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Tahle knížka patří:
Všechny materiály vzniklé v rámci projektu Inovace v sociální práci aneb cestou
pohádek a příběhů, spolufinancového z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
ČR, najdete na www.naserovnovaha.cz a YouTube kanálu Naše Rovnováha. Tvoji

.......................................................................................

zkušenost s pohádkami nám klidně napiš na majetnyjakub@gmail.com.

y
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Všechny naše pohádky najdeš na YouTube
kanálu Naše Rovnováha!
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Zrození

Prolog
Stejně jako rodičovství začíná těhotenstvím
a narozením, i naše pásmo Cestou pohádek
a příběhů právě začíná zrozením.
Stojíme

na

počátku.

První

samostatné

nádechy a výdechy. Doufáme, že pohádky
využijete k rozvoji sebe i svých dětí, a že vám
budou povzbuzením, inspirací, odpočinkem
a místy možná i pobídnutím k dalšímu kroku
na Vaší cestě.
Tou cestou Vás společně s námi budou
provázet zvířata, stromy, a dokonce i hvězdná
obloha. První pohlazení, první samostatné
krůčky, první vzdor.
V hnízdě se ptáci narodí a časem z něj odletí.
Proměny života s nimi zažívá statný dub.
Připraveni?
Začínáme.
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O Sovíčkovi
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íp, píp“ ozývala se malá

Mámin klidný a důvěrně

ochmýřená kulička uvnitř

známý hlas konejšil Sovíčka.

dutiny stromu. To mládě

Byla to pro něj melodie, která

sovy se probudilo a volalo rodiče. „Píp,

se uměla dotknout jeho srdce

píp. Kde je máma? Mám hlad,“ plakal

a upokojit ho, ale stále mu byla

Sovíček.

zima a klepal se v chladném

Bez rodičů bylo hnízdo tak prázdné
a temné. Sovíček se cítil zranitelný: „Píp,

větru.

obloha,

začalo

„Houpy,
pršet

a do dutiny stromu foukal chladný vítr.
„Neměj strach, maličký, už jsem
tady.“ Máma sova přiletěla do dutiny stromu a v zobáku s sebou

píp.

Píp,

píp,“

plakal Sovíček.

píp. Mám hlad! Bojím se!“
Potemněla

„Píp,

houp,

houpy,

houp… Houpy, houp… Houpy,
houp.“ Máma sova roztáhla
křídla a objala jimi Sovíčka:
„Jsem tu pro Tebe, maličký.“

přinesla svačinu.

Mámina

křídla

„Píp, píp. Mám hlad. Chci jíst!“ natahoval zobáček k mámě.

a

Máma sova jemně nakrmila Sovíčka. „Mám tě ráda, maličký.“

na

Ale Sovíček stále naříkal a plakal: „Píp, píp.“

objímalo malého Sovíčka. Měl

„Co se děje, maličký?“

plné bříško a bylo mu teplo.

Máma sova mu dávala další potravu, ale Sovíček ji odmítal.
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šimrala.
dotek

Byla

hladila

a

příjemná

hřála.

Teplo

„Máma je tady.“
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Najednou bylo dobře. Cítil se v bezpečí. Sovíček otevíral uplakaná
očka, natahoval hlavu a skrze mámina křídla se odvažoval
objevovat svět. Okolní svět už pro něj nebyl tak temný. I obloha
se roztáhla a Sovíček vnímal, jak do dutiny stromu zavítaly bílé
sluneční paprsky. Pozoroval modrou barvu oblohy a zelené listy
stromu. „Píp, píp. To je krása.“
„Houpy, houp… Houpy, houp…
Houpy,

houp,“

chlácholila

máma

sova.
Sovíček natahoval nožky a snažil
se

pohnout,

aby

lépe

dohlédl

na okolní svět. Po chvíli se pak znovu
spokojeně zachumlal do mámina
objetí. Pohlédl jí do očí a spatřil v nich
sebe. Dotkl se jí a položil si na ni hlavu.
„Houpy, houp… Houpy, houp. Jsem
tu s Tebou,“ hladila ho máma sova
a Sovíček rád přijímal její laskavý
dotek.
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Míša

