
VIANOČNÉ DIVADLO – STRATENÁ HVIEZDA 

Blížili sa Vianoce a v Rozprávkovom lese sa všetky zvieratká chystali. Upratovali, zdobili, piekli. Lienka 

Kikilienka práve zdobila vianočný stromček. Milovala svetielka a vôňu ihličia. Očka jej žiarili a pospevovala si 

vianočné koledy.  

Tu zrazu začula obrovský rachot. Vystrašene vyšla pred domček  a zbadala veľkú žiaru vychádzajúcu spoza 

stromu. A hneď začula aj tiché vzlykanie.  

Prekvapená zvolala: „Haló? Kto to tu plače?“  

Spoza stromu sa ozval zvonivý hlások: „Ja, Hviezda“, a potom sa objavila krásna žiarivá postava. „Ahoj, ja 

som Hviezda a zablúdila som. Mohla by si mi, prosím, povedať, kde som?“ 

Lienka Kikilienka zhíkla: „Ty si hviezda? To je, to je – to je úžasné! Ja som Lienka Kikilienka a toto je 

Rozprávkový les.“ 

Hviezda sa unavene obzrela a povedala: „Hm...a vieš mi povedať, v akom roku sa nachádzame?“ 

Lienka Kikilienka rozpačito pokrčila pleciami: „No vieš, my tu príliš roky nepočítame, len si proste žijeme.“ 

Hviezda to teda skúsila z inej strany: „Tak mi aspoň povedz, aké je ročné obdobie. Tie tu snáď máte.“ 

„Máme, samozrejme, máme. Práve vládne zimná víla a blížia sa Vianoce,“ nadšene vysvetľovala Lienka 

Kikilienka. 

„Vianoce? Čo sú to Vianoce?“ začudovane sa opýtala Hviezda. Lienka Kikilienka zhíkla: 

„Ty nevieš, čo sú to Vianoce? Predsa oslava narodenia malého Ježiška, však vieš. Oslavujeme to darčekmi, 

časom s našimi blízkymi a pripomínaním si toho, čo sa stalo.“ 

„A povieš mi, čo sa to stalo? Vieš, akosi takto narýchlo si neviem spomenúť,“ záhadne pokojne sa opýtala 

Hviezda. 

Lienka Kikilienka jej rozpovedala celý príbeh o Ježiškovi, Márii, Jozefovi, anjeloch i Troch kráľoch, ktorí 

putovali za hviezdou do Betlehema. Hviezda s otvorenými ústami počúvala, no ku koncu sa jej na tvári 

objavila hrôza. 

„Och, nie!“, vykríkla. „Do zamračenej oblohy! Čo som to len spravila! Ja som sa zas stratila! A nielen 

v priestore, ale aj v čase! Och, ja trdlo hviezdnaté!“ 

Lienka Kikilienka nechápala: „O čom to, prosím ťa, hovoríš?“ 

Hviezda  však naďalej len ochkala: „Ja hlava meteoritmi prederavená! Všetko som pokazila!“ A usedavo sa 

rozplakala. Lienka Kikilienka ju chytila za plecia: „Prosím ťa, Hviezdička, upokoj sa. Vysvetli mi, čo sa stalo. 

Určite to nie je nič strašné.“ 

Hviezda na ňu uprene pozrela a nešťastne sa pustila do vysvetľovania: „Ja som tá hviezda z tvojho príbehu. 

