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LEGRACE NA PLACE ANEB POHÃ•DKA O KOZE
NedÄ›le, 14 leden 2018

Byla jednou jedna koza. Dost obyÄ•ejná. Bílá. Tahle koza byla ráda sama. Vybírala si cestiÄ•ky, kde nikdo nechodil.
NeumÄ›la moc vyjít s ostatníma kozama ve stádu. Nebavilo jí plané mekání o niÄ•em. MÄ›la ráda sluníÄ•ko a cvrkání cvrÄ•kÅ¯
a ráda pozorovala, jak se v létÄ› nad obzorem tetelí vzduch.
A tak si ta koza poklidnÄ› chodila svými cestiÄ•kami, okusovala sedmikrásky, snaÅ¾ila se dávat co nejlep&scaron;í mlíko a
nikoho zbyteÄ•nÄ› neobtÄ›Å¾ovat. Pak ale na farmu, kde Å¾ila, pÅ™i&scaron;la opice, která si myslela, Å¾e ví nejlíp, jak se m
dÄ›lat. Nelíbilo se jí, Å¾e koza chodí svými cestiÄ•kami. Nelíbilo se jí, Å¾e nemeká s ostatními kozami a bylo jí úplnÄ›
&scaron;umák, Å¾e dává nejlep&scaron;í mlíko z celýho stáda. VlastnÄ› ho ani neochutnala, protÅ¾e opice mlíko nepijou.
Koza se jí prostÄ› nelíbila, nezapadala do stáda. Od té doby koza nemÄ›la klid. Opice jí prudila a ostatní kozy na ní
doná&scaron;ely kudy chodí, co Å¾ere a jak se u toho tváÅ™í. Koza se netváÅ™ila. (uÅ¾ jste vidÄ›li kozu &bdquo;se
tváÅ™it&ldquo;?) Byla zmatená. Její romantická kozí hlaviÄ•ka nemohla pochopit, proÄ• je najednou v&scaron;em trnem v
oku. DÄ›lala, co mohla. Dávala víc a lep&scaron;í mlíko. Víc dÄ›lat nemohla. Jednoho dne se rozhlédla po stádu a
v&scaron;imla si, Å¾e se ostatní kozy chovají zvlá&scaron;tnÄ›. DivnÄ› se smály a vÅ¯bec vydávaly divné zvuky, a kdyÅ¾ si je
dobÅ™e prohlédla, zjistila, Å¾e se zaÄ•ínají nápadnÄ› podobat opici. Jen ona jediná vypadá poÅ™ád jako koza. Nebyla
hloupá. VÄ›dÄ›la, kde udÄ›lala chybu a taky vÄ›dÄ›la, Å¾e buÄ• se zaÄ•ne podobat opici, zaÅ™adí se do stáda a bude chodit
pokálenými cestiÄ•kami, jako ostatní kozy, a bude mít zas klid a nebo zÅ¯stane kozou a bude muset z farmy pryÄ•. KaÅ¾dé
ráno chodila ke studánce a na její hladinÄ› pozorovala svou kozí tváÅ™. AÅ¥ dÄ›lala, co dÄ›lala, nevypadala jako opice.
Jednoho dne si koza sbalila otýpku slámy, pohledem se rozlouÄ•ila s farmou, která jí kdysi byla dobrým domovem, a které
ona dala tolik dobrého mléka. Pak uÅ¾ jen vrzla branka a koza byla pryÄ•. Na vrcholku kopce se je&scaron;tÄ› jednou
otoÄ•ila, povzdechla si a vydala se na cestu. Bude se mi stýskat, myslela si. Bez farmy to nezvládnu. MoÅ¾ná ani to moje
mlíko není tak dobrý, jak jsem si myslela. Pochybovala o sobÄ›. Ale netrvalo dlouho a narazila na malé hospodáÅ™ství, kde
nemÄ›li stádo koz. Dokonce nemÄ›li ani jednu. HospodáÅ™ kozu podojil a mléko ochutnal. Takové mléko je&scaron;tÄ›
nepil! PÅ™ipravil koze chlívek a kaÅ¾dé ráno ji pou&scaron;tÄ›l na tu nejlep&scaron;í trávu v okolí. Jeho dÄ›ti kozu hladily a
daly jí jméno: Sikangu, &bdquo;Ta, která pÅ™i&scaron;la z daleka&ldquo;. Koza od té doby mÄ›la krásný Å¾ivot. Toulala se
po travnatých stezkách a veÄ•er potÄ›&scaron;ila svým mlékem celou rodinu. A jak to dopadlo s &bdquo;opiÄ•í
farmou&ldquo;? Inu, jakby. Kozy pÅ™estaly dávat mléko, protoÅ¾e se z nich staly opice, a jednoho dne se vzteky
navzájem seÅ¾raly. PouÄ•ení na konec: Lep&scaron;í zÅ¯stat dobrou kozou, neÅ¾ se stát &scaron;patnou opicí. Opice, který
nepijou mlíko, dost Ä•asto vedou farmu. A je&scaron;tÄ› nÄ›co vás napadá? noÄ•ník neohroÅ¾ené Å¾eny

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 18 September, 2019, 18:55

