
Mikulášsky autobus dobrej vôle

Rekvizity: mikulášska čiapka a brada (z vaty), veľké vrece so zhúžvaným novinovým papierom, volant 
(koliesko z vozíka, bicykla alebo niečoho podobného), stoličky.
Osoby: Rozprávač (R), Mikuláš (M), ujo šofér (U), deti (D1, D2, D3, D4, D5).

R Tento príbeh sa stal ani nie tak dávno a ani nie tak ďaleko – bolo to dnes ráno v autobuse na ceste z 
Čeloviec do Hrušova.

Autobus je plný detí, šofér krúti volantom, deti sa natriasajú. Mikuláš ide po ceste s veľkým vrecom, poblíž 
autobusu vrece odhodí a vyľakane prebehne popred autobus.

U Kade lietaš, dedko plešatý!
M Bodaj by som lietal, ale nemám ako. Soby sa mi splašili a ja som vypadol zo saní. Nezviezli by ste ma, 

prosím, do Hrušova?
U Čoby nie. Peniaze máš?
M Nemám, my v nebi nepotrebujeme peniaze.
U Nuž, takto sa nedohodneme. Maj sa, starký.
D1 Ujo šofér, vezmite ho, veď je to Mikuláš!
U To by mohol povedať každý a ja by som nezarobil ani na slanú vodu.
M Ale ja som naozaj Mikuláš, ponáhľam sa do Hrušova rozdávať dobrým deťom darčeky.
DETI (prosebne) Zoberte ho, ujo šofér.
U Žeby si bol naozaj Mikuláš? Ukáž bradu (ťahá Mikuláša za bradu).
U No toto! Vari sa mi sníva?
M Nesníva. Veď aj tebe som nosieval darčeky, keď si bol malý. Nepamätáš sa?
U Prepáčte, pán Mikuláš, nech sa páči nasadnúť (pomáha mu s vrecom do autobusu, naštartuje a šoféruje 

ďalej).
Mikuláš sa vtrepe s vrecom do autobusu, ten je plný, nemá si kam sadnúť.
D2 (vstáva) Nech sa páči, sadnite si!
M (sadne si) Ďakujem pekne. A ako sa voláš?
D2 Rebeka.
M (vyberie notes, listuje v ňom) Rebeka, Rebeka... Á, tu ťa mám! Aj tebe nesiem vrecúško. Ale budeš mať v 

ňom len jablko a čokoládového čerta. Že vraj vyrušuješ na fyzike.
D2 Ale iba trochu, ja sa polepším.
M Tak ti o rok donesiem viac.
D3 A ja čo dostanem?
M Ty si?
D3 Sára.
M (listuje v notese) Ty si Rebekina sestra, však? No, pre teba mám iba pomaranč, aj to len malý a s 

kôstkami. Biješ sestry a nepomáhaš mame.
D3 To nie je pravda! To ony ma stále bijú a potom na mňa hovoria!
M Prepáč, Sára, ale anjeli všetko vidia a zapisujú. A nie je tu aj Deborka?
D4 Tu som.
M (znova listuje v notese) Teba musím pochváliť. Dostaneš odo mňa najväčší balíček. V škole si vzorná 

žiačka, doma pomáhaš, ale mohla by si sa viac hlásiť na hodinách.
D4 Dobre. Budem sa hlásiť aj cez prestávku, sľubujem.
D5 (posmešne) Prosím vás, toto všetko sú len rozprávky pre malé deti. Nevidíte? Dedko nemá peniaze, chce 

sa s nami zadarmo odviezť a v tom vreci asi nosí, čo povyberal v kontajneroch na Krtíši.
D1 Adam, nehanbíš sa? Takto sa s Mikulášom nesmieš rozprávať!
M Vidím, že mi neveríš, nuž, tebe dám darček hneď teraz. Ty si Adam, však?
D5 Áno, ale keby si mi dal hoci aj celé vrece, neverím ti!
M (dlho hľadá v zozname, prehrabáva sa v ňom) Adam, Adam... Nemám ťa tu. Teba budú mať na zozname 

asi čerti. Ale aby som Ťa presvedčil, pozri sa sem!
D5 (pozrie do vreca a užasnutý sa vystrie) Prepáč, ujo Mikuláš. A tým čertom by som sa nemohol nejako 

vyšmyknúť?
M Porozmýšľaj sám, ale myslím si, že nejaký dobrý skutok by to napravil.
U A sme doma deti, Hrušov, vysadať!
R A tak sa stalo, že dnes je Mikuláš tu, medzi nami. A aby som nezabudla, darček dostane aj Adam, veď bol 

to práve on, kto to velikánske vrece pomohol Mikulášovi doniesť do školy.