Dostala som za úlohu letieť do Betlehema. Najprv som nevedela prečo, ale potom som to na Úrade pre 

koordináciu hviezd a planét zistila. A neskôr som si všimla troch pocestných, ktorí ma neustále 

prenasledovali. Kam som letela ja, tam išli aj oni. Tak som sa jedného večera nenápadne k nim priblížila 

a vypočula ich rozhovor. Boli to tí traja králi z tvojho rozprávania. V skutočnosti to nie sú žiadni králi, ale 

mudrci. Veľmi múdri muži, ktorí sledujú a skúmajú oblohu a všetky nebeské telesá, teda aj hviezdy. Neviem 

ako, ale zistili, že ja som výnimočná hviezda a ukazujem smer tam, kde sa narodil ten tvoj Ježiško. Oni 

hovorili, že má byť vládca sveta, ale mne sa to nejak nezdá. Ja mám za úlohu ísť totiž do voľajakej maštaľky 

– a kto to kedy počul, aby sa nejaký panovník, či kráľ, narodil v maštali medzi zvieratami. Už som bola 

takmer v cieli, ale zamyslela som sa, alebo čo. Vieš, lienka, to sa mi občas stáva. Ach, ale zrazu som vletela 

do vesmírneho prúdu, ktorý som si nevšimla. Bol veľmi prudký a mocný. Celý svet sa so mnou zatočil – 

a zrazu som sa objavila tu. A preniesla som sa teda aj v čase, keďže ty hovoríš, že o tom Ježiškovi vie už celý 

svet. Ach jaj, toto sa mi veru ešte nikdy nestalo!“ opäť sa usedavo rozplakala Hviezda. 



Lienka Kikilienka ju pohladila po jasnej hlavičke, ale vedela, že toto je vážna vec. Ak sa Hviezda nevráti 

v čase do správnej doby, neprivedie Troch kráľov k Ježiškovi a zmení minulosť. A ktovie, aké to bude mať 

následky. Zrazu dostala nápad: 

„Počkaj tu, milá Hviezdička. Pôjdem za mojimi kamarátmi. Vždy sme si spolu vedeli poradiť.“ 

Hviezda súhlasila: „Dobre. Pôjdem s tebou.“ A ustato sa stavala na nohy. 

Lienka Kikilienka však nesúhlasila: „Nie, nie, nie! Ty si teraz potrebuješ oddýchnuť a upokojiť sa. Skús si 

u mňa v domčeku pospať. Možno prídeš na spôsob, ako sa vrátiť.“ Lienka Kikilienka uložila Hviezdu do 

bodkovanej postele a utekala za kamarátmi. Vysvetlila im, čo sa stalo, a že potrebuje ich pomoc. Viacerí sa 

zhodli, že pôjdu s Lienkou Kikilienkou za Hviezdou a niečo spolu vymyslia. A tak, na sklonku dňa, sa Lienka 

Kikilienka vrátila k svojmu domčeku s Veveričkou, Zajkom a Ježkom. Oddýchnutá Hviezda už netrpezlivo 

poskakovala pred domčekom a vyzerala ich. Sotva prišli, už na nich spustila: 

„Už viem, už viem, už viem! Spomenula som si. Učili sme sa o návrate v čase i priestore už na základnej 

škole pre hviezdy a meteority!“ 

Lienka Kikilienka sa potešila: „To je výborne!“ Otočila sa na kamarátov a ospravedlňujúco riekla: „Tak asi 

vašu pomoc nebude treba, kamaráti.“ 

Hviezda ju chytro prerušila: „Nie! Pomoc všetkých bude veľmi potrebná. Bez nej to nepôjde.“ 

Lienka Kikilienka teda predstavila Hviezde svojich priateľov a potom si všetci vypočuli jej plán. Vysvetlila im, 

že pre návrat je treba čisté kamarátske srdcia a dary z lásky. Veverička, Zajko, Ježko i Lienka sa zamysleli 

a rozbehli sa každý do svojho domčeka. Dokonca aj Ježko  nezvyčajne rýchlo prepletal nôžkami. Čoskoro 

opäť všetci štyria stáli pred Hviezdou a ukazovali svoje „dary z lásky“. 

