
Rok

Příběh o čtyřech ročních obdobích. O tom, že vše se děje z nějakého důvody a když se
z ničeho nic změní jedna jediná malá věc, může to být mnohem větší následky, než
jsme si představovali. Co se stane když Léto, naštvaná na svého malého bratra Jaro
uteče a nikdo ji nemůže najít a koho všeho to ovlivní? Přečtěte si příběh z vesnice Rok.

Ve vesnici Rok žil chlapeček Jaro, jeho starší sestra Léto, tatínek Podzim a maminka
Zima. Jeden bez druhého neudělali ani krok a byli pořád spolu.
Jaro byl divoký, veselý, pořád se smál a všude běhal. Kudy proběhl, tráva se
zazelenala, vyskočily z ní sněženky, stromy se za ním radostně otáčely a mávaly
čerstvými lístky.Jaro častokrát vyskočil až do nebe, žertovně prstem propíchl mrak a
zem pokropil deštík.
O malinko starší sestra Léto měla moc ráda čtení. Kdykoliv si sedla někde pod strom,
aby se začetla do knížky, slunce se okamžitě probudilo a svými teplými a zářivými
paprsky ohřívalo všechno kolem. Jak se snažilo každým paprskem proniknout co
nejblíže k Létu, na stromech se drobné kvítky začaly měnit v plody. Větve tak těžkly pod
zbarvujícími se třešněmi, jablky a hruškami.
Léto seděla začtená do své knížky, když v tom kolem proběhl její malý bráška Jaro,
který právě propíchl další mrak a hrál na honěnou s dešťovými kapkami.
“Dávej si pozor” křikla Léto na bratra, protože neposedné kapky jí pokropily knížku.
Ten se jenom rozverně zasmál a běžel dál. To Léto rozzlobilo tak, že se najednou i
sluníčko schovalo a přišla bouřka. Léto se za ním rozběhla a chtěla ho dohonit.
Tatínek Podzim, který většinou nosil svoji oblíbenou červeno, oranžovo hnědou košili se
jí postavil do cesty, usmál se na ni a povídá: “Jen ho nech, ať si hraje, pojď, můžeš si
sednou vedle mě a číst si tady. Strom pod kterým seděl měl listy krásně zbarvené.
Tatínek moc rád maloval a někdy místo plátna použil listy stromů. Ty pak zářily všemi
barvami. Na některé použil temně zelenou, jiné zbarvil do hněda, nebo červena. Sem
tam použil i oranžovou.
Léto však chtěla zůstat pod svým stromem a číst si sama na sluníčku. Doufala, že Jaro
si už dá větší pozor a bude běhat dál od ní.
Podzim právě dokončoval pár posledních listů, když v tom ho něco zastudilo na nose.
Otočil se a za sebou uviděl stát maminku Zimu. Měla krásné bílé šaty a pokaždé když
se pohnula, z nich s jemným cinkáním padaly drobounké vločky. Každá z nich měla
trošku jiný tvar. Podzim si tak přál, aby je uměl namalovat, ale ať se snažil sebevíc,
nakonec byl z vločky zase list, nebo červené jablko. Protože kam se hnul, tam byl i vítr
a ten mu vždycky odnesl přesně ty barvy, které potřeboval.
Maminka Zima se na tatínka usmála a mlčky sledovala děti. Vždycky se postaraly o
zábavu, hlavně když se honili kolem. Jaro svým běháním škádlil Léto a ta ho pak s
bouřkou honila kolem.





V tom zase proběhl Jaro, se svým neposedným deštíkem a postříkal Léto od hlavy až k
patě. Ta už se opravdu rozzlobila a utekla pryč.
“Tady už nebudu. Pořád mi máčíš knížky a vůbec si nedáváš pozor.” vzlykala.
Zima věděla, že se děti jistě brzy usmíří. Byli divocí a rozdovádění, ale jeden bez
druhého nevydržel být moc dlouho. Šla za dcerkou a našla ji sedět pod stromem.
“Ale no tak, přece by ses na něho nezlobila. Je malý a víš, jak rád si hraje s kapkami
deště.”
“Já vím, ale ty kapky jsou studené, všechno promáčí a zaženou moje sluníčko. A víš, že
když se moje sluníčko schová, tak většinou přijde bouřka” vzlykala Léto.
“Tak už nebuď smutná, pojď sedneme si všichni spolu, zahrajeme si nějakou hru a Jaro
nebude mít na ty své kapky čas.”
V tom se však opět přiřítil rozesmátý Jaro a jeho rozverné kapky a přišla velká sprcha,
rovnou na Léto i na maminku. Maminka se na něj káravě podívala. Pro Léto to už však
byla ta poslední kapka a znovu utekla. Vyšplhala na strom, uvelebila se na větvi a opět
se začetla do knížky. Ani si neuvědomovala jak čas letí. Nikdo ji neviděl na strom vylézt
a tak měla jistotu, že ji tady ani Jaro nenajde.
Nějakou chvíli si nikdo nevšímal, že je pryč až přišel ustaraný tatínek. Maminka se
podívala na strom za ním. Polovila listů byla krásně zbarvená, ale ta druhá, byla celá
zelená, přesně jako strom, pod kterým sedávala Léto.
“Nemůžu malovat, mám starost o Léto.” povzdechl si.
“Máš pravdu, je pryč už nějak dlouho” začala se obávat i maminka.
V tom přiběhl Jaro, a byl celý utrápený. “Podívejte, běžím, ale tráva se sněženkami za
mnou vůbec neroste. To se mi nikdy nestalo.”
Tatínek a maminka se na sebe ustaraně podívali.
“Musíme se ji hned najít” prohlásil tatínek. Prošli celou vesnici Rok, ale Léto nikde
nenašli. Byli už zoufalí. Vrátili se zpátky k domu a doufali, že ji tam najdou. Volali, ale
nic, Léto nikde. Začalo se stmívat. Noc byla dlouhá a ráno vyšlo sluníčko, které vůbec
nehřálo.
Léto, kterou čtení zmohlo usnula ve větvích. Vůbec neslyšela jejich volání.
Probudil ji až chlad. Celá rozespalá zaslechla v dálce maminku. Nechtěla slézt dolů,
vykoukla tedy jen zpoza větví. Uviděla ji tak smutnou, že kolem ní netančila ani jediná
sněhová vločka. Jaro šel vedle ní, držel jí za ruku a vůbec nedbal dešťových kapek,
které se ho snažily rozveselit. Všimla si i tatínka Podzimu, ten se ani nepřevlékl do své
oblíbené košile a byl pořád v pyžamu. Strom, který včera maloval zůstal nedokončený.
Uvědomila si, že o ni  museli  mít velký strach. Rychle seskočila ze stromu a běžela za
nimi.
“Já jsem tady, nevěděla jsem, že mě hledáte, usnula jsme na stromě. Mrzí mě to.”
V tu chvíli už k ní přiběhl uplakaný Jaro a objal ji. “Já už jsem ty kapky schoval, nezlob
se na mě, prosím. Budu už opatrný”.



Léto se na brášku usmála. Nikdy se na něho neuměla dlouho zlobit, dala mu pusu na
tvář a jak se objali, nad hlavami jim najednou vykoukla krásná duha.
Podzim i Zima si oddechli, že ji našli a že je zase všechno tak, jak má být.
A život ve vesničce Rok mohl zase klidně plynout dál.



JARO LÉTO PODZIM ZIMA

Co patří k jakému ročnímu období?
Spoj čárou.


