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5. JAK SE NEBE
ZATMĚLO
ostruŽinka s Javoříkem se vydali na výlet. šli kousek na tu
stranu, kudy Ještě nikdy nešli. sluníčko svítilo, větřík Foukal, cesta Jim pěkně utíkala. došli do míst, kde se stromy
rozestoupily a les vypadal trochu Jinak. ostruŽinka řekla:
„o tomhle místě mi vyprávěla babička. tady asi ŽiJí stromoví
lidÉ – elFovÉ.“
naJednou se začalo šeřit a vypadalo to, Že uŽ uŽ bude Úplná
tma. ostruŽinka se vyplašila. co to Je? vŽdyŤ Je teprve brzo
odpoledne. rychle zaŤukali na starý dub s dutinou a skutečně
tam bydlel elF. veliký dobrácký starý pán. zeptali se ho, co
se děJe a on vylezl ven, aby Je uklidnil. povídal, Že měsíc se
někdy postaví mezi slunce a zemi, a tím ho zastíní. ale trvá to
vŽdy Jen velmi krátce. Je to zvláštní chvíle, kterou cítí celý
les. všechno se ztiší a zvířátka i rostliny zŮstanou v tomto
kouzelnÉm okamŽiku nehybně stát. ukázal nahoru na slunce
a opravdu, ostruŽinka i Javořík viděli, Jako by před sluníčko připlul velký kulatý stín, chvíli byla tma, a stín pak zase
tiše odplul a sluníčko zářilo Jako předtím. asi Jako kdyŽ se
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podíváte do světla, vezmete velký klobouk a zkusíte si světlo
zastínit.

ostruŽinka
Jak to bylo krásnÉ.

nevěděla proč, ale chtělo se Jí plakat,

kdyŽ se slunce zase naplno rozsvítilo, Ještě si chvíli povídali
se starým elFem. potom se ale museli vydat domŮ, aby se do
večera dostali do postýlek.
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