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Rozprávky O. Henryho

Rozprávky pre dospelých by sa mohli začínať takto:

V New Yorku žili štyri milióny ľudí. Niektorí boli šťa-
stní, iní nešťastní, ďalší smutní, iní veselí. Žili tu ľudia,
ktorí hľadali lásku, aj tí, ktorí ju našli... a toto sú príbe-
hy niekoľkých z nich. Takéto rozprávky písal O.Henry. 

O.Henry (vlastným menom William Sydney Porter) bol
americký spisovateľ, z konca 19. a začiatku 20.storočia,
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ktorý písal o problémoch a radostiach obyčajných ľudí.
Kým jeden slávny autor napísal, že v štvormiliónovom
New Yorku je asi štyristo ľudí, ktorých by ste mali poz-
nať. O.Henry tvrdil, že v meste sú štyri milióny zaujíma-
vých obyvateľov. Či už sú to mladí ľudia, ktorí sa trápia,
za čo kúpiť druhému vianočný darček, alebo podnika-
teľ,  ktorý nemá na nič čas,  alebo dievčatá,  ktoré chcú
byť krajšie, ako ich spolužiačky. Toto sú príbehy, ktoré
vás pobavia dodnes. 

Prečítajte  si  najkrajšie  poviedky  O.Henryho,  ktoré  u-
chvátili srdcia niekoľkých generácií. 
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Dary troch kráľov

 

Dolár a osemdesiatsedem centov, to bolo všetko. Z toho
bolo šesťdesiat centov v drobných. Drobné usporené je-
den po druhom, po dlhom naťahovaní sa so zeleniná-
rom, mäsiarom, alebo v obchode s potravinami. Della
to prepočítala trikrát.  Jeden dolár a osemdesiat sedem
centov. A zajtra sú Vianoce.
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Nedalo  sa  robiť  nič,  iba  si  sadnúť  na  ošúchaný  malý
gauč  a  plakať.  Čo  nás  privádza  k  morálnemu  pona-
učeniu, že život sa skladá zo smiechu, sĺz a smrkania, pri-
čom najviac je toho posledného.

Zatiaľ, čo sa pani domu čoraz viac poddávala plaču, my
sa pozrieme na ich domov. Bol to byt zariadený za osem
dolárov týždenne. Dosť  biedny opis,  ale veľmi niet čo
opisovať.

Vo vestibule na prízemí bola schránka do ktorej necho-
dili  žiadne  listy  a  elektrický  zvonček,  ktorý  by  nijaký
smrteľník neprinútil k zvoneniu. K nemu patril nápis s
menom  James Dillingham Young.
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Dillingham žiarilo  počas  predchádzajúcich  období
prosperity, keď jeho nositeľ zarobil 30 dolárov týžden-
ne. Teraz, keď sa jeho príjem zmenšil na 20 dolárov, sa
nápis začal strácať, akoby sa chceli stiahnuť do písmena
D. Ale kedykoľvek  James Dillingham Young  prišiel do
svojho bytu na poschodí, nepočul iné meno ako “Jim”.
V byte ho srdečne objala pani Youngová, ktorú už po-
známe pod menom Della. Toto všetko je veľmi dobré.

Della doplakala a začala si nanášať na tvár púder. Stála
pri okne a pozerala sa von na sivú mačku, ktorá sa pre-
chádzala po šedivom plote. Zajtra sú vianoce, a mala iba
dolár   osemdesiatsedem,  za  ktoré  chcela  kúpiť  Jimovi
darček. Počas posledných štyroch mesiacov šetrila každý
halier,  a toto bol výsledok. S dvadsiatimi dolármi týž-
denne človek ďaleko nedobehne.  Výdavky boli  vyššie,
ako predpokladala. Výdavky sú vždy vyššie, ako predpo-
kladáte.  Iba dolár osemdesiatsedem na darček pre Jima.
Jej Jima. Strávila mnoho šťastných hodín pri plánovaní
toho, aký krásny dar mu kúpi.  Niečo pekné, vzácne a
originálne – niečo čo by sa trochu priblížilo tomu, aby
to bolo hodné Jima.
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