
V lese Elfů

Postavit svému strachu a taky prvnímu neúspěchu není vůbec lehké, pozná to i malá
elfka Luna. Tak ráda by soutěžila v každoroční soutěži, který pořádají elfové v lese, ale
zjistila, že se bojí zpívat před ostatními a navíc ani nemá krásné šaty, ve kterých by
zářila jako ostatní soutěžící. Kdo jí pomůže překonat strach? To se dozvíte v pohádce o
elfech.

V kouzelném lese se ukrývá říše malých skřítků, elfů. Jsou malincí, vypadají skoro jako
lidé, ale mají špičaté uši. Se svojí rodinou tam žila i Luna, malá elfí holčička. Měla
dlouhé bílé vlasy, modré oči a uměla krásně zpívat.
V lese se všichni začali připravovat na každoroční soutěž talentů. Řezali a stloukali
nové desky, aby opravili pódium.
Přihlásit se mohl každý, kdo chtěl předvést, co umí. Takže rok co rok jste mohli vidět
spoustu tanečníků, akrobatů, lukostřelců, zpěváků a dalších nadaných umělců.
Luna letos konečně oslavila osmé narozeniny, což byl přesně ten věk, kdy se mohla
poprvé zúčastnit soutěže.
Celé měsíce mluvila o tom, že bude zpívat a nacvičovala nové písničky, aby, až nadejde
den soutěže, byla připravená. Zpívala doma, u potoka, na paloučku, dokonce i na
chodbě v elfí škole. Moc kamarádek ve škole neměla a tak většinu času trávila sama a
poslouchála zpěv ptáků. Její rodina bydlela dál od ostatních elfů a pro Lunu bylo těžké
najít kamarády. Trošku se styděla, protože narozdíl od ostatních elfů byl jejich domek
malý. Dokonce ani  její šaty nebyly tak nazdobené jako šaty ostatních spolužaček, ale
Luně to nijak nevadilo. Byla na své zelenohnědé šaty zvyklá a měla je ráda, protože
byly pohodlné.
Paní učitelka dostala jednoho dne nápad, že by si mohli udělat přípravu na soutěž a
všichni ukázat, co si připravili. Luna se ten den do školy moc těšila, zpívala moc ráda.
Židle ve třídě dali do několika řad, aby ti, kteří se soutěže neúčastili, mohli pohodlně
sledovat. Před tabulí vzniklo provizorní jeviště. Ve třídě bylo dvacet dětí a z toho se tři
rozhodly předvést, co umí.
Luna si odsunula židli a sedla si vedle holčičky, která si potichu opakovala básničku,
kterou si připravila, všimla si, že má krásné šaty, a vlasy pěkně upravené. I ostatní
holčičky přišly ten den tak nějak víc naparáděné, jen ona měla staré šaty a vlasy jen tak
rozpuštěné. Vlastně si ani nemohla vzpomenout, jestli se ráno stihla učesat, než
vyběhla z domu.
Začala se cítit trošku nejistě. “To je přece hloupost. Není to o tom jak vypadám, o tom,
co umím” říkala si, ale přece jen v ní trošku hlodala nejistota. Vůbec neposlouchala
ostatní děti, jen tak seděla a přemýšlela nad tím, jestli to nevzdá. “Ne, chci soutěžit, tak
budu soutěžit.” pomyslela si. Zrovna v tu chvíli řekla paní učitelka její jméno. Byla na



