
Na nebi a na zemi





Jedné temné noci klečela kolem jezera skupinka starých mudrců.
Mumlali jakési zaklínadlo pro přivolání.
Podle staré legendy se některým vyvoleným může podařit přivolat ptáka Ohnivára.
Ten vám pak položí tři otázky. Pokud odpovíte správně, splní vám jedno přání.
Pokud odpovíte špatně, vezme si vás s sebou.
Mnoho hrdinů, dobrodruhů a knihomolů se už pokoušelo, no marně. Nikdo neví,
na co se vás zeptá, jelikož si zatím každého odnesl.na co se vás zeptá, jelikož si zatím každého odnesl.
Obloha zrudla plameny a obrovským zábleskem stál na místě Ohnivár.
Co se mudrců zeptal, zda uměli odpovědět a co bylo jejich přání, to už nevím.





Hluboko pod zemí spal zvláštní jev přírody.
Jakýsi prehistorický krtek. Když spal, vypadal spíše jako z kamene, probudil
se jen jednou za tisíc let. Zrovna i teď vylezl na povrch, aby se nadechl čerstvého
vzduchu. Co ale uviděl ho překvapilo. Vylezl ven právě na ulici velkoměsta.
Podíval se napravo a uviděl auta.
Podíval se nalevo a uviděl budovy a mrakodrapy.
Podíval se rovně a viděl utíkající a křičící lidi.Podíval se rovně a viděl utíkající a křičící lidi.
Zalezl zpátky pod zem. Nedělal si z toho velké trable.
Věděl, že až se znovu za tisíc let probudí, slunce bude pořád vycházet, déšť
bude pořád padat, ale nic z toho, co právě viděl, tam už nebude.
A měl pravdu.





Vzduchoplavci byli lidi neustále v pohybu.
Trávili celé roky svého života cestováním, ochutnáváním exotických jídel,
dobrodružstvím a zdoláváním těch nejstrmších hor.
A právě jeden takový se objevil v jedné malé vesničce.
Podíval se, kam mohl, celou ji obchodil i s horou kolem.
Když se však chtěl odejít, potkal tam kluka.
Ten byl jakoby zrcadlovým obrazem. Nikdy v životě nebyl víc než za horou,Ten byl jakoby zrcadlovým obrazem. Nikdy v životě nebyl víc než za horou,
neviděl moře a oceány, a přesto byl šťastný tam, kde je. To vzduchoplavce fascinovalo.
Dlouhé dny ještě strávil ve vesnici. Mluvili o životě, o světě, o tom, co všechno
vzduchoplavec viděl a jak moc ještě neviděl.
Když se schylovalo k týdnu od té doby co chtěl odejít, vzduchoplavec se tentokrát
už opravdu vydal na odchod.
Když se balón zvedal, vzduchoplavec se cítil optimistický a nadšený za novým
dobrodružstvím, jako kdyby letěl poprvé.dobrodružstvím, jako kdyby letěl poprvé.
Zamávali si na rozloučenou a jeden na druhého nikdy nezapoměli.





Jedné temné noci, v jednom starém městečku se potkali tři poustevníci.
Jeden mladý hoch z farmářského statku který uprchl rodičům a vybral se
do světa.
Druhý - statný muž s jizvou na čele, s ústy zahalenými šátkem.
Třetí byl stařec v hustém hávu s bradou po kolena.
Široko daleko nebylo nikoho, tak rozdělali oheň, sedli si kolem a povídali.
Nikdo přesné neví, o čem si povídali a co si řekli, ale když domluvili, každýNikdo přesné neví, o čem si povídali a co si řekli, ale když domluvili, každý
se vybral jinou cestou, než měl předtím namířeno.





Uprostřed té nejsuchší pouště se plazí vodní had.
Z jeho ocasu vytéká blahodárná voda a právě z ní vznikají kaluže a vyrůstají oázy.
Někteří ho vidí jako symbol naděje a šance, že i v tom nejhorším suchu může
vzniknout zázrak.
Vidět ho je však tak vzácné jako spatřit oázu samotnou.





Uprostřed té nejsuchší pouště se plazí vodní had.
Z jeho ocasu vytéká blahodárná voda a právě z ní vznikají kaluže a vyrůstají oázy.
Někteří ho vidí jako symbol naděje a šance, že i v tom nejhorším suchu může
vzniknout zázrak.
Vidět ho je však tak vzácné jako spatřit oázu samotnou.
Déšť, jaký to zvláštní jev.
Když ho vidí lidi a zvířata, utíkají se schovat, no pro rostliny znamená blahodárnouKdyž ho vidí lidi a zvířata, utíkají se schovat, no pro rostliny znamená blahodárnou
vodu.
Ve velkém množství může vyvolat povodně' v malém může zachránit před suchem.
Jako oheň, který pálí, ale bez kterého by jsme neměli potravu.
Nebo zem, která je špinavá, ale bez ní nic nevyroste.
Nebo vichřice.
Jsou nedílnou součástí přírody.





Uprostřed lesa seděl stařec.
Nikdo ho tam předtím neviděl a nikdo ho neznal. Do té části lesa lidi nechodili.
A jemu to bylo jedno.
Malému broučkovi, kterého právě držel v ruce, vdechnul život.