íša je malý chlupatý medvídek. Už umí chodit a běhat
a skákat.
Míša

: „Jůůů, jdeme s mámou do lesa… Mamííí,

počkej…! Tady to vóóónííí. Jééé – kolem letí moucha a jak bzučí…
bzzzzz.“
Máma medvědice se otáčí
na Míšu, aby se jí neztratil: „Míšo,
pomalu, a dávej pozor! Pojď
tady za mnou… pojď.“
Míša

: „Jééé – motýl… a…

už je pryč… kde je?“ otáčí Míša
hlavou.

Kolem

jsou

jenom

stromy.
Míša

: „Haló, kde jsi?“

Motýlek

: „Raději poletím

na louku, ta malá hnědá kulička
mě chce asi chytit.“
Míša
Zakopl
12

12

: „Kde jsi? Kde jsi?“
o

kořen

a

bouchl
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se hlavou do stromu, až se mu zatočila
hlava. „Auuu, to bolí. Kde je máma?
Mamííí, kde jsi?“

Mámina velká huňatá hlava ho
vytáhla za kožíšek z vody ven.
Míša se otřepal a je mu zima: „Brrr,

A Míša pláče a pláče.

brrr.“

Medvědice stojí o kousek dál a dívá

Máma

: „A jdeme domů, Míšo,

se na Míšu. „Tady jsem, můj malý Míšo

pojď, dám si tě na záda a povezeš

– pojď za mnou, pojď, neboj se.“

se… Pojď, pojď.“

Míša

: „Máma!“ přitulí se Míša

do mámina kožíšku.
Máma
pozor,

A Míša už spí. Ani neví, že ho máma

musíme vylézt na ten kámen, no

donesla domů a uložila do teplé

vidíš.“

postýlky.
:

voda,

„Jééé,

pojď

Houpy – hou… Chrrr.“

tady

Míša

je

: „Jééé! Houpy – houpy…

a tady to voní, to je moje máma…

: „Pojď za mnou a dávej

tady

Míša

nějaký

malý

medvídek dole, jako já? Ahoj, ahoj…“
Vidí svůj odraz ve vodě a naklání se
dolů… Žbluňk…
Míša

: „Kde to jsem, tady je

mokro, fuj a bláto, fuj a je mi zima.“
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Malá myška
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ezi kořeny vysokého stromu se něco pohnulo. To malá

Bzz. Najednou k ní přiletěla velká

myška začala objevovat svět. Vystrčila ven čumák

moucha. „Bzz, bzz,“ bzučela a myška

s vouskama a přivoněla k vlahému jarnímu vzduchu mísícímu

se vylekala. Schovala packami očka.

se s vůní borového jehličí a orosené trávy: „Jůůů, co je to za krásné

Za chvilku se rozhlédla a viděla, že

vůně? Co to tak krásně voní?“ Za chviličku za čumákem s vouskama

moucha zase odletěla jinam. Bzz.

vykoukla i očka. Oči velké jako korálky. Myška byla rozhodnutá
poprvé

opustit

svůj

pelíšek

a

začít

a dobrodružství, které na ni v lese čekají.
Myška se opatrně, krůček po krůčku,
tlapku

za

tlapkou

odvažovala

dál

objevovat

nové

hry

„Ufff.“ Nic se nestalo. Ta moucha je
vlastně hodná. Myšce bylo moc
hezky. Byla ráda, jak to zvládla.
Unavená

myška

zavřela

oči

a zaposlouchala se do zvuků lesa.

od svého doupěte. Cítila, jak se tlapky

Slyšela

dotýkají pichlavého jehličí a vnímala

větví, šumění vody v nedalekém

každý krok. Ale za chvíli už běhala mezi

potoce a ševelení větru mezi stromy.

podrostem

kmenech

Na myšku zapůsobilo, jak byl les veliký,

stromů. Nahoru a zase dolů. „Jééé,

a byla zvědavá, co ješte schovává.

kamínek,

Zůstala chvíli tiše a poslouchala, cítila.

