji! Som ja ale riadny trubiroh“, vykríklo zahanbene,
keď si na všetko spomenulo. 
„Ako som len mohlo byť také hlúpe, nespratné, neznesiteľné! Keby sa tak
všetko vrátilo späť...“ Koliesko trčalo pod šípkový kríkom niekoľko dní. 
Za ten čas sa zmenilo. Možno preto prišlo nakoniec šťastie. Jakubko 
s mamičkou. Zbierali šípky na liečivý čaj a Jakubko objavil koliesko. Jasné,
že si ho strčil do vrecka a tváril sa akoby nič. To poznáte. Mamička by sa
isto hnevala, že si berie domov cudziu ufúľanú vec. Ešte nevedel, 
na čo mu bude. Ale koliesko sa vždy zíde. Kým prišli domov, premyslel si,
ako urobí z kolieska vianočné prekvapenie. 
Na koliesko namaľoval zelené jedličky a červené srdiečka. Aby bolo jasné,
že koliesko je vianočné a je pre všetkých, ktorých má rád. Červenou
mašličkou ho priviazal na konár. Potom vyšla na nebi prvá hviezda 
a začali sa Vianoce. Pri prestretom stole sa zišla celá rodina. Tešili sa, 
že sú všetci spolu, obdivovali vianočný stromček aj darčeky. Prvý zbadal
ozdobené koliesko starý otec. Hneď spoznal stratené koliesko 
z dielničky. Hoci bolo vymaľované. Len nechápal, ako sa mohlo dostať 
na vianočný stromček.
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