řadě. Pomalu se zvedla ze židle, došla až na připravené podium a… nic. Vůbec jí nešlo
zpívat, krk měla sevřený, že z něj vyšlo jen zaskřehotání. Děti se jí začaly smát, některé
dokonce utrousily pár poznámek o jejím obyčejném oblečení. “To nemá nic lepšího na
sebe?” šeptal někdo.  “A ty špinavé boty” poznamenal někdo další.
Luna se dívala po třídě a byla čím dál víc nejistá. Po chvilce to už nemohla vydržet a
utekla. Běžela rovnou domů. Vběhla do pokoje, zavřela za sebou dveře, sedla si na
postel a plakala.
Najednou uslyšela zaklepání na dveře. “Můžu dál?” do dveří strčil hlavu dědeček. Luna
ho měla moc ráda, učil ji střílet z luku a hrát na kytaru. Utřela si slzy a přikývla. Dědeček
vstoupil do pokoje a sedl si na okraj postele vedle ní. “Copak se stalo?”
“Ve škole jsme měli předvést, co máme připraveno na soutěž.” popotahovala.
“No, však, ty jsi měla písničku připravenou”. Nerozuměl dědeček, v čem byl problém.
“Všichni byli krásně oblečení a já jsem byla v těch mých starých šatech. Smáli se mi.”
“Luno, přece je jedno, jaké máš šaty, důležité je, že zpíváš líp, než kdejaký ptáček v
lese”. Utěšoval ji dědeček.
“Já jsem ale nezpívala” začervenala se. “Jen jsem otevřela pusu, z krku by vyšel zvuk
jako od staré vrány. Děti se mi smáli a tak jsem utekla.” Plakala.
“Ale to přece není konec světa, soutěž je až za pár dní, tak to zatím můžeš zpívat pro
mě a procvičovat, jestli chceš”.
Luna jen zavrtěla hlavou. “Já tam nepůjdu, nebudu soutěžit.” Zavrtala hlavu do polštáře
a potichu vzlykala. Dědeček ji pohladil po vlasech a nechal ji.
S vrznutím dveří vstoupil do kuchyně, kde u stolu seděli maminka, babička a tatínek.
“Luna nechce soutěžit.” řekl a všichni se na něho překvapeně podívali. Vždyť tak dlouho
nemluvila o ničem jiném.
“Děti ve škole si všimly, že nemá sváteční šaty a smáli se jí.”
Maminka s tatínkem se na sebe smutně podívali, tak moc chtěli Luně koupit nové šaty,
ale za ušetřené peníze museli opravit střechu a tak na šaty nezbylo.
“Tak to ne” řekla rázně babička. Luna soutěžit bude a soutěž vyhraje a my všichni jí
pomůžeme. Přinesla Luniny boty a podala je tatínkovi. “Zkus je naleštit, aby byly jako
zrcadlo.” ten jen přikývl a dal se do kartáčování bot. Babička odešla. Po chvilce se
vrátila a nesla něco v ruce. Podala mamince malý balíček. “To byly moje svatební šaty.
Když jsem se vdávala, všichni mi říkali, že vypadám, jako elfí princezna. Ušij z nich
Luně šaty.” Maminka se na ni usmála a hned se dala do měření a stříhání. “Já ji učešu
a ty, dědo ji doprovodíš při zpívání na kytaru.”
Za pár dní už byl celý les nastrojený a připravený na soutěž. Všude kolem visela
světýlka a ozdoby z květin. Soutěžící pobíhali kolem a připravovali se, jen Luna se ještě
pořád schovávala v pokoji a nebyla si jistá, jestli je dobrý nápad vystoupit před tolika
lidmi. Když zpívala s dědečkem, šlo jí to dobře, ale teď se bála, že se zase něco
nepovede. “Ťuk, ťuk.” Někdo zaklepal na dveře. Byl to dědeček, oblečený ve svátečním
oblečení, ve kterém ho Luna vídala jen o Vánocích, moc mu to slušelo. “No dědo, ty jsi





ale fešák” pochválila ho. “Máme pro tebe všichni v kuchyni překvapení, pojď se
podívat.”
Luna šla s dědečkem do kuchyně. Babička tam stála s hřebenem a krásnou čelenkou z
květů, tatínek s naleštěnými botami, které svítily, jako nové a maminka držela překrásně
zdobené šaty se stříbrnou výšivkou. Luna se na všechny překvapeně podívala. “To je
všechno pro mě?” špitla. “Ty šaty jsou nádherné, nikdy jsem nic podobného neviděla.”
“To byly moje svatební, maminka je upravila, aby ti seděly. Tak pojď, udělám ti k nim
parádní účes.” řekla babička a odsunula židli. Luna si všimla, že v koutě stojí dědečkova
kytara a má na sobě nový popruh. Podívala se na dědečka. “Říkal jsem si, že bych tě
doprovodil, už jsem si dlouho před lidma nezahrál. Teda, pokud mi to dovolíš.” Luna
radostně přikývla.
Babička jí učesala její krásné bílé vlasy, vpletla jí do nich čelenku a Luna rychle hopsla
do nových šatů. Padly jí jako ulité. Byla jako malá elfí princezna. “Děkuju” hlesla.
“Tak co, jsi připravená?” Mrkl na ni dědeček.
Luna přikývla.
Přišli až k pódiu, kde už vystoupení před nějakou chvilkou začalo. Luna a dědeček přišli
právě včas. Právě skončil své představení lukostřelec a oni šli hned po něm.
Podívala se na dědečka a ten kývl hlavou a šli. Jak procházeli davem k pódiu všichni
diváci si šeptali, jak je krásná. Když šla, zvonky kvetoucí kolem začaly jemně zvonit a
ptáčci na větvích zpívat.
Stoupla si na pódium, dědeček si stoupl kousek od ní a pomalu začal hrát. Luna se po
pár tónech přidala a jakmile začala zpívat, všichni oněměli úžasem. Její hlas zněl celým
lesem. I kytky kolem se otáčely jejím směrem, tráva se pohupovala v rytmu a Luna
tančila s ní.
Když dozpívala nebylo pochyb, kdo vyhrál letošní soutěž, nic krásnějšího v lese ještě
neslyšeli, všichni stáli a tleskali. Luna viděla maminku, s tatínkem a babičkou, jak se na
ni pyšně dívají, usmála se na ně a dědečkovi, který stál kousek od ní běžala dát pusu.
Od té doby už se nikdy před nikým zpívat nebála.



Pomůžeš Luně spojit stejné noty?



Vystřihni obrázky z tabulky dole a doplň sudoku