a

šplhala

jehličí,

po

mech,

sněženka,

větvička. Jé, housenka!“ Myška se jí
tlapkou odvážila dotknout, ale ta se ani
nepohla. Byl to jen pokroucený list.
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štěbetání

ptáků,

praskání

Dup, dup. Prošel kolem ní ježek.
Myška oči znovu otevřela a spatřila
pohyb mezi kameny: „Tam je…“
19

Po hnědé myšce, která se mezi nimi mihla, zůstal koukat jen ocásek.
Malá myška zjistila, že není v lese sama. Všude kolem ní je i spousta
jiných myšek, které pilně běhají mezi jehličím, hledají spadlé oříšky
a připravují se na nedělní oběd.
Myška se na chvíli zastavila, zůstala na měkkém mechu
a rozhlížela se po okolí. Objevila se u ní ta druhá myš a přikutálela k ní
lískový oříšek. Malá myška si oříšek
prohlížela

nejdříve

nedůvěřivě.

Vouskama se ho opatrně dotýkala
a všimla si, jak jeho hladká skořápka
jemně hladí. Bylo to příjemné.
„Budeme si spolu hrát?“ zeptala
se hnědá myška.
Malá myška se usmála. V lese se jí
líbilo a věděla, že nyní bude mít
vedle sebe někoho, s kým bude
prohledávat

celé

okolí,

společně

očichají,

vše

si

otlapkají

a prozkoumají.
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Veverka

é, větvička! Kámen! Strom! Ooo a tady je šnek! A jaké má
krásné barvy?“ Malá veverka si hrála mezi kořeny stromu.
Buch! Zvedla hlavu příliš rychle. To se jí sem tam stává. Než
se rozmyslela, kam chce běžet, už se rozplácla na zemi.
„Veruško!“ … „Kdepak zase běhá?“ hledá ji na stromě táta. Měl
pro ni připravenou hrst oříšků. Jen co ho Veruška zaslechla, šplhala
po stromě za ním. Šplhala tak rychle, že cestou zakopla o hnízdo
hrdliček. Tu se rozvířila bílá peříčka a pomalu se začala snášet dolů.
Vylezla nahoru za ním. Hlavu měla celou plnou bílých peříček.
Opřela se o kmen stromu a posadila se na pevnou širokou větev.
„Co to máš?“ ptal se táta, když uviděl, kolik peříček jí napadalo
do kožíšku. Jedno z nich vzal do packy, dal si ho před čumák
a povídá: „Chceš vidět kouzlo?“ Veverka dychtivě přikývla. Tatínek
se nadechl a dlouhým, pomalým výdechem foukal do peříčka, které
se začalo jemně chvět. To se veverce moc líbilo: „To chci umět taky.“
„Tak se dívej, krátký nádech a hluboký dloooouhý výdech. …
A ještě – krátký nádech a dlouhý výdech. … A ještě jednou – nádech
a výdech…“ Peříčko se houpalo ve vzduchu. Veverka si ani
nevzpomněla, kdy naposledy tak ráda seděla na jednom místě.
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Jezek
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ežku, vstávej, přijdeš pozdě do školy.“

Během dopolední svačiny se byl ježek projít po dvoře. Podíval

„No jo,“ ospale se převalil ježek.

se na nebe. Vysoko nad nimi kroužil orel. „Wow, tak to je něco. Chtěl

Před odchodem z doupěte mu máma rozčísla bodliny

bych být jako on. Tak volný. Moci si dělat co chci a kdy chci.“

na pěšinku a na hlavu nasadila čepici, aby se nenachadil.
„Ale mami! Čepici už nikdo nenosí!“ otráveně se ji snažil stáhnout
dolů ježek a bodl přitom mámu do tlapky.
„Au!“ Máma si hladila poraněnou tlapku a přísně se na něj
podívala.