„Ja nesiem darček pre Ježiška,“ šušlavo vysvetľovala Veverička. „Vždy sa mi zdalo  veľmi nespravodlivé, že 

my všetci na oslavu jeho narodenín dostávame darčeky a on nič. Tak mu jeden nesiem. Nech má radosť.“ 

Zajko, držiaci v labkách sviečky, sa pustil do hlasného výkladu: „No, ja, ako vidíte, nesiem sviecky. Lebo, ako 

vsetci doble vieme, v tej dobe este nebola elektlina a chudatko Jezisko, Mália a Jozef...no ktovie, ci na seba 

vobec v tej mastali videli. Úboziatka.“ 

Ježko sa pokojne pridal: „ A ja, ja im nesiem snehové vločky. Lebo to je najväčšia krása, akú poznám.“ 

Hviezda radostne ochkala a obrátila sa k Lienke Kikilienke. Tá ukázala na vianočný stromček: 

„A ja im nesiem to, čo mňa napĺňa šťastím. Vianočne ozdobený stromček. Také niečo určite nevideli. 

A nesiem ešte niečo, ale to je tajné. To ukážem len Ježiškovi priamo na mieste.“ 

Natešená Hviezda objala kamarátov so slzami v očiach: „Och, ďakujem, kamaráti, to sú krásne dary z lásky. 

A teraz sa, prosím, všetci postavme do kruhu a chyťme sa za ruky.“ 

„Myslís za labky, vsak?“ neodpustil si upresnenie Zajko. 

„Áno, za labky. Dary položme do stredu,...“ 

„Ale ako ich máme poloziť, keď sa dlzíme za labky?“ skočil do vysvetľovania opäť Zajko. 

„Och, pardón. Najprv dary do stredu a potom sa chytíme za labky. Zavrime oči a všetci musíme myslieť na 

maštaľku, Ježiška a....“  

Hviezda nestihla ani dohovoriť, svet sa zrazu zatočil, všetko okolo začalo blikať a svietiť, zvoniť a cinkať, 

a keď nastalo ticho, Hviezda dopovedala: „...a sme tu!“ 

Všetci pomaly otvorili oči a rozhliadli sa dookola. Stáli stále v kruhu, ale určite sa nenachádzali 

v Rozprávkovom lese. Blízko, na dosah ruky, stála drevená maštaľka, v diaľke bolo vidno v tme slabé obrysy 

kopcov a chvíľami bolo počuť slabé békanie ovečiek. 

Hviezda zatlieskala rukami a od šťastia sa jasne rozžiarila: „Podarilo sa! Sme na správnom mieste 

a v správnom čase.“ 

Všetci sa priblížili k pevnej stene maštale a potichučky nazreli cez škáročky v dreve dovnútra. Videli krásny 

obraz – maličké dieťatko ležalo v jasličkách na slame a nad ním sa skláňali Mária a Jozef. Z jednej strany 

jasličiek stála Kravička s veselými očkami, z druhej strany švihák Somárik. Obe zvieratká videli, že dieťatko 

nemá nič, okrem plienok, a tak sklonili hlávky a dýchali a zohrievali ho. 



„To je plesne také, ako som si vzdy pledstavoval.“ precítene si povzdychol Zajko. Veverička však nesúhlasila: 

„Nie je! Vidíš tu niekde tých oných? Tých kráľov?“ 

„Myslís mudlcov, hej?“ skočil jej do reči Zajko. Veverička sa však nenechala rušiť a plynulo pokračovala: 

„Mudrcov a pastierov? Nejakí by tu mali byť!“ 

A Ježko pomaly dodal: „Ani anjeli tu nie sú.“ 

„Ale áno. Sú! Teda, aspoň jeden. Už, už, už som tu!“ ozval sa zadýchaný hlas a medzi našu spoločnosť vkĺzol 

Anjelik. Vlastne, zniesol sa dolu. Všetci na neho vyvalili oči a v úžase nevedeli, čo povedať. Všetci, okrem 

Hviezdy: „Super, takže si doručil správu o Ježiškovi pastierom?“ opýtala sa Anjelika. 

