Smutný Balvan
Kdysi dávno… anebo nedávno. Vlastně, nevím už kdy přesně, se odehrál jeden
příběh. V Loučné nad Desnou se nachází vlaková zastávka, kde denně projede
několik vlaků. Opodál, a přesto nadohled stojí dřevěný ukazatel, který všem rád
poradí cestu, když nevíme kudy kam. A přímo vedle něho odpočívá velký Balvan.
A tento příběh je právě o něm.
Balvan je moc velký, a tak má výborný přehled o tom, co se v okolí děje. Celé
dny pozoruje vlaky, auta, lidi, zvířata a nic mu neunikne.
Poslední dobou je Balvan smutný a mrzutý. Často pozoruje děti. Děti, které drží
v ruce malé kamínky. Kamínky, které jsou barevné. Bylo mu líto, že na sobě také
nemá takové krásné barvičky. Zároveň byl však zvědavý a chtěl se alespoň
s jedním takovým kamínkem potkat. Jednoho zamračeného odpoledne přišla
k Balvanu holčička, položila na něho svůj malý malovaný kamínek a odešla pryč.
Balvan si ho prohlížel a moc se mu kamínek líbil. Ale čím víc se mu líbil, tím víc
byl smutnější. Spustil se ohromný liják a pak se to stalo.
Šneček, který byl na kamínku namalovaný, obživnul. Sklouzl dolů, aby se
schoval. Balvan se rozzlobil, že se u něho chce schovávat. Chtěl mu vynadat, ale
šnek byl rychlejší a představil se. „Jsem Šneček Kamínkový a děkuji, že se u tebe
mohu schovat před tím ohromným deštěm.“ Balvan byl překvapený, že je někdo
tak zdvořilý a nic neříkal. Tak Šneček pokračoval. „Víš, smyly by se mi barvičky,
a to by pak byla moje holčička moc smutná, že mě nikdo nenašel.“ „A proč by tě
měl někdo hledat?“, divil se Balvan. „Jsem totiž putovní kamínek, kdo mě najde,
odveze mě zase na jiné místo. Ale přiznám se, někdy je to cestování náročné.“
odpověděl mu Šneček. „Jééé, a já jsem byl smutný, že nemám také takové krásné
barvičky jako ty. Ale to já bych nechtěl cestovat… a ani bych nemohl… Já jsem
tady doma!“ Balvan i Šneček se zasmáli. „A tak já tady s tebou zůstanu. Budu si
s tebou prohlížet vlaky, aby ti tu nebylo smutno“, povídá šnek Balvanu a stali se
z nich kamarádi na celý život.
ÚKOL K POHÁDCE:
Po čase se k nim přidala ještě jedna kamarádka. Jděte na procházku
k Balvanu, a jeho kamarády nám můžete namalovat a poslat.
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