Ve škole se všechna zvířátka bála, že je ježek pobodá. Včera
se smál s veverkou a se zajícem a dneska si při pohledu na něj hladili
poraněné tlapky a tváře. Když hráli fotbal, nikdo ho nechtěl mít
v týmu. No a nechtěli hrát ani proti němu.
Odpoledne do třídy paní učitelka přivedla novou žákyni – krásnou

„Pche! To je otrava,“ pomyslel si ježek a nechal čepici na hlavě.

ježčí slečnu. O přestávce učitelka vyzvala ježka, aby novou žákyni

Ježek přicházel do školy a slyšel ostatní, jak se jeho čepici

provedl po škole. Ježek se jí chtěl představit, ale zakopnul o něčí

posmívají. Che che. Vztekle dupal. Sundal si čepici a schoval ji

tašku, stočil se do klubíčka a ke slečně se dokutálel jako ostrý

do tašky. Bodliny se mu přitom ostře naježily.

jehelníček. „Au!“ vyjekla.

„Ježku, co máš k svačině, ukaž?“ dovoloval si na něj ve škole starší
spolužák.

se to děje zrovna mně?“

Ten den byl ale ježek podrážděný. Prudce vstal a bodlinama
zaútočil.

To už ale cítil příjemné pohlazení. Zježené bodliny se zachvěly:
„Neboj se. Vím, jak se cítíš.“

„Au! Co to?“ polekal se spolužák a utekl.
Toho dne podrážděný ježek bodal každého, kdo šel zrovna kolem.
Jen aby se k němu nedostali moc blízko. Cítil se zranitelný.
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Ježek se zastyděl a utekl ze třídy. „To se mi snad jenom zdá? Proč
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„Naše bodliny jsou velký dar. Pomáhají nám se vymezit, abychom
mohli najít to, kým jsme a kým chceme být. Ale když je používáme
až moc často, můžeme ubližovat i těm, kterým nechceme. Podívej,
27

jde to i jinak.“ Slečna se přestala chránit bodlinkami a naznačila
obětí.
Ježek chvíli váhal, byl nejistý, ale pak sklopil bodliny, usmál se na ni
a obejmul ji: „Děkuji.“ Při tom slově se trochu začervenal. Najednou
bylo příjemné být u někoho tak blízko.
Po škole spěchal ježek k mámě.
Chtěl se jí omluvit. Věděl ale, že
čepici

nosit

nechce:

„Promiň

mami, že jsem tě ráno bodl,
nechtěl jsem. Tu čepici ale nosit
nemůžu. Necítím se v ní dobře.
Nejsem to já. Vím, že chceš,
abych

se

nenachladil.

Co

kdybych místo ní nosil třeba šálu?“
Máma se na něj usmála. Měla
pocit, jako kdyby jí od rána syn
vyspěl. Objala ho, a pak už jen
sledovala, jak běží za kamarády.
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Vázka

o zimě přišlo jaro a les se začal probouzet z dlouhého
spánku. I já se probudila a po dlouhé době vylezla z bahna
z naší tůňky, kde jsem se jako nymfa dlouho připravovala na tento
den – na den, kdy se dostanu nad hladinu a roztáhnu svá krásná
křídla a odletím. Vždy jsem pozorovala ostatní vážky a nemohla
se dočkat, kdy i já budu moci letět kamkoliv, kam se mi zachce.
Ale… Je to jiné, než jsem čekala. Myslela jsem, že budu vědět, co
dělat, ale najednou se cítím tak zranitelná, prázdná a nevím,
co chci.
„Co mám dělat?“ Vážka seděla na kameni, dívala se do tůně
a zhluboka si povzdechla: „Všechna ostatní zvířata vypadají tak
šťastně. Vědí, co chtějí, a jdou si za tím. Dělají tolik báječných věcí!
A já nedělám nic a ani nevím, co by mě mohlo bavit… Možná bych
mohla zkoušet dělat to, co oni!“
Vážka pozorovala veverky. „Možná se štěstí ukrývá v prohánění
se po stromech, skákání mezi větvemi a ve sbírání oříšků. Běhají
kdekoli, kde se jim zachce.“ Vážka se zkoušela rozeběhnout, rychleji
a rychleji, a skočit. Ale měla moc malé nohy. A necítila se tak šťastně,
jak si přála.
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Dívala

se

tůni

„Co mám dělat? Kým mám

a pomyslela si: „Možná, že štěstí

být?“ Vážka se posadila na kořeny

leží

vysokého dubu.