Ten spokojne prikývol: „Jasnačka. Ja som si svoju úlohu splnil. Ale teba, Hviezdička, nie je nikde vidno. Čo to 

zas vyvádzaš? Bez tvojho svetla sem nenájdu cestu ani pastieri, ani mudrci.“ 

Hviezda sa plesla do čela: „Joj, zas mi asi hviezdna hmlovina zahltila hlavu.“ Otočila sa na kamarátov 

z Rozprávkového lesa a s vďakou sa lúčila: „Ďakujem vám, kamaráti, za pomoc. Ja musím ísť svietiť. 

Zachránili ste...ani neviem čo.“ Lienka Kikilienka jej našepkala: „Predsa Vianoce.“ 

„Presne to. Zachránili ste Vianoce. Buďte šťastní a občas si na mňa spomeňte.“ A Hviezda chytro obehla 

maštaľ a zmizla. O chvíľu sa však na oblohe, presne nad maštaľkou, zjavila najväčšia a najjasnejšia hviezda 

na nebi. Veselo blikala a osvetľovala celé okolie. I pastierov, ktorí stáli pod kopcami a nevedeli, ktorým 

smerom sa vydať. Akonáhle im však Hviezda osvetlila maštaľku, obaja pastieri i s ovečkami sa rozbehli 

k cieľu. 

Veverička si povzdychla: „Ó, to je krása. Tie blikačky a svetielka.“ 

Anjelik sa pridal: „A vidíte tých nadšených pastierov? Dobre som splnil svoju úlohu a odovzdal im radostnú 

zvesť.“ 

„A ako si im ju odovzdal? Listom alebo si poslal email?“ zvedavo zisťovala Veverička. 

Zajko prevrátil oči a nedovolil Anjelikovi prehovoriť: „Och, Vevelicka! Pledsa spevom! Klásnym, anjelským 

hláskom, vsak? Vsak, Anjelik?“ na záver sa Zajko obrátil na nebeského posla. Ten vznešene prikývol. Tu sa 

ozval Ježko: „Hm, a pozrite tam, do diaľky. Aké divné zviera a traja cestujúci. A čo to nesie to zviera na 

chrbte? Teda – tuším na dvoch chrbtoch?“ 

Anjelik prekvapene zodvihol obočie a uznanlivo potľapkal Ježka po pichliačikoch: „Ty máš teda dobrý zrak, 

Ježko. A aké hebké pichliačiky máš, vôbec nepichajú. No, to v diaľke sú tí traja mudrci, ktorí zbadali Hviezdu 

už pred mnohými mesiacmi a odvtedy putujú za jej jasnou žiarou. Dobre vedia, že idú za novým kráľom, 

preto nesú vzácne dary.“ 

Veverička netrpezlivo potiahla Anjelika za krídlo: „A čo to divné zviera? Nie je nebezpečné?“ 

Anjelik ju upokojil: „To zviera sa volá Ťava. Je to cudzokrajné zviera, ktoré skvele chodí po piesku a vydrží 

dlho, dlho bez vody. V cudzích krajoch na nej jazdia ako u nás na koníkoch.“ 

Zajko so strachom zapišťal: „A...a...a....co to na sebe nesie?“ 

„To je palma,“ odvetil Anjelik. 

„A...a...a...tá palma – je nebezpecna?“ 

„Nie, to je predsa strom. Aj keď, ani ja, Anjelik, nerozumiem, prečo ho nesie,“ čudoval sa Anjelik. 

Lienka Kikilienka sa zamyslela: „Možno ako dar z lásky, rovnako ako ja.“ A radostne sa zasmiala. 

V tej chvíli sa už blížili k maštaľke pastieri, za ktorými veselo hopkali ovečky. Jeden pastier bol starší, druhý 

ešte len dieťa, a vášnivo o niečom diskutovali. Boli už tak blízko, že kamaráti začuli mladšieho, ako sa pýta: 

„Ocko? A prečo sme tak zvláštne oblečení? Hovoril si, že pastier musí nosiť nenápadné oblečenie, aby 

v prírode nepútal pozornosť divokých zvierat.“ 

Starší láskavo vysvetľoval: „To preto, synak, že sme sa obliekli slávnostne. Počul si anjela – ideme za 

kráľom.“  

Synček však neprestával s otázkami: „No ale, nemal by bývať ten kráľ v paláci? Keď je kráľ?“ 

Ocko pokrútil hlavou: „Je to kráľ, ale taký iný. Len ver a uvidíš. No poď, už sme tu.“ 

A obaja pastieri, spolu s ovečkami, vstúpili dnu. 



