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Víš,

kdE jSOu
děTI
STROmů ?
K A ZDA

Každé ráno, než se hajný Petr vydá do lesa, usedne na lavičku před
svým domem. V klidu popíjí kávu, naslouchá švitoření ptáků a dívá
se, jak mezi stromy pomalu vychází slunce. Dnes je to ale tak nějak
jiné než v ostatní dny. Kolem se mihne malý veverčák a posadí se
vedle Petra – tak blízko, jako by byli staří kamarádi. V jeho černých
očkách se třpytí slzy.

„Co je s tebou? Proč jsi tak smutný?“ ptá se Petr.
„Jsem tak sám,“ vzlyká malý veverčák. „Všechna zvířata mají rodinu, jen já ne.“
Petr veverčáka pohladí: „Určitě máš rodinu!“ povídá. „Všechna zvířata ji mají.
A dokonce i u stromů žijí rodiče spolu se svými dětmi.“
„Opravdu?“ diví se veverčí kluk. „To jsem ještě nikdy neslyšel. Můžeš mi takové stromové děti ukázat?“
Petr se zamyslí. „To není vůbec tak jednoduché. Já sám jsem už dlouho žádné
rodiny stromů neviděl. Ale mohli bychom je spolu hledat.“
„Ano, ano!“ souhlasí veverčák a už nevypadá zdaleka tak smutně.
Petr se zvedne z lavice. „Tak pojď! Ale než vyrazíme, tak bych ještě rád věděl,
jak se jmenuješ. Já jsem Petr.“
„Ach, to se skvěle hodí“ culí se veverčí kluk. „Já jsem Píťa!“
A už nedočkavě hupká do lesa.

„Počkej!“ volá Petr. „Já nejsem tak rychlý jako ty!“
Píťa už ale zmizel za prvními stromy. Petr šlape za ním, jeho
těžké holínky rozhrnují spadané listí. Najednou je všude světlo. Petr stojí na kraji paseky plné červených květů. Slunce svítí
a nad květy se třepotá velký motýl. Petr sotva popadá dech,
párkrát se zhluboka nadechne. Je tu nádherně, jenomže – kde
vězí Píťa?
Aha, támhle sedí na jednom starém pařezu, obrostlém mechem.
„Podívej se na toho motýla!“ volá Píťa. „Dokonce i on má
rodinu!“ Tlapkou ukazuje na kopřivy, po nichž lezou hladové
housenky a vykusují do listů veliké díry.
„Nechtěls hledat děti stromů?“ Petr se zadívá do nebe, které je
bez mráčku. „Těm je tady na slunci až moc horko. Jestli chceme nějaké najít, musíme dál do lesního stínu. Pojď!“

Kdepak asi bydlí
deti stromu ?
To by Píťa, malý veverčák, tak rád věděl. A proč se lidé
nemusejí bát vlků ? Hajný Petr vezme Píťu na dobrodružné
putování lesem. Na cestě přespí pod širým nebem, pozorují,
jak se kácí jehličnaté stromy, a skutečně potkají jednoho
vlka ! Objeví však stromové děti a jejich rodiče ? A najde se
i pro Píťu rodina, v níž by mohl zůstat ?
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