někde

na
v

ryby

v

proudu

horské

bystřiny, možná s vodou odplynou

Celou dobu zkoušela být někým

i všechny mé starosti. A možná, že

jiným. A zapomněla při tom sama

na konci z některých řek najdu

na sebe – na to, že nemusí utíkat,

sama sebe.“ A tak vážka ponořila

aby našla své štěstí a samu sebe.

hlavu pod vodu a chtěla plavat.

Vážka vnímala pevnost a stálost

Ale tak jako ryby pod vodou

stromu,

dýchat neuměla. Vážky smutek

Zastavila se a poprvé od chvíle, kdy

se prohluboval.

se z nymfy vylíhla jako vážka, cítila,

Rozmlouvala s medvědy, kteří

kterého

se

dotýkala.

že jí je dobře.

loupili včelám med. Zdálo se jí, že

Strom jí pomáhal se zastavit

celé dny nic nedělají a jen

a vnímat samu sebe: „Je v pořádku teď nevědět. Nemusíš si lámat

se válejí. Možná tam, v medovém

hlavu tím, co bude v budoucnosti. Můžeš si užívat toho, co máš teď.

opojení polehávajíc na slunci,

Můžeš objevovat a prozkoumávat, co tě baví, a poznávat tak samu

tam by našla svůj klid, který hledá.

sebe. Rozhlédni se. Vidíš? Prochází si tím i ostatní zvířata – aby

Ale med jí nechutnal a slepoval jí

se mohla stát tím, kým jsou nyní, ušli dlouhou cestu. Nespěchej

křidélka. Cítila se ztracená.

na sebe tolik. Možná, že je teď vše přesně tak, jak má být.“
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Malý krtek

34
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alý krtek si prohlížel své kopečky hlíny – byly úhledně

Krtek se na obrázky dlouho

srovnané v řadách i sloupcích. Chyběl udělat

díval.

poslední krtinec, aby vznikla pravidelná mřížka. Malý krtek proto

Máma

mu

ukázala

obrázek ŠIPKY: „Pojď.“

znovu zalezl pod zem a začal hrabat poslední krtinec. Ale místo

A odvedla ho vedle. Šipku

na vršek louky se prohrabal zajícovi do nory.

položila na zem, a pak už

„Co to?“ polekal se zajíc. Zlobivě se podíval na malého krtka

nechala krtka, aby si hrabal.

a čekal na omluvu.

Maminka šla za zajícem

Krtek ale místo toho začal křičet a kopat kolem sebe: „Ááá! Ááá!

a vysvětlila mu: „Náš krtek

Ááá!“

moc neposlouchá a málo

Zajíc malého krtka znal, a tak se na něj nemohl zlobit dlouho.

rozumí tomu, co mu říkáme…

Věděl, že krtek má své rituály – často něco srovnal, někde

Ale vidí všechno kolem sebe

se schovával, někdy dlouze plakal, a pak se zase smál. Někdy třeba

a pomáhají mu obrázky.“

30× položil oříšek na šikmý pařez a čím dál více se zlobil, že se vždy

Vnímala, že pro malého

skutálel dolů. Zajíc by ho rád utěšil, ale nevěděl jak.

krtka bylo důležité, aby měl

To už ale křik zaslechla krtkova maminka a přišla jim na pomoc.