Kamaráti s Anjelikom chytro pritisli oči ku dierkam a videli, ako bábätko nahmatalo jemnú vlnu ovečiek 

a šťastne zahrkútalo. Pastieri si k nemu čupli a hladili ho. Všade vládol pokoj. 

Lienka Kikilienka drgla do Anjelika: „Aj my môžeme odniesť Ježiškovi naše dary?“ 

„Ešte chvíľku vydržte. Práve prichádzajú mudrci,“ šepol Anjelik a mal pravdu. Mudrci mlčky prešli k dverám 

maštale držiac v rukách svoje dary. Ťava s palmou na hrboch mrkla na kamarátov, dvakrát pomaly prežula 

a tiež zamierila dovnútra. 

Pri ďalšom nakúkaní sa pokojne ozval Ježko: „ Anjelik, a čo to nesú tí králi...“ 

„Mudlci!“ 

„..tí mudrci za dary?“ 

Miesto Anjelika sa ozvala Lienka Kikilienka: „Ja viem, ja som si to čítala. Je to kadidlo, zlato a myrha.“ 

Anjelik ju pochválil: „Správne, presne tak.“ 

„No doble,“ zapojil sa do debaty Zajko. „Zlato je, a to vsetci vieme, vsakze áno, supel vzácny dal. Ale tie 

ostatné, to je co?“ 

Anjelik odstúpil od steny maštale a vysvetlil: „Kadidlo – to je voňavá živica z jednej rastliny, ktorá sa páli, 

kvôli jej výnimočnej vôni, len v palácoch a chrámoch. Je to veľmi, veľmi vzácny dar. Rovnako aj myrha – 

liečiva rastlina, päťnásobne cennejšia ako zlato. Vyrába sa z nej aj špeciálna masť. Gašpar nesie zlato, 

Baltazár myrhu a staručký Melichar, objaviteľ našej Hviezdy, nesie kadidlo.“ 

Z maštaľky sa ozvali tlmené hlasy a naša pätica priskočila k stene. Videli mocných mudrcov kľačať na 

kolenách pri bábätku a klásť mu k nohám vzácne dary. 

Lienka Kikilienka opäť pozrela na Anjelika: „Anjelik, a teraz? Teraz už môžeme ísť aj my k Ježiškovi? Prosím!“ 

Anjelik prikývol: „Jasné, choďte. A keď sa budete chcieť vrátiť domov, stačí, keď sa chytíte za ruky.. „ 

„Myslís labky, ze?“ 

„Labky a pomyslíte na svoj domov. Ste veľmi vzácne zvieratká a som veľmi rád, že ste pomohli zatúlanej 

Hviezdičke. Buďte šťastní.“ 

Zvieratká, jedno po druhom, objali Anjelika a chytro obehli maštaľ. Anjelik ešte naposledy nazrel cez škáru 

dnu. Videl Ježka rozvešiavať s pomocou Jozefa snehové vločky nad Ježiška. Videl ako Zajko starostlivo zapálil 

sviečky. Videl Veveričku ako s otvorenými ústami kladie k ostatným darom svoj darček. Videl Lienku 

Kikilienku stavajúcu vianočný stromček tak, aby dieťatko videlo celú jeho krásu. A napokon videl, ako Lienka 

vytiahla svoj tajný dar – bodkovanú teplú deku a nežne zababušila Ježiška. V maštaľke vládla láska, šťastie 

a pohoda. 

Anjelik viac nepotreboval. Radostne sa zatočil a s hlasným spevom vyletel nad maštaľku, nad Hviezdu, nad 

celý svet  a rozjasal nebesia. 
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