svou

srovnanou

mřížku

Viděla, co se děje, a tak vytáhla z kapsy obrázky, aby pomohla

z krtinců. A věděla, že její syn

malému krtkovi pochopit, co se stalo. Ukázala krtkovi obrázek

nerozumí tomu, proč se zajíc zlobí, nebo co by měl udělat, aby to

s křížkem: „NE – to nedělej.“ A pak mu ukázala další obrázek,

napravil. Pro malého krtka bylo chování ostatních zvířat nečitelné

na kterém byl domeček a zajíc: „To je zajícův domeček.“

a často mu připadalo chaotické, a tak si vytvářel svůj vlastní svět
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s vlastními pravidly, kterým rozuměl jen on. Jenže nežili na louce sami,
a tak mu maminka pomáhala, aby se učil rozumět a hrát si
i s ostatními zvířátky.
Máma proto podala krtkovi obrázek, kde viděl, jak si podávají
ruce a bylo tam napsáno slovo PROMIŇ. Potom ho máma odvedla
k zajíci a znovu ukázala obrázek: „Řekni zajíci – Promiň.“
Malý krtek si prohlížel obrázek, kroutil se a hrabal tlapkou v noře.
Máma trpělivě ukazovala obrázek a opakovala mu, co má povědět.
Krtek se na něj znovu zadíval: „Promiň.“
„Výborně,“ usmívala se maminka. Omluvu s krtkem dlouho
trénovali a byla moc šťastná, že se mu nyní tak pěkně povedla.
Snažila se mu pomoci vytvořit srozumitelná pravidla, která by mu
dodávala

pocit

jistoty

a

bezpečí.

Vytvářela

mu

tak

řadu

obrázkových kartiček, které mu pomáhaly pochopit, co je kdy třeba
udělat.
I zajíc měl radost, jak to pěkně krtek zvládl. Rád by se s krtkem
kamarádil a hrál si s ním. Bavilo ho objevovat krtkův svět a poznávat
jeho pravidla. Zajíc a krtek jsou kamarádi.
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Orlí sny

eště jeden, dva, tři kruhy na obloze… s mou milovanou. Takhle
bych vydržel kroužit nad krajinou celý den. Pomalu se ale
začínalo stmívat a mladý orel se musel vrátit do rodinného
hnízda. Každý večer ho loučení s jeho milovanou slečnou bolelo
a uměla to zahnat jen naděje na setkání dalšího rána. Poslední kruh
a oba se vydali směrem ke svým hnízdům, ona ke skalám, on
k borovici na opačném konci lesa. Ráno se zase potkáme! Celý život
chtěl strávit s ní a ona s ním.
Ráno se ale nepotkali. Orel zoufale prozkoumal všechny skalní
terasy, ale po jeho milované ani vidu, ani slechu. A to že orli mají
skvělý zrak, panečku! A tak se to opakovalo den co den, až orel
přestal doufat. Radost v srdci vystřídal smutek a bolest. Zabydlely
se tam jako bodláčí a nechtěly pryč. Co se stalo? Kam odešla?
Opustila mě? Zradila mě? „Než znovu cítit takovou bolest, to už nikdy
nikoho nebudu milovat!“ pomyslil si orel. A myslel to vážně. A čím
vážněji to myslel, jeho srdce chřadlo a chladlo, až se na něm skoro
začaly dělat rampouchy.
Po létě, kdy byla krajina zelená a stromy měly koruny husté, že přes
ně vidět nebylo, začaly přicházet první ranní mrazíky. Orel seděl
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na větvi borovice a cítil chlad. Chlad kolem něj a chlad v něm.

unavený, a vlastně ani nevěděl, kam letí. Vzduch byl zatuchlý

Zahořkl, život ho přestal bavit. Už si ani nevzpomínal, jaké to bylo

a pohled na šedočernou krajinu ho netěšil. Na co by tam vlastně měl

vydávat se na dlouhé lety, nechávat se nést větrem a kochat se vší

hledět, takhle sám? Všechno bylo stejné, nudné a zbytečné.

tou krásou. A ve všem tom smutku a hořkosti orel usnul.

Prázdnotu v jeho srdci vyplňoval jen chlad.

Stejně jako nám lidem, tak i orlům se zdají sny. Přes den umí orli

Vtom sebou náš mladý orel škubnul, probral se ze snu a zatřásl

kroužit nad krajinou a v noci umí kroužit ve své duši. V tom snu viděl

se zimou. „Jak dlouho tady již tak sedím?“ zarazil se sám nad sebou.

dva dospělé orly, starší, než byl on, ale přitom mu byli velmi

Jarní vůně ze snu zůstávala ve vzpomínce a přes těžká víčka orel

povědomí, jako by je odnepaměti znal.

spatřil první ranní paprsky slunce. Ty

Takový ten pocit, co se dá zažít, když už

přesně věděly, co mají dělat. Hledaly

orel někde byl a dobře to tam zná.

cestu k jeho srdci. A orel se jim otevřel,

Jeden z těch orlů letěl na východ, kde

roztáhl křídla, jeho hruď zazářila mezi

slunce vychází, a v kruzích, kterými si hrál

větvemi stejně jako slunce na horizontu.

na obloze, najednou nebyl sám. Kolem

A orel se vznesl. Světlo postupně

byl cítit jarní vánek, sladký a barevný.

rozsvěcovalo

Spolu s orlí samicí kroužili a cítili, že jsou

mohutnými

zde jeden pro druhého. Nekonečné lány

směrem.

lesů a polí mohli najednou sdílet spolu.

ke komu. Avšak v jeho srdci bylo opět

Zato ten druhý orel letěl na západ,

křídly

Nevěděl

srdce.

ho

neslo

kam

místo pro někoho druhého.

k měsíci. Letěl sám a do tmy. Byl letem
42

orlovo
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a

Mávání
novým
nevěděl

Odvaha
a nová síla

Někdy život přináší nečekané traumatické události, které mohou mít nezvratný dopad.
„Vyléčit se z traumatu je těžké. Musíte znovu najít sebe jako malého chlapce nebo
malou holčičku a přestat dělat, co pro vás není dobré.“ — Edith Egerová

jůůůů, fjůůůů… Vítr se nečekaně přihnal a celý les se topí
v šeru.
„Brrr, to je zima,“ otřepal se malý stromek a najednou cítí na svých
drobných větvích něco studeného.
„Sníh – jééé, to je krása, vločka a tady větší.“
Jenže sněžit nepřestalo ani večer, ani druhý den. Ráno zjistil
stromek, že jeho větve se začínají pod tíhou sněhu prohýbat.
„Brrr, jak dlouho to bude trvat, to se mi nelíbí!“
Fíííí fííí, začíná foukat vítr více a více.
„Auu, auu,“ zakřičel malý stromek a ucítil na pravé straně bolest.
„Co se to děje? To bolí!“
Křáp – bum – odlomila se jedna větev. Nápor sněhu nevydržela,
malý stromek nebyl na takovou vichřici a těžký sníh připravený, jeho
větve se ještě nestihly zpevnit.
Na jaře, když se celý les raduje z prvních paprsků slunce, všechno
roztává. I malý stromek se probírá a cítí, jak ho celé tělo bolí.
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„Kde mám svou větev, tady na pravé straně je prázdné místo, kde
jsi?“ Začíná plakat.
Stromek rozehřívá jarní slunce, vláha z roztaveného sněhu
se dostává k jeho kořenům a stromek cítí, jak se v jeho kmeni
rozproudila míza. Jen při pohledu doprava vidí prázdné místo a je mu
smutno. Malý stromek se kouká dolů a loučí se se svou větví,
vzpomíná

na

všechny

společné

okamžiky,

jak

spolu

rostli.

A uvědomuje si, že teď už zlomenou větev musí nechat ležet, možná
bude skrýší pro malé broučky a zvířátka u jeho kořenů. Vyplakal se.
Začíná dýchat každou částí svého těla, nasává sílu, jarní mízu,
do kmene, do kůry, do větví. „Já se nedám!“
Rozhodl se ještě více posílit a vyrůst, aby se na příští sníh připravil
a jeho tělo bylo silnější. Slunce ho pohladilo na místě rány, která je
ještě nezacelená, a zašeptá: „Nabereš sílu a všichni kolem uvidí, jak
dokážeš rovně růst, jen se vždy dívej nahoru, za mnou, budu ti
pomáhat.“
Blízké stromy, velké i malé, se po něm ohlédnou a stromek slyší:
„Ten je ale statečný.“
Uff – stromku se moc ulevilo, cítí, že má sílu a není sám.
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